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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. 

CONSILIUL FACULTĂȚII 

În baza Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționare a organelor de conducere 

ale instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova aprobat prin ordinul MECC nr. 10 din 

14 ianuarie 2015 și Regulamentul facultății, aprobat în ședința Senatului ASEM, proces-verbal nr. 8 

din 27 iunie 2018, organul de conducere a facultății este Consiliul facultății, care se alege pe un termen 

de cinci ani. Membrii Consiliului facultății sunt, de regulă, persoane cu titlu științific și științifico-

didactic și reprezentanți ai studenților din cadrul facultății. 

Astfel, Consiliul facultății „Economie Generală și Drept” este format din 11 membri, dintre 

care 3 studenți, ceea ce reprezintă ¼ din totalul de membri sau o pondere de 25 % din totalul de membri. 

Până la data de 10 iunie 2020, componența nominală a Consiliului facultății a fost după cum urmează: 
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Tabelul 1.1. Componența nominală a membrilor Consiliului 
facultății „Economie Generală și Drept” până la 10.06.2020 

Nr. 
d/o 

Nume, prenume Funcția 

1. BÂRCĂ Alic, dr. hab., prof. univ. Decan al facultății „Economie Generală și Drept” 
- președinte 

2. BĂIEȘU Marina, dr., conf. univ. Prodecan al facultății „Economie Generală și 
Drept” – vicepreședinte al Consiliului 

3. BALAN Aliona, dr., conf. univ. Departamentul „Teorie și Politici Economice” – 
secretar al Consiliului 

4. TIGHINEANU Alexandra, dr., conf. 
univ. 

Prodecan al facultății „Economie Generală și 
Drept” 

5. TOMȘA Aurelia, dr., conf. univ. Șef Departament „Teorie și Politici Economice” 
6. ARMEANIC Alexandru, dr., conf. 

univ. 
Șef Departament „Drept” 

7. VACULOVSCHI Dorin, dr., conf. 
univ. 

Șef Departament „Resurse Umane, Afaceri Publice 
și Comunicare” 

8. JOROVLEA Elvira, dr., conf. univ. Departamentul „Resurse Umane, Afaceri Publice și 
Comunicare” 

9. COJOCARU Vladlen, dr., conf. univ. Departamentul „Drept” 
10. BARBĂNEAGRĂ Oxana, dr., conf. 

univ. 
Departamentul „Teorie și Politici Economice” 

11. PATRAȘCO Veronica Studentă, gr. D- 181, cu frecvență 
12. CHETRUȘ Victoria Studentă, gr. MRU-191, cu frecvență 
13. SIMONOV Alina Studentă, gr. D- 173, cu frecvență 

 

Odată cu expirarea mandatului la funcția de decan a fost anunțat, de către Senatul ASEM, 

concursul cu privire la ocuparea funcției de decan, ce a avut loc la data de 09 iunie 2020, urmând să fie 

ocupată funcția de decan - Zaporojan Veaceslav, dr., conf. univ. Astfel, componența Consiliului 

facultății „Economie Generală și Drept” fiind modificat prin ordinul Rectorului ASEM nr. 74-A din 11 

iunie 2020: 

Tabelul 1.2. Componența nominală modificată a membrilor Consiliului 
facultății „Economie Generală și Drept”  

Nr. 
d/o 

Nume, prenume Funcția 

1. ZAPOROJAN Veaceslav, dr., conf. univ. Decan al facultății „Economie Generală și 
Drept” - președinte 

2. BĂIEȘU Marina, dr., conf. univ. Prodecan al facultății „Economie Generală 
și Drept” – vicepreședinte al Consiliului 

3. BALAN Aliona, dr., conf. univ. Departamentul „Teorie și Politici 
Economice” – secretar al Consiliului 

4. TIGHINEANU Alexandra, dr., conf. univ. Prodecan al facultății „Economie Generală și 
Drept” 
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5. TOMȘA Aurelia, dr., conf. univ. Șef Departament „Teorie și Politici 
Economice” 

6. ARMEANIC Alexandru, dr., conf. univ. Șef Departament „Drept” 
7. VACULOVSCHI Dorin, dr., conf. univ. Șef Departament „Resurse Umane, Afaceri 

Publice și Comunicare” 
8. JOROVLEA Elvira, dr., conf. univ. Departamentul „Resurse Umane, Afaceri 

Publice și Comunicare” 
9. COJOCARU Vladlen, dr., conf. univ. Departamentul „Drept” 
10. BARBĂNEAGRĂ Oxana, dr., conf. univ. Departamentul „Teorie și Politici 

Economice” 
11. PATRAȘCO Veronica Studentă, gr. D- 181, cu frecvență 
12. CHETRUȘ Victoria Studentă, gr. MRU-191, cu frecvență 
13. SIMONOV Alina Studentă, gr. D- 173, cu frecvență 

 

Structura după gen al membrilor Consiliului este prezentată în figura 1.1. 

Figura 1.1. Structura după gen al membrilor  
Consiliului facultății „Economie Generală și Drept” 

 

 
Astfel, preponderent în Consiliul facultății „Economie Generală și Drept” activează femei, ce 

constituie 75% din numărul total de membri. 

În anul universitar 2019-2020 facultatea a fost preocupată de formarea profesională a 

specialiștilor la următoarele domenii de formare profesională: 

Ciclul I, Licență:  

Economie generală; 

Administrație publică; 

Managementul resurselor umane; 

Drept; 

 

 

75%

25%

femei bărbați
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Ciclul II, Masterat: 

În anul de studii 2019 – 2020, departamentele din cadrul facultății au fost responsabile de 

instruirea profesională a specialiștilor la următoarele programe de masterat:  

Dreptul în afaceri (juriști) cu durata de studii de 1,5 ani; 

Dreptul în afaceri (pentru nejurişti) cu durata de studii de 2 ani;  

Drept și proceduri vamale (juriști) cu durata de studii de 1,5 ani; 

Drept financiar-fiscal (nejurişti) cu durata de studii de 2 ani; 

Drept și proceduri vamale (nejuriști) cu durata de studii de 2 ani; 

Managementul și dezvoltarea resurselor umane, cu durata de studii de 2 ani;; 

Managementul în administrația publică, cu durata de studii de 2 ani.  

Misiunea: Asigurarea avantajului competitiv, prin repoziționarea facultății la un nivel superior, 

ca rezultat al interdisciplinarității ce o caracterizează și al oportunităților de diversificare a ofertei 

educaționale atât la ciclul I, Licență, cât și la ciclul II, Masterat, precum și prin oferirea unor servicii 

educaționale de calitate. Or, facultatea „Economie Generală și Drept” este o facultate cu un spectru 

larg de pregătire profesională a specialiștilor pentru cele mai diverse domenii ale economiei naționale.  

Obiectivele: Pe parcursul anului de studii 2019-2020, facultatea „Economie Generală şi Drept” 

a realizat următoarele obiective: 

- perfecționarea continuă a procesului didactic prin creșterea atractivității și sporirea calității 

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

- îmbunătățirea continuă a activității metodico-didactice prin elaborarea de noi cursuri, 

manuale, metode noi de predare, aplicarea pe larg a tehnologiilor și instrumentelor 

informaționale; 

- crearea condițiilor necesare pentru creșterea ratei de participare în activități de cercetare a 

cadrelor științifico-didactice din cadrul facultății; 

- participarea mai activă a cadrelor didactice și științifico-didactice la simpozioane şi 

manifestări ştiinţifice organizate la nivel de instituţie, facultate sau departament, cât și la 

nivel internațional;  

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

viitoarei generații de doctoranzi, cercetători şi cadre științifico-didactice; 

- promovarea unei imagini pozitive a facultății în cadrul ASEM - ului şi în exteriorul acesteia; 

- antrenarea mai activă a studenților facultății în diverse activități extracurriculare; 
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- sporirea nivelului de angajabilitate a absolvenților facultății pe piața muncii prin asigurarea 

unor cunoștințe, competențe și comportamente profesionale alineate la necesitățile pieței 

muncii; 

- creșterea, ca pondere valorică, a absolvenților la toate specialitățile din cadrul facultății, ce 

urmează să-și continue studiile la ciclul II, Masterat;  

- încurajarea studenților și cadrelor științifico-didactice în vederea participării la diverse 

programe de mobilitate academică. 

II. Sistemul intern de asigurare a calității 
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 Calității și certificarea instituției conform standardului ISO 9001:2008, domeniul de aplicare al 

căruia este prestarea de servicii educaționale. În acest context, anual, facultatea trece prin procedura de 

audit intern privind managementul calității în cadrul căruia sunt scoase în evidență neconformitățile.  

Pe parcursul anului de studii 2019-2020 auditul intern nu a fost realizat, dar totodată s-a ținut 

cont de neconformitățile menționate în anul universitar 2018-2019. Reclamații din partea studenților 

legate de procesul de studii nu au fost înregistrate.  

Principalele obiective ale calității din cadrul facultății „Economie Generală și Drept” pentru anul 

de studii 2019-2020 au fost: 

- Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor educaționale și alinierea acestora la necesitățile 

pieței muncii, pentru menținerea unui nivel înalt de satisfacție a clienților, angajaților și tuturor 

părților interesate: 

o evaluarea nivelului de satisfacție a studenților; 

o evaluarea nivelului de satisfacție a angajaților; 

o asigurarea calității procesului de învățământ; 

o stabilirea obiectivelor educaționale în baza solicitărilor beneficiarilor; 

o promovarea educației economice și juridice în cadrul sistemului educațional din Republica 

Moldova; 

o îmbunătățirea calității activității științifice. 

- Alinierea activităților ASEM la practicile academice din țările Uniunii Europene și alte state cu 

un nivel înalt de dezvoltare, reflectat prin: 

o internaționalizarea ofertei educaționale; 
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o promovarea specialităților economice și juridice în sistemul educațional din Republica 

Moldova; 

- Dezvoltarea continuă a competențelor profesionale ale cadrelor didactice și științifico-didactice 

și de cercetare și înțelegerea necesității acestora în asigurarea calității serviciilor, după cum 

urmează: 

o continuarea implementării Strategiei de dezvoltare a personalului ASEM;  

o evaluarea continuă a calității activității didactice a cadrelor didactice și științifico-didactice; 

o evaluarea managementului de către personalul facultății. 

- Îmbunătățirea continuă a tuturor proceselor educaționale realizate în cadrul ASEM, 

considerând prioritare principalele ei dimensiuni: învățământ, cercetare științifică și inserția pe 

piața muncii: 

o îmbunătățirea procesului de asigurare a infrastructurii; 

o îmbunătățirea activității științifice;  

o îmbunătățirea și menținerea funcționării SMC conform cerințelor ISO 9001:2008. 

 

III. Organizarea și desfășurarea procesului de studii 
Organizarea și desfășurarea procesului didactic în cadrul facultății „Economie Generală și 

Drept” pe parcursul anului universitar 2019-2020 sunt determinate de: asigurarea calității procesului 

didactic prin implementarea unor forme noi, interactive de predare, inclusiv predarea online, prin 

diverse instrumente ale tehnologiilor informaționale moderne (MOODLE, ZOOM, Google ClassRoom 

etc.); dezvoltarea și actualizarea informației pe pagina Web a facultății 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 2019 – 2020, cadrele didactice și științifico-didactice din cadrul 

facultății au elaborat mai multe lucrări dintre care: 

1. Manuale 3;  

2. Monografii – 1; 
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3. Note de curs – 2; 

4. Alte lucrări metodice şi didactice – 6; 

5. Curriculumurile cursurilor predate 

Tabelul 3.1 

Lista lucrărilor didactico-ştiinţifice examinate la  
Comisia metodică a facultăţii EGD în anul 2019 

 

 Departam
entul 

Nr. 
/o 

Titlul lucrării Tipul lucrării Autori Data  

1. Teorie și 
politici 
economic
e 

1 Ciclul I, Microeconomie, Macroeconomie, 
Teorie Economică, Economia unităților 
economice, Politici Economice, Strategii 
de creștere economică, Economia 
ramurilor, Economia regională, Economia 
deschisă, Istoria Economică, Metodologia 
cercetării eonomice, Istoria gândirii 
economice 
Ciclul II, Economia deschisă, 
Competitivitatea națională în condițiile 
globalizării, Economia alegerii publice, 
Economia informațională, Economia 
instituțională, Fundamentarea și 
coordonarea politicilor economice în UE, 
Metodologia și etica cercetării în 
domeniul de specialitare, Microeconomie 
avansată, Macroeconomie avansată, 
Politici de creștere și dezvoltare 
economică, Politici economice sectoriale. 

Curriculum  PROCES - 

VERBAL  

nr. 01 din 

06.09.2019 

 

2. Metodologia și etica cercetătii 
economice 

 

Manual E. Feuraș, 
prof. 
univ.,  T. 
Pâșchina, 
prof. 
univ., dr. 
hab. 

Pr. –verbal nr. 
05/12.06.2019 

   Методология и этика экономических 
иследовании 

 

Manual E. Feuraș, 
prof. 
univ.,  T. 
Pâșchina, 
prof. 
univ., dr. 
hab 

Pr. –verbal nr. 
05/12.06.2019 
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 3. Îndrumar metodic privind desfășurarea 
practicii de licență Economie generală 

Lucrare 
metodică 

.Tomșa 
Aureliua, 
conf. 
univ., dr,  
Bejan 
Ghenadie, 
conf. 
univ., dr 

Pr. –verbal nr. 
05/12.06.2019 

 

2 

.. 

Resurse 
Umane, 
Afaceri 
Publice și 
Comunica
re 

1. 1.Arta comunicării și etica profesională,  
2.Corespondența economică, 3.Economia 
sectorului public, 4.Fundamentele 
managementului resurselor umane,  
5.Limba latină, Management public, 
6.Managementul resurselor umane, 
7.Organizarea ergomomică a muncii, 
8.Piața muncii, 9.Politici de resurse 
umane, 10.Politici sociale,11. 
12.Psihologie organizațională,13. Retoria 
juridică, 14.Sociologie, 15.Standardizarea 
muncii,16. 17.Demografie și politici 
demografice, 18.Politologie, 19.Filosofie 
socială și economică, 20.Psihologia 
juridică, 21.Psihologie social-economică, 
22.Comunicare și uzanță de protocol, 
23.Tehnici de comunicare în afaceri, 
24.Filosofie economică, 
25.Managementul relațiilor de muncă și 
securității muncii,26. Logica juridică. 
Ciclul 2:1. Analiza politicilor publice, 
2.Auditul personalului,3. 
4.Managementul resurselor umane, 
5.Managementul resurselor umane in 
administratia publica, 6. Managementul 
resurselor umane in sectorul public, 7. 
Metodologia si etica cercetarii in 
domeniul de specializare, 8. MRU 
internațional, 9. Economia muncii, 10. 
Managementul comunicării, 11. 
Managementul recompenselor, 
12.Migrație și dezvoltare, 13.Sociologia 
organizației, 14.Staffingul personalului, 
15. Comunicare si negociere 
instituțională, 16. Geopolitica, 17. 
Economia socială, 18.Gestiunea 
proprietății publice,19. Instituții politico-
administrative europene, 20.Migrație și 
dezvoltare, 21.Sisteme economice 
comparate, 22.Sisteme administrative 

  
 

PROCES - 

VERBAL  

nr. 01 din 

06.09.2019 
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comparate, 23.Psihologie managerială, 
24.Coatching,25. Dezvoltarea economică 
locală și dezvoltarea comunităților 
urbane, 26.Economia resurselor umane, 
Evaluarea performantelor si dezvoltarea 
RU, 27.Managementul comunicării 
organizaționale, 28.Managementul 
performanței, 29. Managementul 
resurselor umane în industria turismului, 
30. Societatea civilă, 31. Epistemologie 
economică, 32. Elemente de planificare 
strategică în AP, 33.Politici de ocupare a 
forţei de muncă, 34. Demografie 
economică, Managementul securităţii şi 
sănătăţii în muncă, 35. Dezvoltarea 
profesională a personalului, 36. 
Conflictologie, 37. Audit etico-economic în 
businessul contemporan. 

 Dicționar de afaceri – român (explicativ) 
englez. Chișinău: Pro Libra, 2019 , 303 p. 
ISBN 978-9975-3213-3-4 

Lucrare  
didactică 

Raisa 
BORCOM
AN, dr. 
conf. 
univ.,  
 

Pr.-verbal nr. 
01 din 
20.09.2019 

2 Îndrumar metodic privind realizarea 
practicii de producție la spec. 
Administrarea publică, an. II 

Lucrare 
didactică 

Angela 
Boguș, 
conf. 
univ., dr 

Pr. – verbal nr. 
03 din 
25.02.2019 

3 Îndrumar metodic privind realizarea 
practicii de producție la spec. 
Administrarea publică, an. II 

Lucrare 
didactică 

Angela 
Boguș, 
conf. 
Univ., dr 

Pr. – verbal nr. 
03 din 
25.02.2019 

  4.  Îndrumar metodic privind realizarea 
programului de practică de producție la 
MRU, an.II 

Lucre 
metodică 

Cezara 
Abramihi
n, dr, 
conf. 
Univ, 

Pr.-verbal nr. 
04 din 
18.03.2019 

5. Îndrumar metodic privind realiz23area 
programului de practică de producție la 
MRU, an.III 

Lucrare 
metodică 

Cezara 
Abramihi
n, dr, 
conf. Univ 

Pr.-verbal nr. 
04 din 
18.03.2019 

6. Ghid pentru realizarea și susținerea 
stagiului de practică la specialitatea 

Lucrare 
metodică 

Bîrcă Alic, 
prof.univ.
, dr hab. 

Pr. – verbal nr. 
03 din 
25.02.2019 
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Managementul și dezvoltzrea resurselor 
umane 

2 Drept 1. Reglementarea juridică a aplicării valorii 
în vamă la mărfurile importate în RM 

Monografie Viorel 
Sârghi, 
conf. 
univ. 

Pr.-verbal nr. 
04 din 
18.03.2019 

2 Dreptul european al afacerilor Curs 
universitar 

Demergi 
Ilie 

Demergi 
Maria 

Pr.-verbal nr. 
02 din 
18.10.2019 

3. Culegere de spețe Protecția europeană a 
intereselor economice ale 
consumatorilor 

Lucrare 
metodică 

Plotnic 
Olesea, 
dr. hab., 
conf. 
univ. 

Pr.-verbal nr. 
02 din 
18.10.2019 

 Ciclul I, Criminalistica, Drept 
administrativ, Drept bancar, Drept civil 
(general), Drept civil, Contracte speciale, 
Drept civil. Drepturi reale, Drept civil. 
Obligații, Drept civil. Succesiuni, Drept 
contravențional, Drept constituțional, 
Drept european al afacerilor, Drept 
financiar, Drept fiscal, Drept funciar și 
ecologic, Drept instituțional al UE, Drept 
internațional privat, Drept internațional 
public, Drept notarial, Drept penal – 
p.specială, Drept penal – p.generală, 
Drept procesual-civil – p.specială, Drept 
procesul-civil – p.generală, Drept 
procesual-penal I, Drept procesual-penal 
II, Drept roman, Drept vamal, Dreptul 
afacerilor, Dreptul comerțului 
internațional, Dreptul familiei, Dreptul  
muncii, Dreptul proprietății intelectuale, 
Instituții de ocrotire a normelor de drept, 
TGD, Avocatura și medierea, Criminologia, 
Drept execuțional, Protecția 
consumatorilor 
Ciclul II, Masterat, Calificarea fracțiunilor 
economice, Contractele comerciale 
interne și internaționale, Drept comercial, 
Drept constituționale și administrativ, 
Drept contravențional, Drept 
internațional, Drept penal, Drept public 
european, Drept public, Drept social-
european, Dreptul comerțului electronic, 

Curriculum  Proces - verbal  

nr. 01 din 

06.09.2019 
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Dreptul concurenței comerciale, Dreptul 
contenciosului administrativ, Dreptul 
european al contractelor, Dreptul 
insolvabilității, Dreptul internațional al 
muncii și convențiile OIM, Dreptul 
societăților comerciale (aprofundat), 
Dreptul turismului, Garanții civile și 
comerciale, Metodologia și etica cercetării 
în domeniul de specializare, Mijloace 
alternative de soluționare a litigiilor 
raporturi juridice financiare, Raporturi 
juridice fiscale, Raporturi juridice vamale, 
Soluționarea litigiilor economice, TGD, 
Calificarea infracțiunilor economice, Drept 
fiscal internațional, Drept penal al 
afacerilor, Drept tarifar vamal, Dreptul 
colectivităților teritoriale, Dreptul 
contenciosului administrativ, Dreptul 
protecției consumatorilor , Dreptul 
sănătății, Dreptul turismului, Regimuri 
vamale. 
 

 Suport de curs  Protecţia intereselor 
juridice şi economice ale consumatorilor, 
autor Olesea PLOTNIC, doctor habilitat, 
conferenţiar universitar 

Lucrare 
didactică 

Curs 
univers. 

PROCES - 
VERBAL  
nr. 02 din 24. 
06. 2020 
 

 Drept  internaţional public,  
Ediţia a V-a (revăzută şi adăugită). 
Colectiv de autori. Coautor, Ciugureanu-
Mihailuţă Carolina, conf. univ., dr. 

 Manual PROCES - 
VERBAL  
nr. 02 din 24. 
06. 2020 
 

 

IV. INFORMAŢIE DESPRE STUDENŢI 
În prezent, în cadrul facultății „Economie Generală și Drept” la Ciclul I, Licență își fac studiile 

568 studenţi, dintre care 289 studenți la învățământul cu frecvență și 279 studenți la învățământul cu 

frecvență redusă. (tabelul 1). 

Tabelul 4. 1 

Contingentul de studenţi 
(învăţământ cu frecvenţă, ciclul I, Licență) 

 
Specialitatea Anul de studii Total 

I II III IV 
Economie Generală 11 11 15 - 37 
Drept 54 34 61 71 220 
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Administrare publică - - - - - 
Managementul resurselor umane 9 9 14 - 32 
Total  74 54 90 71 289 

 

Tabelul 4. 2 

Contingentul de studenţi 
(învăţământ cu frecvenţă redusă) 

 
Specialitatea Anul de studii total 

I II III IV V 
Drept  58 45 47 45 60 255 
Economie Generală 13 - 11 - - 24 
Administrație publică - - - - - - 
Total: 71 45 58 45 60 279 
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Figura 4.1. Repartizarea studenților din cadrul  
facultății „Economie Generală și Drept” 

pe specialitate și forma de studii 
(ciclul I, Licență) 

 

 
 

Reușita studenților pe ani de studii la ciclul I, Licență 
în anul universitar 2019-2020 

(învățământ cu frecvență și frecvență redusă) 
 

Reușita studenților care își fac studiile la specialitățile din cadrul facultății „Economie Generală 

şi Drept” pentru anul de studii 2019-2020 este reflectată în tabelul 2. Aceasta diferă de la o specialitate 

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

Tabelul 4.3 

Reuşita studenţilor din cadrul facultăţii „Economie Generală şi Drept”  
în anul de studii 2019 - 2020 

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 
1 Drept  45 48,89 32 64,52 59 44,07 72 94,4 - - 
2 Economie 

Generală  
11 81,82 11 100 15 100 - - - - 

3 Administr
aţie 

publică 

- - - - - - - - - - 

4 Managem
entul 

resurselor 
umane 

9 88,89 9 88,89 14 100 -   - 

Învăţământ cu frecvenţă redusă 
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1 Drept 53 70,75 41 82,2 43 63,26 42 53,2  60 86,7 
2 Economie 

generală  
11 36,36 - - 9 66,67 - -   

3 Administr
ație 

publică 

- - - - - - - - - - 

 

Rezultatele examenelor de licență 
În anul de studii 2019-2020 în cadrul facultății „Economie Generală şi Drept” au activat 4 comisii 

pentru Examenele de Licență. Dintre acestea, 2 comisii au activat pentru specialitatea „Drept” și câte 

o comisie pentru specialitatea „Economie Generală” și specialitatea „Managementul Resurselor 

Umane” din cadrul facultății. Rezultatele în ceea ce privește reușita studenților la examenul de licență 

diferă de la o specialitate la alta, fiind reflectate în tabelul 3. 

Tabelul 4.4 

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 15 15 0 8,6 
Managementul 

resurselor umane 
Rom Zi 14 14 0 9,36 

Drept  Rom/Rus Zi/FR 131 130 1 8,02 
 

Examenul de licenţă (susținerea tezei de licență) a avut loc în regim online, în conformitate cu 

normele de organizare a examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă ciclul I. Majoritatea 

absolvenţilor au dat dovadă de o bună pregătirea generală, de cunoştinţele teoretice şi practice în 

domeniul specializării. 

Rezultatele examenelor de masterat 
În anul de studii 2019-2020 în cadrul facultății „Economie Generală şi Drept” au activat 4 comisii 

pentru Examenele de Masterat. Astfel, au activat câte o comisie pentru programele de studii „Dreptul 

în Afaceri” (neeconomiști), „Drept Financiar Fiscal” (neeconomiști), „Management în Administrație 

Publică” și „Managementul și Dezvoltarea Resurselor Umane”. Rezultatele în ceea ce privește reușita 

studenților la examenul de masterat diferă de la o specialitate la alta, fiind reflectate în tabelul 4. 
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Tabelul 4.5 

Rezultatele examenelor de masterat 

Comisiile pe 
specialităţi 

Limba 
de 

studiere 

Forma 
de studii 

Total 
admişi 

Au 
susţinut 
teza de 
master 

Absenţi 

Dreptul în Afaceri 
(neeconomiști) 

Rom Zi 16 16 - 

Drept Financiar 
Fiscal 

 (neeconomiști) 

Rom Zi 43 42 1 

Management în 
Administrație 

Publică 

Rom Zi/FR 
37 35 2 

Managementul și 
Dezvoltarea 

Resurselor Umane 

Rom Zi 
13 12 1 

 
 

Asigurarea cu cămin 

În anul de studii 2019-2020, studenții facultății „Economie Generală și Drept” au fost cazați în 

Căminul nr. 1. În total au fost repartizate 97 ordine de cazare în cămin, asigurând în proporție de 100% 

solicitările studenților din cadrul facultății. 

 

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

Codreanu, asist. univ., doctorandă): 

12 februarie 2020 – Panel de discuții, cu genericul ”Egalitatea de gen. Solidaritate și 

stereotipuri”, desfășurat la ASEM. Participanți: 14 studenți de la specialitatea Drept, facultatea 

”Economie Generală și Drept” (ASEM), anul I-IV. Evenimentul, organizat de Coaliția Națională 

”Viața fără violență în familie”, la invitația Cercului științific studențesc ”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. 

 (https://ase.md/evenimente/panel-de-discutii-egalitate-de-gen-solidaritate-si-stereotipuri.html) 

https://ase.md/evenimente/panel-de-discutii-egalitate-de-gen-solidaritate-si-stereotipuri.html


17 
 

16 decembrie 2019 - 16 studenți (anul I-III), specialitatea Drept, ASEM, au fost inițiați în 

jurnalism în cadrul celei de-a III-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.  

Pe parcursul anului 2019-2020 în cadrul departamentului au activat trei cercuri studențești 

conduse de către conf. univ. Cezara Abramihin, conf. univ. Baieșu Marina și conf.univ Galina Țurcanu. 

Pe parcursul anului au fost organizate mai multe ședințe ale studenților la care au fost puse în dezbatere 

diverse comunicări din domeniul psihologiei social-economice a psihologiei manageriale a filozofiei 

și politologiei  

Printre aceste teme pot fi menționate următoarele comunicări  

Tabelul 4.6.  
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 Psihologie 
organizaţională şi 
socială  

• Organizarea serviciului de resurse 
umane în cadrul organizaţiilor 
(Roşca Adriana MRU-181,) 

• Motivarea personalului în cadrul 
întreprinderii (Rotari Andreia MRU-
181) 

23 MRU-181, MKL 
182,  

Logos 
 16.10.2018 „Probleme actuale 

ale societății din 
perspectivă 
filosofică”  

Marketing politic şi manipulare 
politică. (Zatic Iuliana, BA-182), 
Responsabilitatea socială a afacerilor 
din Republica Moldova (Croitoru 
Maria TAP-181),  
Impoyitele camecanism de 
reglementaqre de către stat a 
activităţii economice (Ganea Valeria, 
CON-181) 

15 BA-182 
TAP-181 
CON-181 

 13.11.2018 „Filosofia 
banilor” 

• Rapoarte: Banii și puterea (Florea 
Valeria Con-181)  

14 CON-181 

 

PUBLICAȚII ALE STUDENȚILOR: 
 
1. SIMONOV Alina, The phenomenom of torture in the Republic of Moldova. În: 

Международная молодежная научная конференция «2-я Всероссийская научная конференция 

«Эволюция государства и права: проблемы и перспективы», cборник научных трудов, 27 martie 
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2020, Юго-Западный Гос. Университет Курск 2020, p. 22-24, ISBN 978-5-907205-01-7 ЮР-06. 

(coordonator: Codreanu A.) 

2. SIMONOV Alina, Contrafacerea mărcii-formă a concurenței neloiale. Simpozionul anual de 

proprietate intelectuală „Lecturi AGEPI-2019”, 24 aprilie 2020 (în curs de publicare) (coordonator: 

Tighineanu A.) 

3. SIMONOV Alina, Procedura privind cererile cu valoare redusă-o nouă modalitate de 

soluționare rapidă a litigiilor în Republica Moldova. În: Lucrările științifice ale SIMPOZIONULUI 

ŞTIINŢIFIC AL TINERILOR CERCETĂTORI EDIŢIA A XVIII-a (19 – 20 iunie 2020) 

(coordonator: Bâcu A.) 

4. SIMONOV Alina, Violenţa domestică în Republica Moldova. În: Lucrările științifice ale 

SIMPOZIONULUI ŞTIINŢIFIC AL TINERILOR CERCETĂTORI EDIŢIA A XVIII-a (19 – 20 iunie 

2020) (coordonator: Nastas A.) 

5. GROSU CARINA, Conferința Jean Monnet “Dezvoltarea proprietății intelectuale în UE si 

Moldova: provocări și perspective” 12 martie 2020 

(coordonator: Tighineanu A.) 

6. COSTOV FELICIA, International guidelines for food security. În: Conferința Internațională 

”Новые концептуальные подходы к решению глобальной проблемы обеспечения 

продовольственной безопасности в современных условиях, Юго-Зап. гос. ун-т., Курск, 

15.11.2019 (coordonator: Codreanu A.). 

 

V. INFORMAŢII PRIVIND PERSONALUL DIDACTIC 

În cadrul facultăţii „Economie Generală și Drept” în anul de studii 2019-2020 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 pe anumite 

domenii și programe de studii din cadrul facultății. În cadrul facultății „Economie Generală și Drept”, 

în anul de studii 2019-2020, și-au desfășurat activitatea 58 de persoane, dintre care 2 doctori habilitați 

în științe economice 1 doctor habilitat în drept și 49 de doctori în științe. În cadrul facultății există 1 

doctor habilitat care deține și titlul de profesor universitar, iar 44 persoane – titlul de conferențiar 

universitar. În tabelul nr. 5 este prezentată structura personalului științifico-didactic la nivelul facultății 

și pe fiecare catedră în mod separat, în funcție de gen. 
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Tabelul 5.1 

Cadrele didactice și științifico-didactice ale facultăţii 

Departamentul 
dr. hab. dr. prof. univ. conf. univ. lector 

universitar 
asistent 

universitar 
Teorie şi politici economice 

Bărbaţi - 1 - 1 - - 
Femei 1 12 1 12 1 3 
Total 1 13 1 13 1 3 

Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare 
Bărbaţi 1 4 1 4 -  
Femei - 12 - 12 - - 
Total 1 16 1 16 - - 

Drept  
Bărbaţi - 9 - 9 1 3 
Femei 1 8 - 7 - 3 
Total 1 17 - 16 1 6 
TOTAL PE 
FACULTATE 

3 46 2 45 2 9 

 
Mobilitatea cadrelor didactice 

În anul de studii 2019-2020, a fost realizată mobilitatea academică de scurtă durată 

ERASMUS+/K1 de către dl Alic Bârcă, dr. hab., prof. univ., la Universitatea de Vest din Timișoara, 

România. 

Stagiu de specializare la ASE Bucureşti a fost realizat de către Tomșa Aurelia, doctor în 

economie, conferenţiar universitar în perioada 1-31 martie 2020. Pentru perioada stagiului au fost 

planificate următoarele activități: 

1) Examinarea planurilor de învățământ și a programelor de studii ale facultății la toate cele trei 

niveluri (Licență, Masterat, Doctorat). 

2) Studierea curriculumurilor la disciplinele ce țin de specialitatea ”Economie generală” și la alte 

discipline economice. 

3) Identificarea aspectelor comune și a deosebirilor în ceea ce privește metodele de predare-

învățare, precum și schimbul de experiență privind metodele de predare-învățare în domeniul 

economic. 

4) Asistarea la lecțiilor profesorilor emeriți din domeniul economic, ce mi-ar permite dobândirea 

de noi abilități și competențe profesionale, precum și preluare a anumitor metode de predare-

învățare-evaluare în învățământul universitar. 

5) Însușirea unor noi tehnici de cercetare, studiu, analiză comparativă, sistematizare și clasificare 

a informațiilor, și a unor metode inovatoare de investigare interdisciplinară. 
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6) Întâlniri și discuții preconizate cu cadrele didactice, profesori de talie înaltă.  

7) Încurajarea schimbului de experiență și consolidarea unor echipe de cercetare transnaționale, 

cu scopul de a identifica bune practici europene validate în materie de științe economice, 

sprijinind inițiativele de atragere a fondurilor europene prin programe de cercetare-dezvoltare. 

Programul stagierii a fost îndeplinit pe deplin, beneficiind de ofertă generoasă din partea ASE în 

ceea ce priveşte accesul la toate resursele necesare procesului de instruire şi formare profesională, 

educare şi cercetare. Realizările principale în cadrul stagiului sunt: 

1) Încheierea Acordului de parteneriat între ASE București, Facultatea ”Economie Teorietică și 

Aplicată” și Facultatea ”Economie Generală și Drept”, Departamentul ”Teorie și Politici 

Economice” din cadrul ASEM 

2) Ore în cadrul unei serii de trei workshop-uri organizate pentru îmbunătățirea competențelor de 

cercetare științifică și de analiză mico- și macroeconomică a studenților. 

3) Ore în cadrul unei serii de discuții organizate în trei mese rotunde cu membrii Departamentului 

”Doctrine Economice și Comunicare”. 

4) Ore de activități de predare la curs la studenții de anul III licență. 

Experienţa acumulată în perioada stagiunii este utilă la promovarea procesului de instruire în 

cadrul ASEM, contribuind la îmbunătăţirea calităţii studiilor şi cercetărilor ştiinţifice. 

La fel, am putea menționa participarea cadrelor didactice, după cum urmează:  

(1) Programe de instruire profesională continuă, organizate în cadrul ASEM; 

(2) Vizite de studiu peste hotare; 

(3) Traininguri şi Ateliere de lucru 

Nr. 
d/o 

Activităţi  Perioada şi  
locul desfăşurării  

Personal didactic 
participant  

1. Trainingul – Misiunea de Asistență Tehnică 
”Procedurile de recunoaștere și echivalare a 
studiilor și a calificărilor: limite și 
oportunități”. Eveniment organizat de Oficiul 
Național Erasmus+ din Moldova.  

24 octombrie 
2019 

Tomșa Aurelia 
 

2. Vizită de studiu (study Visit) în cadrul 
proiectului Erasmul+ ”MINERVA”: 
Strengthening Research Management and 
Open Science capacities of HEIs in Moldova 
and Armenia // Belgia, Universitatea din Liege 

21-25 octombrie 
2019 

Feuraș Eugenia  

3. Trainingul – Misiunea de Asistență Tehnică 
”Procedurile de recunoaștere și echivalare a 
studiilor și a calificărilor: limite și 

24 octombrie 2019 Barbăneagră 
Oxana 
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oportunități”. Eveniment organizat de Oficiul 
Național Erasmus+ din Moldova. 

4. Participarea la Atelier de discuții: 
”EDUCAȚIA ÎN VIZIUNEA MEDIULUI DE 
AFACERI”. Organizator  Fundația Soros-
Moldova / Departamentul Buna Guvernare 
COMpEC - Comunitatea pentru o Educație de 
Calitate AIM - Alianța Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii din Moldova și Consiliul Rectorilor 
din Moldova,  

20 noiembrie 2019 Barbăneagră 
Oxana 

5. SMART training activities, Training module 
3. ASEM, Chisinau 

23-26 septembrie, 
2019  

Bucos Tatiana 

6. Vizită de studiu, proiectul ERASMUS+: 
„Towards European University Lifelong 
Learning in Moldova, COMPASS”, ref.nr. 
597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-
SP // Universite Catolique de Louvain,  or. 
Louvain-la-Neuve, Belgia 

17-20 septembrie, 
2019 

Bucos Tatiana 

7. Vizită de studiu, proiectul ERASMUS+: 
„Towards European University Lifelong 
Learning in Moldova, COMPASS”, ref.nr. 
597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-
SP // IL3-UB, University of Barcelona, 
Spania, or. Barcelona. 

11-15 noiembrie, 
2019 

Bucos Tatiana 

8. Vizită de studiu, proiectul ERASMUS+: 
„Fostering university-enterprise cooperation 
and entrepreneurship of students via SMART 
Caffes/SMART”, ref.nr. 585620-EPP-1-2017-
1-EL-EPPKA2-CBHE-JP // VIVES University 
of Applied Sciences, Belgia, or. Brugge 

18-22 noiembrie, 
2019 

Bucos Tatiana 

9. Programul de instruire „Elaborarea 
curricumului universitar”, ASEM 

decembrie 2019 Balan Aliona 

10. Program de instruire ”Tehnica analizei 
tranzacționale în comunicarea didactică” (40 
ore), ASEM 

13 – 17 ianuarie 
2020 

Coban Marina  
Vaculovschi Elena 

11. Workshop-ul „Promoting entrepreneurial 
skills and culture”, organized within the 
project ReSTART 

26 februarie, 2020 Balan Aliona 

12. WEBINAR „Platforme de învățare la distanță. 
Google Classroom și ZOOMˮ 

19 martie, 2020 Balan Aliona 

13. WEBINAR „Innovations and IP in times of 
pandemicsˮ 

28 aprilie, 2020 Balan Aliona 

14. WEBINAR „România – un vecin și partener 
de încredere pentru Republica Moldovaˮ,  
ASEM 

8 mai, 2020 Balan Aliona 

15. WEBINAR „Consumatorul durabil în mediul 
onlineˮ 

12 mai, 2020 Balan Aliona 
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16. Local dissemination Workshop (WP7)  21 november 2019 BARBĂNEAGRĂ 
Oxana 

17. Trainingul  în cadrul proiectului Fostering 
university enterprise cooperation and 
entrepreneurship of students via smart caffes -
SMART 

23-26.09.2019 Cimpoieș Liliana 

18. Seminarul aplicativ-practic Practica 
incestițiilor în producerea legumelor pe teren 
protejat  

17.12.2019 Cimpoieș Liliana 

19. Workshopul Good practices in 
entrepreneurship education 

30.10.2019 Cimpoieș Liliana 

20. Eco-forumul pentru antreprenori și studenți cu 
tema Eco Europa Centrală și Orientală pentru 
Eco afacere, pasiune și mod sănătos de viață 

30.10.2019 Cimpoieș Liliana 

21. Workshopul  Promoting entrepreneurial skills 
and culture 

20.02.2020 Cimpoieș Liliana 

22. Webinarul dedicat zilei modiale a protecției 
consumatorului “Consumatorul durabil în 
mediul on-line”  

12.05.2020 Cimpoieș Liliana 

23. Webinarul “România – un vecin și partener de 
încredere pentru Republica Moldova”  

8.05.2020 Cimpoieș Liliana 

24. Webinarul  Innovations and IP in times of 
pandemics  

28.04.2020 Cimpoieș Liliana 

25. Webinarul  Platforme de învățare la distanță. 
Google classroom și Zoom  

19.03.2020 Cimpoieș Liliana 

 

Pe parcursul anului 2019-2020 membri departamentului RUAPC din cadrul facultății 

„Economie Generală și Drept” au beneficiat de stagii de perfecționare Traininguri şi Ateliere de lucru 

în cadrul organizațiilor din Republica Moldova și a instituțiilor de peste hotare: 

1. Abramihin Cezara: Conferința internațională Jean Monnet “Moldova towards EU`s regional 

and cross-border development”, 22-23 august 2019, Academia de Studii Economice din Moldova 

2. Abramihin Cezara:Seminar național de informare & Atelier de lucru Erasmus+ 27 noiembrie 

2019, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. 

3. Abramihin Cezara: Conferinţa Ştiinţifică internaţională Interdisciplinară "Neuromarketing: 

noi abordări în cunoaşterea comportamentului consumatorului", 21-22 noiembrie 2019, Academia de 

Studii Economice din Moldova 

4. Abramihin Cezara:Webinar online ”Candidatul ideal – mit sau realitate”, organizat de  Tekwill 

Academy, 29 mai 2020, SPEAKER: Alina Malbaș - Rotaru, HR Manager at Noction 
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5. Abramihin Cezara:Webinar "Innovations and IP in times of pandemics",  within the framework 

of the EUPROIN project “Jean Monnet Support to Associations in European Integration and 

Intellectual Property Protection Studies” 28 april 2020 

6. Abramihin Cezara:Webinar online ”Platforme de învățare la distanță Google Classroom, 19 

martie 2020, organizat de ARTICO 

7. Vaculovschi Dorin Program de instruire „Human resources management winter class”, 9-13 

decembrie 2019, UVT, România, Timișoara 

8. Vaculovschi Dorin Program de instruire pe tema „Tehnica analizei tranzacționale în 

comunicarea didactică”, ASEM, 13-17 ianuarie 2020 

9. Baeșu Marina Seminar național de informare & Atelier de lucru Erasmus+ 27 noiembrie 2019, 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă.. 

10. Baeșu Marina Atelierul online de lucru "Tips&Tricks for the Interview", organizat de 

American Center of ASEM ASEM; Chișinău, 11 iunie 2020, Traineri: Rebeca Toader (Recruitment 

Lead, Stefanini) & Cristina Doloscan (Recruiter, Stefanini) 

11. Baeșu Marina Webinar online ”Candidatul ideal – mit sau realitate”, organizat de  Tekwill 

Academy, 29 mai 2020, SPEAKER: Alina Malbaș - Rotaru, HR Manager at Noction 

12. Baeșu Marina Webinar online ”7 tehnici de public speaking în online”, 9 aprilie, 2020, 

organizat de Ilie Dercaci 

13. Baeșu Marina Webinar online ”Comunicare & Public Speaking”, 27 martie 2020, 

SPEAKER: Cristina Teglas 

14. Baeșu Marina Webinar "Innovations and IP in times of pandemics",  within the framework 

of the EUPROIN project “Jean Monnet Support to Associations in European Integration and 

Intellectual Property Protection Studies” 28 april 2020 

15. Baeșu Marina Webinar online ”Platforme de învățare la distanță Google Classroom, 19 

martie 2020, organizat de ARTICO 

16. Bârcă Alic EaP Networking Forum in Legal Education 

17. Bârcă Alic Program de instruire „Human resources management winter class”, 9-13 

decembrie 2019, UVT, România, Timișoara 

18. Bârsan Svetlana Stagiul de formare a cadrelor didactice universitare ”Implementarea 

curricula la limba și literatura română – ediția 2018,2019”, 27-28 noiembrie 2019, USP ”I. 

Creangă”, Chișinău; 

https://www.facebook.com/American-Center-of-ASEM-112000307177401/?eid=ARD9cI6-fM7k684jjIQwiC7ND8nco86T82KlFMvCsN2JfOUDPEPwdybWXps6D2vw3SZJ1MQ-U6Mk0UU-
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19. Bârsan Svetlana Program de instruire ”Tehnica analizei tranzacționale în comunicarea 

didactică”, 13-17 ianuarie 2020, ASEM, Chișinău; 

20. Bârsan Svetlana Stagiul de formare a cadrelor didactice universitare: Platforma MOODLE 

ASEM, ianuarie, 2020. 

21. Bârsan Svetlana Seminar Doctoral ”Utilizarea bazelor de date științifice pentru cercetare”, 

27 septembrie, 2019, UPS ”I. Creangă”; 

22. Bârsan Svetlana Stagiul de formare a cadrelor didactice universitare ”Implementarea 

curricula la limba și literatura română – ediția 2018,2019”, 27-28 noiembrie 2019, USP „I. Creangă”, 

Chișinău; 

23. Bârsan Svetlana Program de instruire „Tehnica analizei tranzacționale în comunicarea 

didactică”, 13-17 ianuarie 2020, ASEM, Chișinău 

24. Bârsan Svetlana Participarea la Traininguri şi Ateliere de lucru, organizate în ţară şi în 

străinătate  

25. Bârsan Svetlana DW-training 

26. Bârsan Svetlana MECC-17.11.2019 Ord. nr.1418 din 6.11.2019 

27. Bârsan Svetlana Stagiu de formare profesională „Tehnica analizei tranzacționale în 

comunicarea didactică”, 13-17 ianuarie, 2020 

28. Bârsan Svetlana Stagiu de formare a cadrelor didactice universitare din perspectiva 

Curriculumului – ediția 2018, 2019. 27-28 noiembrie, 2019 

29. Bârsan Svetlana Media Trening: Media&Information Literacy in Moldova: the actual 

situation and tendencies, chișinău, 24 octombrie, 2019 

30. Mancaș Maria Training pentru profesorii implicați în promovarea ofertei educaționale 

ASEM. Atelier de comunicare internă. Organizatori Centrul CMPC și GEN MOLDOVA din 24 

octombrie 2019; 

31. Mancaș Maria Stagiul  de formare a cadrelor didactice universitare privind Implementarea 

Curricula la Limba și Literatura Română pentru Instituțiile de Învățământ cu Predare în Limbile 

Minorităților Naționale în cadrul „Ion Creangă” din 27-28 noiembrie 2019; 

32. Mancaș Maria Formare de formatori ANALIZA IMPACTULUI ÎN PROCESUL DE 

FUNDAMENTARE A PROIECTELOR DE ACTE NORMATIVE în cadrul Academiei de 

Administrare Publică, 24-27 februarie 2020. 

33. Borcoman Raisa Programul de instruire: Tehnica AT în CD(13-17 ianuarie, 2020. Cerificat 

seria CRP nr. 027 
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34. Borcoman Raisa 27 – 28 noiembrie, 2019, ”Impementarea Curricula la limba și literatura 

română – ediția 2018, 2019”, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Chișinău. 

35. Cepraga Lucia Stagiul de formare a cadrelor didactice universitare ”Implementarea curricula 

la limba și literatura română – ediția 2018,2019”, 27-28 noiembrie 2019, USP „I. Creangă”, Chișinău; 

36. Cepraga Lucia Program de instruire „Tehnica analizei tranzacționale în comunicarea 

didactică”, 13-17 ianuarie 2020, ASEM, Chișinău 

37. Cepraga Lucia DW-training 

38. Cepraga Lucia MECC-17.11.2019 Ord. nr.1418 din 6.11.2019 

39. Jorovlea Elvira Stagiu de formare profesională „Tehnica analizei tranzacționale în 

comunicarea didactică”, 13-17 ianuarie, 2020 

40. Jorovlea Elvira Stagiu de formare a cadrelor didactice universitare din perspectiva 

Curriculumului – ediția 2018, 2019. 27-28 noiembrie, 2019 

41. Jorovlea Elvira Media Trening: Media&Information Literacy in Moldova: the actual 

situation and tendencies, chișinău, 24 octombrie, 2019 

42. Țurcanu Galina Stagiu de perfecționare în cadrul modulului Elaborarea curriculuimului 

universitar.  ASEM, Perioada: 23-30 decembrie, (40 ore academice)    

43. Țurcanu Galina Stagiu de perfecționare în cadrul modulului Tehnica analizei tranzacționale 

în comunicarea didactică,  ASEM, Perioada: 3-17 ianuarie, (40 ore academice)             

44. Țurcanu Galina Formare de formatori Analiza impactului în procesul de fundamentare a 

proiectelor de acte normative în cadrul Academiei de Administrare Publică, 24-27 februarie 2020 

45. Țurcanu Galina 25-26 octombrie 2019, Colocviul Internațional, ”Noi practici, mize și 

perspective în Didactica limbii române ca limbă străină”, Alexandru Ioan Cuza, Iași. (Cu comunicarea: 

Inevitabilitatea și importanța comunicării interculturale)   

 

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”, Academia de Studii Economice a Moldovei a 

organizat în parteneriat cu Expert-Grup și Centrul Național Anticorupție, lansat la 24 aprilie 2019. La 

finalizarea cursului, studenții – participanți au primit 5 credite ECTS (European Credit Transfer 

System). 
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Adelina Bâcu, dr., conf. univ. și Alina Codreanu, lect. univ., drd., au participat în cadrul 

proiectului „ASEM vine în liceul Tău”, ediţia 2020, cu privire la campania de informare „Admiterea 

ASEM 2020”, efectuînd vizite în mai multe licee din 2 raioane din R. Moldova. 

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

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”.  

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

ERASMUS+ și membru în cadrul proiectului COST EU (Cooperare Europeană in Stiință și Inovare). 

Responsabilă de realizarea proiectului UE Jean Monnet referitor la “EU policies for protection of 

consumer economic interests” (perioada de derulare: 2018-2022).  

Activități relevante:  

1. Instruirea intensivă a funcționarilor publici în domeniul protecției consumatorilor din cadrul 

Agenției pentru Supravegherea Pieței și Supravegherea Cosnumatorilor în cadrul proeictului Jean 

Monnet EU4CONS, 15-25 iulie 2019 (https://infoconsumator.md/predare/). 

2. Instruirea intensivă a judecătorilor în domeniul protecției consumatorilor din cadrul Curții de 

Apel Chișinău, 31.01.2020 – 29.02.2020 în cadrul proiectului Jean Monnet EU4CONS, 15-25 iulie 

2019 (https://infoconsumator.md/predare/). 

3.  Workshop-ul Jean Monnet cu tematica „E-turism și protecția consumatorilor”, 28 noiembrie 

2019 în cadrul proiectului EU4CONS - keynote speaker https://infoconsumator.md/workshop2/. 

4. Webinar ”Innovation and IP in times of pandemics”, 28 aprilie 2020 în cadrul proeictului 

Jean Monnet Support to Associations in European Integration and Intellectual Property Protections 

Studies EUPROIN. 

5. Webinar Jean Monnet cu ocazia Zilei Mondiale a Consumatorului cu tematica 

„Consumatorul durabil”, 12 mai 2020 în cadrul proiectului EU4CONS - coordonator de proiect 

https://infoconsumator.md/webinar-ul-cosnumatorul-durabil-in-cadrul-zilei-mondiale-a-

consumatorului/. 

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 

https://infoconsumator.md/predare/
https://infoconsumator.md/workshop2/
https://infoconsumator.md/webinar-ul-cosnumatorul-durabil-in-cadrul-zilei-mondiale-a-consumatorului/
https://infoconsumator.md/webinar-ul-cosnumatorul-durabil-in-cadrul-zilei-mondiale-a-consumatorului/
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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: 

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; 

mailto:strategie@justice.gov.md
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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 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; 

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 
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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. 

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. 

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;  
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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 protection of 

consumer economic interests” (perioada de derulare: 2018-2022), ea a fost responsabilă de 

organizarea următoarelor activități: 

• Instruirea intensivă a funcționarilor publici în domeniul protecției consumatorilor din cadrul 

Agenției pentru Supravegherea Pieței și Supravegherea Consumatorilor în cadrul proeictului Jean 

Monnet EU4CONS, 15-25 iulie 2019 (https://infoconsumator.md/predare/). 

• Instruirea intensivă a judecătorilor în domeniul protecției consumatorilor din cadrul Curții de 

Apel Chișinău, 31.01.2020 – 29.02.2020 în cadrul proiectului Jean Monnet EU4CONS, 15-25 iulie 

2019 (https://infoconsumator.md/predare/). 

• Workshop-ul Jean Monnet cu tematica „E-turism și protecția consumatorilor”, 28 noiembrie 

2019 în cadrul proiectului EU4CONS - keynote speaker https://infoconsumator.md/workshop2/. 

https://infoconsumator.md/predare/
https://infoconsumator.md/workshop2/
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• Webinar ”Innovation and IP in times of pandemics”, 28 aprilie 2020 în cadrul proeictului Jean 

Monnet Support to Associations in European Integration and Intellectual Property Protections Studies 

EUPROIN. 

• Webinar Jean Monnet cu ocazia Zilei Mondiale a Consumatorului cu tematica „Consumatorul 

durabil”, 12 mai 2020 în cadrul proiectului EU4CONS - coordonator de proiect 

https://infoconsumator.md/webinar-ul-cosnumatorul-durabil-in-cadrul-zilei-mondiale-a-

consumatorului/. 

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.  

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. 

https://infoconsumator.md/webinar-ul-cosnumatorul-durabil-in-cadrul-zilei-mondiale-a-consumatorului/
https://infoconsumator.md/webinar-ul-cosnumatorul-durabil-in-cadrul-zilei-mondiale-a-consumatorului/
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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” 

 
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.  
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      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 Moldova, Migraţia şi impactul 

acesteia asupra pieţii forţei de muncă din Republica Moldova. La fel, studenţii au participat la tîrgul 
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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. 
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Sănătatea umană este o condiţie a existenţei fizice a persoanei. Numai o persoană sănătoasă atât 

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

dreptul la protecţia sănătăţii este cerinţa fără de care nu poate exista fiinţa umană, respectiv, condiţia 

existenţa speciei umane în general.  

     Includerea disciplinei „Dreptul sănătăţii” în planul de studii pentru 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 2019, în cadrul sărbătorii Zilei Internaţionale a Drepturilor 

Omului, a fost petrecută o conferinţă studenţească cu genericul „Dezvoltarea societății prin prisma 

drepturilor omului”. Rapoartele prezentate au fost cu o tematică diversificată şi foarte actuală. 

 

• STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SECTORULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI 
MIJLOCII PENTRU ANII 2012-2020 

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

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

întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020. 

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 
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principiile dreptului afacerilor, legislaţia ce reglementează activitatea de întreprinzător, deosebirea 

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

faţă de cele pot fi practicate în baza permiselor speciale (licenţelor), monopol de stat sau a activităţilor 

interzise, procedura de înregistrare de stat a subiectelor dreptului afacerilor, organizarea şi activitatea 

persoanei juridice, modul de reorganizare şi lichidare a subiectelor dreptului afacerilor, procesul de 

insolvabilitate, principalele forme de organizare juridică a subiecţilor dreptului afacerilor şi organizarea 

internă a acestora. 

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

învăţământ, obţinerea unor rezultate adecvate cerinţelor zilei de azi şi tendinţelor dezvoltării social-

economice. Curriculumul universitar este o premisă a asigurării calităţii procesului de învăţământ. 

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

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

Dreptul afacerilor 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 2019-2020, 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. 

http://irek.ase.md/
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În anul 2019-2020 conf. univ. Vaculovschi Dorin a fost implicat în elaborarea proiectului de lege 

privind regimul de zone defavorizate. 

 

VII. ACTIVITATEA DE CERCETARE-INOVARE 
Pe parcursul anului universitar 2019-2020, personalul academic din cadrul facultății 

„Economie Generală și Drept” a fost implicat la realizarea Proiectelor instituţionale coordonate de 

ASEM şi Proiecte internaţionale:  

1) BARBĂNEAGRĂ Oxana – Membru al echipei unui proiect de dezvoltare obţinut prin competiţie 

internaţională, Expert național, proiectul Erasmus+: „Fostering university-enterprise 

cooperation and entrepreneurship of students via SMART Caffes/SMART”, Project ref: 

585620-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP 

2) BARBĂNEAGRĂ Oxana – Membrul proiectului de cercetare științific ”Dezvoltarea politicilor 

pe piața muncii în vederea sporirii ocupării forței de muncă” – 02.01.20 - 31.12.20 

3) IGNATIUC Diana – manager de Proiect MANAGEMENT COMMITTEE OF OUR COST 

ACTION CA19122 – EUGAIN (https://www.cost.eu/actions/CA19122/#tabs|Name:management-

committee) 

4) CIMPOIEȘ Liliana – membru al Proiectului de cercetare “ADAPTAREA SISTEMULUI DE 

EDUCAȚIE – CERCETARE CU PROFIL AGRAR DIN REPUBLICA MOLDOVA LA 

CONDIȚIILE SOCIETĂȚII CONTEMPORANE” cu cifrul nr. 20.80009.0807.44, 01-12.2020 

5) FEURAȘ Eugenia – membrul 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 

6) VACULOVSCHI Elena – membru în Comitetul de management al Programului COST în cadrul 

Proiectului CA19139, PROCESS-BASED MODELS FOR CLIMATE IMPACT 

ATTRIBUTION ACROSS SECTORS. (https://e-services.cost.eu/action/CA19139/participants ) 

 
Volumul activităţilor de cercetare  

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

IGNATIUC Diana, la finele anului 2019 a prezentat rezultatele studiului realizat în cadrul Proiectului 

de inițiativă cu tema „COMPETITIVITATEA ECONOMIEI NAȚIONALE ÎN CONTEXTUL 

https://www.cost.eu/actions/CA19122/#tabs|Name:management-committee
https://www.cost.eu/actions/CA19122/#tabs|Name:management-committee
https://e-services.cost.eu/action/CA19139/participants
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DEZVOLTĂRII DURABILE. FACTORII COMPETITIVITĂȚII DURABILE A ECONOMIEI 

NAȚIONALE”. 

Relevanța rezultatelor științifice obținute în cadrul Temei de cercetare este determinată de 

examinarea competitivității durabile a economiei naționale luând în considerație importanța integrării 

cu succes a sistemului economic naţional în circuitul internaţional de relaţii competitive accentuate. 

Conceptul de competitivitate a apărut într-o perioadă de dezvoltare lină şi continuă a activităţilor 

economice şi s-a dezvoltat odată cu schimbările petrecute la nivel internaţional, în contextul noilor 

provocări ale economiei bazate pe cunoştinţe. Dintr-o asemenea perspectivă au fost elaborate definiţii 

ale acestui concept şi construite totodată modele de referinţă, tipologii valoroase pentru dezvoltarea 

gândirii economice şi pentru îmbunătăţirea practicii economice. Dinamica fenomenelor economice, 

diversitatea şi amplitudinea disfuncţionalităţilor şi discontinuităţilor din economiile moderne au 

generat şi continuă să genereze preocupări noi pe linia teoriei moderne a competitivităţii economiei 

naţionale. În această ordine de idei, apare necesitatea conceptualizării competitivității durabile a 

economiei naționale, determinării și studierii factorilor ei determinanți precum și analizei politicilor și 

a modalităților de asigurare a competitivității durabile a economiei naționale a Republicii Moldova. 

Valorificarea activităţilor de cercetare 

Manuale, note de curs, îndrumări metodice:  

1. BARBĂNEAGRĂ, Oxana. (coautor). DOING BUSINESS IN ARMENIA, BELARUS, 

GEORGIA, LATVIA, MOLDOVA, UKRAINE. Харкoв, Украина, 2019. ISBN 978-617-7675-

61-6, 288 p. (1 c.a.) 

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

universitar. Chișinău, Arc, 2020, 216 p. 

3. FEURAȘ Eugenia, PÎȘCHINA, Tatiana. Методология и этика экономических исследований. 

Кишинев: Primex.com, 2019, 236 pag. ISBN: 978-9975-3359-0.4 

4. PLOTNIC, O., Culegere de spețe, Protecția intereselor economice ale consumatorilor, lucrare 

publicată în cadrul proiectului Erasmus + Politicile UE pentru protecția intereselor economice ale 

consumatorilor / EU4CONS, ASEM, Chișinău 2020. 

5. PLOTNIC, O., Suport de curs la disciplina Protecția intereselor economice ale consumatorilor, 

lucrare publicată în cadrul proiectului Erasmus + Politicile UE pentru protecția intereselor 

economice ale consumatorilor / EU4CONS, ASEM, Chișinău, 2020. 
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6. TIGHINEANU, A., „Îndrumarul metodic privind elaborarea și susţinerea proiectului juridic” a 

fost aprobat la Ședinţa departamentului DREPT a Academiei de Studii Economice (proces-verbal 

nr.3 din 22.11.2019) și la ședinţa Comisiei Metodico-științifice a Consiliului Facultăţii ”Economie 

Generală și Drept” (proces-verbal nr.2 din 18.10.2019) 

7. Mancaș Maria Manualul Arta comunicării și etica profesională (în proces de revizuire și 

completare). Autori: R.Borcoman, M. Mancaș 

8. Practicum Arta comunicării și etica profesională (în proces de revizuire și completare). Autori: 

R.Borcoman, M. Mancaș 

9. Bârca Alic Managementul recompenselor, Ediția a 2-a. Iași: Editura Tehnopress, 2019, 362p. 20,5 

c. a. ISBN 978-606-687-383-3. 

10. Bârcă Alic Managementul resurselor umane în sectorul public. Iași: Tipo Moldova, 2019, 313p. 

19,9 c. a. ISBN 978-606-42-0412-7. 

 

Capitole în manuale: 

11. PLOTNIC, O., TOFAN, M., CIOCHINA, E. Efficiency of Legal Framework for Corporate 

Governance in the Republic of Moldova, published in the book Corporate Governance in Central 

Europe and Russia, edition Springer (Poland), 2020, p.261-280, (1,45) ISBN 978-3-030-39503-2 

https://www.researchgate.net/publication/339682359_Efficiency_of_Legal_Framework_for_

Corporate_Governance_in_the_Republic_of_Moldova. 

12. PLOTNIC, O., CRAIU, N. Conceptions actuelles en matière des droits intellectuels en cumul avec 

la concurrence déloyale, publicat în Droit, humanité et environnement, Mélanges en l'honneur de 

Stéphane Doumbé-Billé, 1re édition Larcier (France), 2020, p.249-262, (0,83 c.a), ISBN 

9782802764861 

https://www.larcier.com/media/wysiwyg/extras/9782802764861/TM%20de%20DROHUENV_2019

1205_BAT.pdf. 

 

Monografii:  

1. BARBĂNEAGRĂ, Oxana. Co-autor Monografie „Youth entrepreneurship Problems in Eastern 

Partnership countries”, Riga 2019, 198 p. (0,5 coală de autor) 

2. SÎRGHII, V. ARMEANIC, A. Reglementarea juridical a aplicării valorii în vamă la mărfurile 
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serviciilor publice ., Materiale ale Conferinței ştiințifico-practice internaționale,22 mai 2020, 

ISBN 978-9975-3240-9-0. (http://aap.gov.md/files/publicatii/conferinte/2020/tpap_2020.pdf ) 

19. Cezara ABRAMIHIN, Coaching an important tool in organizational development in the field of 

Public Administration. TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE. Materiale ale 

Conferinței ştiințifico-practice internaționale, 22 mai 2020, p. 304- 309, Chişinău: AAP, 2020,  

ISBN 978-9975-3240-9-0. 

20. Marina, BAIEȘU, Increasing individual performance witthin the organization. În: 

Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii, Conferinţa ştiinţifică internaţională, 27-28 

septembrie 2019, Chişinău, ASEM, ISBN ISBN978-9975-75-968-7 

21. Bîrcă Alic. Comportamentul tinerilor cu vârsta de 15-24 ani în relația cu piața muncii din 

Republica Moldova. În: Creșterea economică în condițiile globalizării: bunăstare și incluziune 

http://aap.gov.md/files/publicatii/conferinte/2020/tpap_2020.pdf
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socială. Conferința Internațională Științifico – Practică din 10-11 octombrie 2019. Ed. a XIV-a. 

Vol. II. Chișinău: INCE, 2019. p. 309-314. 0,62 c. a. ISBN 978-9975-3305-7-2. 

22. Boguș Angela Sporirea nivelului de trai al populației prin creșterea performanței serviciilor 

publice. În : materialele conferinței științifico-practice internaționale „Teoria și practica 

administrării publice”, din 22.mai.2020. Cnișinău: AAP, 2020,  ISBN 978-9975-3240-9-0. 

23. Borcoman Raisa Articol: Probleme actuale în comunicarea universitară. În: Competitivitate şi 

inovare în economia cunoaşterii: Ch.: ASEM,  p.p. 472-477. ISBN 978-9975-75-968-7 

24. Mancaș M. „Competenţele profesionale ale jurnalistului economic”. În: Culegere de lucrări 

ştiinţifice Conferinţă Ştiinţifică Internaţională ”Competitivitate şi Inovare în Economia 

Cunoşaterii”, ediţia XXI, 27-28 septembrie 2019, Chişinău: ASEM, Centrul Editorial-Poligrafic 

al ASEM, 2019, pp. 465-471. ISBN 978-9975-75-968-7. 

25. ȚURCAN, Galina. Aspecte etice ale economiei circulare. În: "Competitivitate şi Inovare în 

Economia Cunoaşterii", conferinţă ştiinţifică internaţională (2019; Chişinău). Ch.: ASEM, 2019. 

pp.414-417., 0,35 c.a., ISBN: 978-9975-75-968-7. 

26. ȚURCAN, Galina. Dimensiunile axiologice ale societății civile. În: Teoria şi practica 

administrării publice: Materiale ale Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 22 mai 2020, 

Ch.: Acad. de Administrare Publică. 2020, pp. 150-153., 0,36 c.a., ISBN 978-9975-3240-9-0. 

 

Rezumate/teze la conferinţe ştiinţifice în țară: 

(1) FILIP Nolea; COȘELEVA Natalia. Stimularea migrației de revenire în condițiile contemporane. 

În: „Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, Conferinţa ştiinţifică internaţională din 

27-28 septembrie 2019. Ch.: ASEM 

(2) 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, pag. 173-177.  ISBN 978-606-13-4996-8 

(3) 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,  pag. 166-169. ISBN 978-606-13-4996-8 

(4) FILIP Nolea; BRANAŞCO Natalia. Particularitățile capitalului uman în economia cunoașterii. 

În: „Inovația: factor al dezvoltării social-economice” : materialele conferinţei ştiinţifico-practice 
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naţionale, 20 decembrie 2018, Universitatea de Stat „B.P.Hajdeu” din Cahul. 2019, pag. 21-24.  

ISBN 978-9975-88-056-5  

 

Comunicări orale la Conferințe științifice, Seminare științifice, Cursuri de perfecţionare: 

În țară: 

1. BARBĂNEAGRĂ, Oxana. Orientarea socio-profesională,  un deziderat al educaţiei.  Comunicat 

științific prezentat la Masa Rotundă Interdepartamentală cu genericul „Dimensiunea umană a 

activității economice și valorificarea potențialului uman”. Organizatori: dep.”TPE” și 

dep.”RUAPC” din cadrul ASEM. 20 noiembrie 2019. 

2. BARBĂNEAGRĂ, Oxana. ”Business opportunities for young people”. Comunicat științific 

prezentat în cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 27-28 septembrie 2019 „Competitivitatea 

şi inovarea în economia cunoaşterii”, ASEM, Chișinău 

3. BALAN, Aliona. Tendințe în dezvoltarea comerțului exterior al Republicii Moldova. La: 

„Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, Conferinţa ştiinţifică internaţională din 

27-28 septembrie 2019, Chişinău, ASEM. 

4. BALAN, Aliona. Încasările vamale și contribuția lor la bugetul de stat al Republicii Moldova. La: 

„Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale”, Conferinţa ştiinţifică 

internaţională din 01 – 02 noiembrie 2019, Chişinău, USM. 

5. BEJAN Ghenadie. Impactul modificărilor în politica fiscală asupra bunăstării populaţiei. La: 

„Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, Conferinţa ştiinţifică internaţională din 

27-28 septembrie 2019, Chişinău, ASEM. 

6. BUCOS Tatiana. Practici UE în organizarea educației pe tot parcursul vieții în cadrul 

universitar”. La: Conferința națională, Învățarea pe tot parcursul vieții – o necessitate pentru a fi 

competitiv, 24 octombrie 2019 

7. CARA Elena, BLANUTA Victoria. Selectarea modelelor pentru descrierea evoluţiei social-

economice a Republicii Moldova. La: „Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, 

Conferinţa ştiinţifică internaţională din 27-28 septembrie 2019, Chişinău, ASEM. 

8. CIMPOIEȘ Liliana Potențialul sectorului agricol al Republicii Moldova în contextul dezvoltării 

spațiilor rurale. La: „Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, Conferinţa ştiinţifică 

internaţională din 27-28 septembrie 2019, Chişinău, ASEM. 
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9. FEURAȘ Eugenia. Formarea și dezvoltarea competențelor cognitive prin alfabetizarea științifică. 

La: ”Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, Conferința științifică internațională 

din 27-28 septembrie 2019. Ediţia a XXI-a. Chișinău, ASEM, 2019 

10. STRATAN Svetlana. Provocări în finanţarea antreprenoriatului inovațional. La: ”Competitivitatea 

şi inovarea în economia cunoaşterii”, Conferința științifică internațională din 27-28 septembrie 

2019. Ediţia a XXI-a. Chișinău, ASEM, 2019. 

11. TOMȘA Aurelia. ”Dimensiunea umană a activităţii economice. Dezvoltarea şi valorificarea 

potenţialului uman”.  Comunicat științific prezentat la Masa Rotundă Interdepartamentală cu 

genericul „Dimensiunea umană a activității economice și valorificarea potențialului uman”. 

Organizatori: dep.”TPE” și dep.”RUAPC” din cadrul ASEM. 20 noiembrie 2019. 

12. VACULOVSCHI Elena. Rolul criteriului calitate în determinarea eficienței economice în sectorul 

serviciilor). La: „Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, Conferinţa ştiinţifică 

internaţională din 27-28 septembrie 2019. Ch.: ASEM 

 

În străinătate: 

1. CIMPOIEȘ Liliana The economic impact of farm subsidies in Moldova’s agricultural sector 

development, Raport în cadrul secțiunii virtuale „Management and Economics in Rural Areas”. In 

programul conferintei „Agriculture for Life, Life for Agriculture”, USAMV, Bucuresti, 2020 

2. VACULOVSCHI Elena. Социальные аспекты устойчивого развития городов. La:  IV 

Российская научная интернет-конференция «Проблемы и перспективы развития научно-

технологического пространства» Россия, г. Вологда ВолНЦ РАН 15-19 июня 2020 г. Секция 

1. Научно-технологическое развитие территорий: региональные тенденции и практики. 

(http://fic.vscc.ac.ru/) 

 
 Participarea (fără comunicare) la manifestări ştiinţifice, ştiinţifico-practice  

În totalul manifestărilor la care a luat parte personalul academic, o pondere înaltă revine • 

Conferinţelor Ştiinţifice Internaţionale (inclusiv în străinătate); • Mese rotunde organizate de 

universităţi şi instituţii din Moldova și în cadrul ASEM (vezi tabelul). 

 Masa rotundă cu genericul ”Antreprenoriatul – oportunitate reală pentru 

generațiile viitoare”. Organizator: Secția ”Cercetări în antreprenoriat” a 

Institutului Național de Cercetări Economice (INCE). 24 septembrie 2019 

TOMȘA Aurelia 

BARBĂNEAGRĂ 

Oxana 

http://fic.vscc.ac.ru/index.php?/forum/1015-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-1-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/
http://fic.vscc.ac.ru/index.php?/forum/1015-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-1-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/
http://fic.vscc.ac.ru/
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 Conferința națională „Învățarea pe tot parcursul vieții – o necesitate pentru 

a fi competitiv”. Organizator: Școala de Formare Continuă ASEM. 24 

octombrie 2019 

TOMȘA Aurelia 

BARBĂNEAGRĂ 

Oxana 

 Conferința Anuală Internațională MACRO 2019”Atenuarea 

inegalităților: o precondiție fundamental pentru o creștere economică 

durabilă”. Ediția a VII-a.  Organizator: Centru Analitic Independent 

”Expert-Grup”. 7 noiembrie 2019 

TOMȘA Aurelia 

BARBĂNEAGRĂ 

Oxana 

 Masa rotundă cu genericul ”Organizarea lucrului individual prin prisma 

centrării pe student și formării de competențe pe domeniul de formare 

profesională Finanțe”. Organizator: departamentul ”Finanțe și Asigurări” 

din cadrul ASEM. 28 noiembrie 2019 

TOMȘA Aurelia 

 Conferința Științifică Studențească ”Dezvoltarea societății prin prisma 

drepturilor omului”. Organizator: departamentul ”Drept” din cadrul 

ASEM. 10 decembrie 2019 

TOMȘA Aurelia 

 Conferința Științifică Internațională „Competitivitate şi inovare în 

economia cunoaşterii”. 27-28 septembrie 2019. Chişinău: ASEM 

TOMȘA Aurelia 

 Masa rotundă cu genericul ”Reforma managementului finanțelor publice: 

realizări și lecții de învățat”. Organizator: departamentul ”Finanțe și 

Asigurări” din cadrul ASEM. 1 noiembrie 2019 

TOMȘA Aurelia 

VACULOVSCHI 

Elena 

 Masa Rotundă Interdepartamentală cu genericul „Dimensiunea umană a 

activității economice și valorificarea potențialului uman”. Organizatori: 

dep.”TPE” și dep.”RUAPC” din cadrul ASEM. 20 noiembrie 2019 

FEURAȘ Eugenia 

BARBĂNEAGRĂ 

Oxana 

FILIP Nolea 

CIMPOIEȘ Liliana 

 Conferința științifică internațională ”Competitiveness and Innovation in 

Knowledge Economy”, 27-28 septembrie 2019 

FEURAȘ Eugenia 

 Conferința Științifică Internațională Interdisciplinară „Neuromarketing: 

noi abordări în cunoașterea comportamentului consumatoruluiˮ din 21-22 

noiembrie 2019, Chişinău, ASEM, 2019 

BALAN Aliona 
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 Conferința Internațională Științifico-Practică „Logistica și SCM: 

perspective de dezvoltare în Republica Moldovaˮ (ediția a II-a) din 29 

noiembrie 2019, Chişinău, ASEM, 2019. 

BALAN Aliona 

 Masa Rotundă Interdepartamentală cu genericul „Dimensiunea umană a 

activității economice și valorificarea potențialului unam”. ASEM: 

departament „Resurse umane, afaceri publice și comunicare”,  departament 

„Teorie și Politici Economice”, 20 noiembrie 2019 

BALAN Aliona 

 Conferința internațională Științifico-Practică ”Logistica și SCM: 

perspective de dezvoltare în Republica Moldova”, 29 noiembrie 2019 

BARBĂNEAGRĂ 

Oxana 

 Conferința Științifică Internațională-practică interdisciplinară 

„Neuromarketing: noi abordări în cunoașterea comportamentului 

consumatorului” din 21-22 noiembrie 2019, ASEM 

BARBĂNEAGRĂ 

Oxana 

VACULOVSCHI 

Elena 

 

 Conferința științifico-practică «Непрерывное образование в интересах 

устойчивого развития: новые вызовы», 4-5 iunie, Astana, Kazakhstan 

BUCOS Tatiana 

 Conferință științifică cu participare internațională: EUROPENIZAREA ȘI 

GLOBALIZAREA ȘTIINȚEI ECONOMICE: PROVOCĂRI, 

TENDINȚE, PERSPECTIVE. 16-17 octombrie 2019. Universitatea Liberă 

Internațională din Moldova. 

FILIP Nolea 

 
Majoritatea cadrelor didactice din cadrul facultății au participat la Conferința Științifică 

Internațională „Competitivitatea și Inovarea în economia cunoașterii” organizată de ASEM  din 27 – 

28 septembrie 2019, precum și la cele organizate de: Universitatea „Alecu Russo” din Bălți, Institutul 

Național de Cercetări Economice al AȘM, Universitatea de Stat din Moldova etc..  În afară de aceasta, 

cadrele didactice au participat și la alte manifestări și evenimente științifice organizate peste hotare.  

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

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

3. 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, 

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

5. 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 

6. 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 

7. 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 

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

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

10. 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 

3. Cojocaru Vladlen TalTech project seminar, European Human Rights, LAW for Universites of 
Ukraine and Moldova 

4. Boaghi Viorica, Participarea la ședința de încheiere a proiectului EaP Plus, IGLO Core -ședința 
de lucru,Water Innovation Europe -Conferință or. Bruxells, Belgia, 10-14 iunie 2019, Comisia 
Europeană 

5. Boaghi Viorica, Participarea la evenimentul ''Water JPI Workshop on International 
Cooperation'', or. Paris, Franța, 23- 26 iunie 2019 

6. Boaghi Viorica, Participarea la Forumul Mondial al Științei 2019, or. Budapesta, Ungaria, 20-
22 noiembrie 2019 
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Organizarea Atelierelor de lucru, Workshop-uri, Mese rotunde, Cursuri de formare 
continuă 

 
În țară: 
 
1. BARBĂNEAGRĂ, Oxana  - Atelier de lucru ”Orientarea în carieră: trend sau necesitate?” 30 

octombrie 2019, ASEM https://www.facebook.com/events/675850346270697/ 
2. BARBĂNEAGRĂ, Oxana  - atelier de Comunicare internă, destinat profesorilor ASEM, 24 

octombrie, 2019, ASEM, 
https://www.facebook.com/cmpc.ase.md/photos/pcb.1505384196321114/1505373642988836/?t
ype=3&theater 

3. BUCOS, Tatiana – Organizator Workshop: Tinerii pe piața muncii: provocări și responsabilități, 
ASEM, 11 decembrie, 2019 

4. BARBĂNEAGRĂ Oxana – coorganizator la Masa Rotundă Interdepartamentală cu genericul 
„Dimensiunea umană a activității economice și valorificarea potențialului uman”. Organizatori: 
dep.”TPE” și dep.”RUAPC” din cadrul ASEM. 20 noiembrie 2019 

5. BUCOS Tatiana – Președinte birou, secțiunea II la Simpozionul tinerilor cercetători, ASEM (19-20 
iunie, 2020)  

6. BALAN Aliona – moderator la Secțiunea I „Economie fundamentală şi aplicată” în cadrul  
Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”. 27-
28 septembrie 2019. Chişinău: ASEM 

7. TOMŞA, Aurelia – membru al Comitetului Ştiinţific al Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale 
„Competitivitate şi inovare în economia cunoaşterii”. 27-28 septembrie 2019. Chişinău: ASEM 

8. TOMȘA Aurelia – coorganizator la Masa Rotundă Interdepartamentală cu genericul „Dimensiunea 
umană a activității economice și valorificarea potențialului uman”. Organizatori: dep.”TPE” și 
dep.”RUAPC” din cadrul ASEM. 20 noiembrie 2019 

9. VACULOVSCHI Elena – coorganizator la Masa Rotundă Interdepartamentală cu genericul 
„Dimensiunea umană a activității economice și valorificarea potențialului uman”. Organizatori: 
dep.”TPE” și dep.”RUAPC” din cadrul ASEM. 20 noiembrie 2019 

10. VACULOVSCHI Elena – moderator la Secțiunea II „Economie fundamentală şi aplicată” în 
cadrul  Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi inovarea în economia 
cunoaşterii”. 27-28 septembrie 2019. Chişinău: ASEM 

 

Consultanţă şi expertiză economică : 

1) TOMŞA, Aurelia – Expert în Consiliul Consultativ de Expertiză din cadrul Academiei de Ştiinţe a 
Republicii Moldova. Expertizarea Proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării 

2) TOMŞA, Aurelia – Expert Independent la Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare. 
Expertiza economică a Proiectelor din concursul Program de Stat (2020-2023). 

https://www.facebook.com/events/675850346270697/
https://www.facebook.com/cmpc.ase.md/photos/pcb.1505384196321114/1505373642988836/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cmpc.ase.md/photos/pcb.1505384196321114/1505373642988836/?type=3&theater
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3) TOMŞA, Aurelia – Acordarea serviciilor de consultanță de performanță. Consultant-economist la 
Societatea pe Acțiuni ”BASAVIN&CO”.  (2017, 2018, 2019) 

4) FEURAȘ Eugenia – Participarea în Grupul de lucru privind elaborarea Planului de acțiuni pentru 
dezvoltarea studiilor doctorale pentru anii 2020-2023.  Ordinul MECC nr.114 din 10.02.2020 

5) FEURAȘ Eugenia – Propuneri la Regulamentul privind atribuirea calificativelor tezelor de doctorat 
( la solicitarea MECC, februarie 2020) 

6) FEURAȘ Eugenia – Propuneri privind modificarea Metodologiei de desfășurare a competiției 
proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat (la solicitarea 
MECC, aprilie 2020) 

7) FEURAȘ Eugenia – Propuneri la Plan-cadru pentru studiile superioare de doctorat ( la solicitarea 
MECC, mai 2020) 

8) BEJAN Ghenadie – Обзор законодательных и нормативных документов. Contabilitate şi audit. 
2019, nr. 9, 113-114. ISSN 1813-4408. 

9) BEJAN Ghenadie – Обзор законодательных и нормативных документов. Contabilitate şi audit. 
2019, nr. 11, 111-112. ISSN 1813-4408. 

10) BEJAN Ghenadie – Обзор законодательных и нормативных документов. Contabilitate şi audit. 
2020, nr. 2, 107-110. ISSN 1813-4408.  

11) BEJAN Ghenadie – Обзор законодательных и нормативных документов. Contabilitate şi audit. 
2020, nr. 3, 115-117. ISSN 1813-4408. 

12) BEJAN Ghenadie – Обзор законодательных и нормативных документов. Contabilitate şi audit. 

2020, nr. 4, 108. ISSN 1813-4408. 
 

Participarea la congrese, simpozioane, seminare științifice, mese rotunde  
a cadrelor didactice: 

Mancaș Maria Masa rotundă cu genericul „Dimensiunea umană a activității economice și 

valorificarea potențialului uman” din 20 noiembrie 2019; 

Mancaș Maria  Lansarea de carte „Managementul HR”, autor Alic Bîrcă; 

Mancaș Maria  In Memoriam. Sergiu Chircă, Reputat Economist din R. Moldova; 

Mancaș Maria  Masa rotundă „Probleme ale Științei Deschise în Republica Moldova” din 12 

decembrie 2019, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale în parteneriat cu Academia de 

Studii Economice a Moldovei, RENAM și Consorțiul REM; 

Mancaș Maria  Erasmus + Programe information seminar: 2020 Call for proposals & 

Workshop Sessions din 27 noiembrie 2019, în cadrul Centrului Național de Inovații Digitale în 

Educație ,,Clasa Viitorului”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. 

Mancaș Maria   HR Maraton: Rolul HR Managerului pe timp de criză. 

Mancaș Maria  Organizat de Vaserole HR Business Partner, 3 Aprilie 2020; Chișinău, RM; 
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Mancaș Maria  Webinar „Innovations and IP in times of pandemics”, organized on 28 April 

2020 within the framework of the EUPROIN project “Jean Monnet Support to Associations in 

European Integration and Intellectual Property Protection Studies” ; Chișinău, RM; 

Mancaș Maria  Rodica CRUDU, EUPROIN project coordinator, Association of Legal Culture 

Henri Capitant 

Mancaș Maria  Lecția „Maximizarea prezentului pentru a ne pregăti pentru viitor” din seria 

„Când LEADERSHIPUL contează cel mai mult” din 4 mai 2020; România; Speaker: John C. 

MAXWELL; 

Mancaș Maria  Interviu cu Natalia Morari, intervievată de ambasadorul Marii Britanii la 

Chișinău, Steven Fisher din 4 mai; ; Chișinău, RM; 

Mancaș Maria  Eveniment Online AFAM Business Suport: Leadership în criză. Speakeri:  

Andrei Crigan, Partener al Companiei Gateway & Partners.  Asta Trapulioniene, Fondator al Agenției 

DigiAstrum - International Strategic Marketing Lituania din 5 mai 2020; Chișinău, RM; 

Mancaș Maria  Webinar Cinci soluții anticriză ce îți vor salva bugetul pe social media! 

Organizator: Talmazan School. Dumitru Talmazan, antreprenor digital, speaker internațional și 

specialist în digital comunicare din 6 mai 2020; Chișinău, RM; 

Mancaș Maria  Вебинар Кто такой HR бизнес партнер и как им стать? Speakeri:  

Гюзель Гараева, 7 mai 2020; Moscova; 

Mancaș Maria  Seminar online Organizarea circuitului documentar conform legislației 

muncii. Organizat de Vaserole HR Partner din 7 mai 2020; Chișinău, RM; 

Mancaș Maria  Lecție Publică cu Ambasadorul României în R.Moldova „Romania - un vecin 

și partener de încredere a Republicii Moldova" din 8 mai 2020; Chișinău, RM; 

Mancaș Maria  Webinar Consumatorul durabil în mediul online din 12 mai 2020. Organizat 

de Eu4cons şi Agenția Pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței. Moderator: Rodica 

Crudu, conf.univ., dr., ASEM, REI; Chișinău, RM; 

Mancaș Maria  Webinar „Total Leader: Cum poti deveni un leader complet" din 12 mai 2020. 

Speaker: Nicodim Hagău; România; 

Mancaș Maria  Webinar „Puterea de a vinde prin scris ca să creşti o afacere”  din 14 mai 

2020. Trainer: Iosif Vidoni; România; 

Mancaș Maria  Webinar „De unde începi când trebuie să vinzi prin scris  din 18 mai 2020. 

Trainer:  Iosif Vidoni; 
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Mancaș Maria  Webinar „Vânzări pe timp de criză.” din 20 mai 2020. Speaker Alexandru 

Bordea; Chișinău, RM; 

Mancaș Maria  Webinar Facebook ADS - Top 20 de greșeli în promovarea pe facebook!  din 

25 mai 2020. Trainer: Marian Rujoiu; Life University, România; 

Mancaș Maria  Webinar: Advocacy 101. Acţiuni pentru a-ți face vocea auzită din 27 mai 2020. 

America House Chișinău. Speaker: Mihaela Popescu; Chișinău, RM; 

Mancaș Maria  Webinar: Cum sa faci webinarii ce aduc vanzari din 28 mai 2020. Speakeri: 

Pera Novacovici, Doru Pelivan; România; 

Mancaș Maria  Webinar: Candidatul ideal - mit sau realitate? din 29 mai 2020; Chișinău, RM; 

Speaker: Alina Malbaș - Rotaru, HR Manager at Noction; 

Mancaș Maria  Webinar Nr.2: Leadership și flexibilitate – o altfel de abordare din 5 iunie 

2020; America House Chisinau; 

Mancaș Maria  Dialog Online cu Experți în domeniul Drepturilor Omului pentru Jurnaliști și 

Specialiști în domeniul de comunicare" ,,...Despre și pentru jurnaliști în perioadă de criză – Drepturile 

Omului în contextul COVID-19... ” din 5 iunie 2020; Oficiul ONU pentru Drepturile Omului din 

Moldova (OHCHR); 

Mancaș Maria  Equity and Inequity - a transformative vision? June 11, at 5.30 pm. America 

House Chisinau; 

Mancaș Maria  Webinar Instrumente pentru crearea materialelor educaționale digitale de 

învățare din 12 iunie 2020; Chișinău, RM. 

Mancaș Maria  Webinar Cum captezi și cum menții atenția în cursuri online și offline? din 15 

iunie 2020. Trainer: Marian Rujoiu; Life University, România; 

Mancaș Maria  Eveniment online Crearea activităților online pe platforma Wordwall din 20 

iunie 2020. ARTICO 

Mancaș Maria  Masa rotundă cu genericul „Dimensiunea umană a activității economice și 

valorificarea potențialului uman” din 20 noiembrie 2019; 

Mancaș Maria  Lansarea de carte „Managementul HR”, autor Alic Bîrcă; 

Mancaș Maria  Webinar : Descoperă Aplicațiile Inteligenței Artificiale, 11 aprilie 2020. 

Mancaș Maria  Webinarul  “România – un vecin și partener de încredere pentru Republica 

Moldova”,  8 mai 2020, ASEM, Chisinau 

Mancaș Maria  13 – 17 ianuarie, 2020, ”Tehnica analizei tranzacționale în comunicarea 

didactică” , ASEM, Chișinău. 
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Abramihin Cezara Atelierul online de lucru "Tips&Tricks for the Interview", organizat 

de American Center of ASEM ASEM; Chișinău, 11 iunie 2020, Traineri: Rebeca Toader (Recruitment 

Lead, Stefanini) & Cristina Doloscan (Recruiter, Stefanini) 

Abramihin Cezara Conferința științifică internațională: „Competitivitatea și inovarea în 

economia cunoașterii”, 27-28 septembrie2019, Chișinău, ASEM. 

Abramihin Cezara Masă rotundă:, „:, Dimensiunea umană a activității economice și 

valorificarea potențialului uman”, 20 noiembrie 2019, ASEM, Chișinău. 

Abramihin Cezara Masa rotundă ”Comunicare didactică: probleme și corectitudine”, 18 

iuni, 2019, ASEM, Chisinau 

Bogus Angela Seminar național de informare și atelier de lucru Erasmus+, 27 noiembrie, 

2019, Universitatea de stat pedagogică „Ion Creangă”; 

Bogus Angela Conferința științifică Internațională interdisciplinară „Neuromarketing: noi 

abordări în cunoașterea comportamentului consumatorului”, 21-22.11.2019, ASEM  

Bogus Angela Masa rotundă: Dimensiunea umană a activităţii economice şi valorificarea 

potenţialului uman (20.11.2019); 

Ceparaga Lucia Conferința Științifică Internațională Interdisciplinară ”Neuromarketing: noi 

abordări în cunoașterea comportamentului consumatorului”, 21-22 noiembrie 2019, ASEM. 

Ceparaga Lucia Conferința Internațională Științifico-Practică „Logistica șI SCM: perspective 

de dezvoltare în RM”  29 noiembrie 2019, ASEM.  

Ceparaga Lucia Organizarea creativă a Mesei Rotunde Interdepartamentale cu genericul: 

”Dimensiunea umană a activității economice și valorificarea potențialului uman”, 20 noiembrie 2019, 

ASEM, Chișinău 

Jorovlea Elvira Masa rotundă: Probleme ale științei deschise în Republica Moldova, Chișinău, 

12 decembrie, 2019 

Jorovlea Elvira Conferința internațională științifico-practică: Logistica și SCM: perspective de 

dezvoltare în Republica Moldova (ed. a II-a). Chișinău, 29 noiembrie, 2019 

Jorovlea Elvira Conferința științifică internațională interdisciplinară „Neuromarketing: noi 

abordări în cunoașterea comportamentului consumatorului. Chișinău, 21-22 noiembrie, 2019 

Jorovlea Elvira Seminar doctoral: Utilizarea bazelor de date științifice pentru cercetare. 

Chișinău, 27 septembrie, 2019 

Țurcanu Galina Masa rotundă cu genericul „Dimensiunea umană a activității economice și 

valorificarea potențialului uman” din 20 noiembrie 2019; 

https://www.facebook.com/American-Center-of-ASEM-112000307177401/?eid=ARD9cI6-fM7k684jjIQwiC7ND8nco86T82KlFMvCsN2JfOUDPEPwdybWXps6D2vw3SZJ1MQ-U6Mk0UU-
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Țurcanu Galina Lansarea de carte „Managementul HR”, autor Alic Bîrcă; 

Țurcanu Galina Webinar : Descoperă Aplicațiile Inteligenței Artificiale, 11 aprilie 2020. 

Țurcanu Galina Webinarul  “România – un vecin și partener de încredere pentru Republica 

Moldova”,  8 mai 2020, ASEM, Chisinau 

Sainsus Valeriu Conferinta: Dimensiunea Umana a activitatilor economice si valorificarea 

potentialului uman, 20 Noiembrie 2019 
 

VIII. STAGII ȘI PROGRAME DE PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ 

 
Pe parcursul anului 2019-2020 următorii membri ai facultății au beneficiat de stagii de 

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

Nr. 
d/o 

Numele, 
prenumele, 

gradul şi titlul 
ştiinţific, 

anul naşterii 

Ţara, denumirea 
organizaţiei 

vizitate 

Scopul vizitei, contribuţia la realizarea 
activităţilor din cadrul proiectului (de 

indicat proiectul); 
contribuţia la realizarea activităţilor  

din cadrul organizaţiei 

Termenul 
deplasării 

1. Tomșa Aurelia, 
dr., conf. univ. 

România, 
ASE, București 

Stagiu de perfecționare 01 – 30 
martie2020 

2. Bârcă Alic, 
dr. hab.,  

prof. univ. 

România, 
Universitatea de 

Vest din 
Timișoara 

Stagiu de mobilitate academică de 
scurtă durată în cadrul programului 

Erasmus+ 

 

3. Boaghi Viorica,  
dr., conf. univ. 

interimar 
1982 

Ungaria, 
Academia de 

Științe a 
Ungariei 

 

Forumul Modial pentru Cercetare, 
organizat de UNESCO, AAAS și 
Academia de Științe din Ungaria, 

participant  

20-22 
noiembrie 

2019 

România Sedința de lucru a consorțiului 
JPIAMR (cercetare, dezvoltare) 

5-6 
decembrie 

2019 
Belgia, Comisia 

Europeană 
Conferința a 7-a a Panelului 

Parteneiatului Estic pentru Cercetare și 
Inovare 

13 
 decembrie 

2019 
2. 
 

Plotnic Olesea, 
dr.hab., 

conf.univ.  
1980 

Franța, 
Universitate 

 

Vizită de studiu în cadrul grantului 
EU4CONS 

26.10-
02.11.2019  

3. Demerji Ilie, 
dr., conf.univ. 

1950 

Franța, 
Universitate 

 

Vizită de studiu în cadrul grantului 
EU4CONS 

26.10-
02.11.2019  
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4. Nastas Andrei, 
dr.lect.univ. 

1986 

România Conferința reuniunii anuale a 
structurilor de combatere a 

criminalității organizate din Europa de 
Sud-Est 

11-14 
noiembrie 

2019 

 
 

ONLINE, (platforma Zoom) 
 

Nr. 
d/o 

Numele, 
prenumele, 

gradul şi titlul 
ştiinţific, 

anul naşterii 

Ţara, 
denumirea 
organizaţiei 

vizitate 

Scopul vizitei, contribuţia la 
realizarea activităţilor din cadrul 
proiectului (de indicat proiectul); 

contribuţia la realizarea 
activităţilor  din cadrul organizaţiei 

Termenul 
deplasării 

 
Viorica Boaghi,  
doctor în drept,  
conf. univ., 1982 

Comisia 
Europeană, 
DG-RTD 

“H2020  Programme Committee 35th 
meeting”, membru la Configurația 
strategică 
 

24.04.2020 

Comisia 
Europeană, 
DG-RTD, 
Bruxelles 

European Open Science Cloud, invitat 
 

28.04.2020 

LID Moldova e-Business din cadrul proiectului "5 e-
Gov Webinars for Moldova", 
participant 

04.05 – 
08.05.2020 

Comisia 
Europeană, 
DG-RTD, 
Bruxelles 

European Open Science Cloud, invitat 
 

11.05.2020 

Comisia 
Europeană, 
DG-RTD, 
Bruxelles 

European Open Science Cloud, invitat 
 

20.05.2020 

Comisia 
Europeană, 
DG-RTD 

“H2020  Programme Committee 36th 
meeting”, membru la Configurația 
strategică 
 

29.05.2020 

Comisia 
Europeană, 
DG-RTD 

“H2020  Programme Committee 37th 
meeting”, membru la Configurația 
strategică 
 

 19.06.2020 

 
IX. Relevanța socială a personalului științifico-didactic al facultății 

Pe parcursul anului de studii 2019-2020, mai multe cadre didactice din cadrul facultății au fost 

antrenate în diferite activități de relevanță socială.  
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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; 

• 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; 

• Zaporojan Veaceslav 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; 
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• 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. 

 
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 

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. 

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

ale femeilor”  

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

dr.,conf.univ.  

 

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. 
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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. 

 
X.  Apreciere naţională şi antrenare în activităţi conexe cercetării 

 
Pe parcursul anului universitar 2019-2020, un șir de cadre didactice din cadrul facultății au fost 

antrenate în diverse activități conexe cercetării (Tabelul 7). 

Tabelul 10.1 
Participarea cadrelor didactice în activități conexe cercetării 

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

Cepraga Lucia, 
dr., conf. univ. 

2. 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. 

 
 

3. 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 2019 – 2020, 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,  
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• BARBĂNEAGRĂ O. (coordonator); BUCOS T. (coordonator); IGNATIUC D; BALAN A.; 
PATRAȘCU D. ABTAMIHIN C., MANCAȘ M., CODREANU A.– implicarea în Proiectul 
”ASEM vine în liceul tău”  

• BUCOS Tatiana – participarea la emisiunea „Vector European” , canalul de televiziune 
Moldova 1, 16 martie 2020. http://www.trm.md/ro/vector-european/vector-european-
emisiune-din-16-martie-2020 
 

XI. Activităţi extracurriculare cu studenţii 
Pe parcursul anului de studii 2019-2020 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 2019-2020, studenţii de la toate specialităţile au fost atraşi la organizarea activităţii a 

2 cercuri ştiinţifice studenţeşti din cadrul departamentului Teorie și Politici Economice, cu un număr 

total de 30 participanţi, fiind petrecute 4 şedinţe 

 Genericul şedinţelor  
conform Programului de activitate a  

cercului studenţesc  

Data 
petrecerii 
şedinţei 

Numărul 
de 

studenţi 
prezenţi 

la 
şedinţă 

Numărul 
comunicărilor  
prezentate în 

cadrul  
şedinţei 

”ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE ALE ACTIVITĂȚII UNITĂȚILOR 
ECONOMICE”  
Conducător științific : Balan Aliona, dr., conf.univ. 
1 Întreprinderile mici și mijlocii: atuuri, 

vulnerabilități și căi de creștere a contribuției 
lor la dezvoltarea economică a Republicii 
Moldova. 

26.02.2020 15 7 

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

1 Agricultura Republicii Moldova în context 
european 

3.10.2019 11 3 

2 Aspecte ecologice ale activităţii ramurilor de 
transport din RM 

5.11.2019 10 2 

3 Influenta sectorului IT asupra dezvoltării 
economice a Republicii Moldova.  

5.12.2019 7 4 

http://www.trm.md/ro/vector-european/vector-european-emisiune-din-16-martie-2020
http://www.trm.md/ro/vector-european/vector-european-emisiune-din-16-martie-2020
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4 Particularităţi ale activităţii ramurilor din sfera 
socială în RM 

5.12.2019 7 1 

 

 Activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti în anul universitar 2019-2020 este apreciată cu un 

calificativ înalt, în cadrul a celor 4 şedinţe fiind prezentate în total 17 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, au fost 

selectate 4 comunicări care prezintă mai mare interes din punct de vedere al actualităţii subiectelor 

investigate, interes şi valoare ştiinţifică. 

 

1. La 23 mai 2019 a fost organizat un Panel de discuții la disciplina Criminologie cu tematica 

„Aspecte criminologice ale romanului „Crimă și pedeapsă” de F. Dostoevski”, Tighineanu 

Alexandra, dr., conf. univ. 

 
2. 16 octombrie 2019 - Vizită de studiu la ASEM a Delegației de la Oficiul Național de 

Proprietate Intelectuală din China (CNIPA). Beneficiari: studenţii Facultăţii EGD a ASEM, anul 

IV, specialitatea drept. https://ase.md/evenimente/delegatie-cnipa-in-vizita-la-asem.html 

(Responsabil: A. Tighineanu) 

3. 22 octombrie 2019 - Lecție publică în cadrul ”Săptămânii antitrafic”. Invitat: Victor Cuciuc, 

ofițer de urmărire penală pe cazuri grave și excepțional de grave, din cadrul Centrului pentru 

Combaterea Traficului de Ființe Umane (Responsabil: A. Nastas). 

4. La 18 noiembrie 2019 a fost organizat un Workshop cu genericul „Tineretul şi problemele 

globalizării. Bunăstare prin implicare”, ed. a II-a, dedicat Zilei Internaționale a Studenților, 

Grâu-Panțureac Maria, doctorandă, Departamentul ”Drept”, Suvac Natalia, Centrul de 

Informare a UE din cadrul BȘ a ASEM 

https://ase.md/evenimente/delegatie-cnipa-in-vizita-la-asem.html
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5. 12 noiembrie 2019 - Vizită de studiu instituţional la Penitenciarul nr.13 din Chișinău. 

Beneficiari: studenţii Facultăţii EGD a ASEM, anul IV, specialitatea „Drept” (Responsabil: S. 

Cernomoreț). 

6. 15 noiembrie  - Vizită de documentare la Judecătoria Chișinău, sectorul Centru. Beneficiari: 

studenți ai gr. CON-181, CON-182, CON-183, MKL-181, MKL-182 (Responsabil: M. Grâu-

Panțureac). 

7. La 25 noiembrie 2019 a fost organizată conferința științifică studențească cu genericul „Rolul 

Tratatelor şi Instituţiilor Internaţionale în realizarea obiectivelor Uniunii Europene”, 

Demerji Ilie, dr., conf.univ., Demerji Maria, dr., conf.univ. 

 
 

8. La data de 22 noiembrie 2019, Departamentul „Teorie și Politici Economice împreună cu 

Departamentul „Resurse Umane, Afaceri publice și Comunicare” au organizat Masă rotundă 

interdepartamentală „Dimensiunea umană a activităţii economice. Dezvoltarea şi 

valorificarea potenţialului uman”  
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9. 26-27 noiembrie 2019 - Târgul stagiilor de practică, ediția 2019 (activitate cu scop de 

oferire a oportunităților pentru studenți a locurilor de practică) (Responsabil: A. Codreanu).  

https://ase.md/evenimente/targul-stagiilor-de-practica-la-asem.html 

10. 30.10 – 5.12.2019 - organizarea proiectului ”Zilele Carierei”, ediția 2019 ”Creează-ți propriul 

loc de muncă” (Responsabil: A. Codreanu).  

https://www.facebook.com/events/258355461772746/ 

11. 20 noiembrie - Vizită de studiu instituţional la Centrul Tehnico-Criminalistic şi Expertize 

Judiciare din Chişinău. Beneficiari: studenţii Facultăţii EGD a ASEM, anul III, specialitatea 

drept.  

(Responsabil: A. Tighineanu, S. Cernomoreț). 

12. 25 noiembrie – Conferință studențească ”Rolul Tratatelor și Instituțiilor Europene în realizarea 

obiectivelor Uniunii Europene”. Participanți, studenții anului III Drept, D-171, D-173 

(Responsabil: I. Demerji, M. Demerji). 

13. 5 decembrie 2019 -  Training ”Legal in Business” (organizat în colaborare cu Centrul de 

Markenting, Parteneriate și Carieră al ASEM, ELSA ASEM), (Responsabil: A. Armeanic). 

https://ase.md/evenimente/targul-stagiilor-de-practica-la-asem.html
https://www.facebook.com/events/258355461772746/
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14. La 10 decembrie 2019 a fost organizată Conferință științifică studențească „Dezvoltarea 

societății prin prisma drepturilor omului”, dedicată Zilei Internaționale a Drepturilor 

Omului, Zaporojan Veaceslav, dr., conf. univ., Tighineanu Alexandra, dr., conf. univ., 

Departamentul „Drept” 
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15. 30 decembrie 2019 – Concurs pentru studenți ”Jessup Procese Simulate Republica Moldova”. 

Participanți: Simonov Alina, Gadâmba Crina și Cazacliu Liviu, specialitatea Drept ASEM. 

16. https://www.facebook.com/JessupMoldova/photos/a.116890436403438/141248680634280/?ty

pe=3&theater 

17. Școala de iarnă „Democrația aplicată”, organizată de Centrul de Resurse Juridice.  

Participanți: Alina Simonov și Crina Gadâmba  

18. 1 februarie – 1 martie 2020, Campania "DONEAZĂ O CARTE PENTRU PENITENCIAR" , 

organizat în colaborare cu Biblioteca Națională a Moldovei 

https://www.facebook.com/BibliotecaNationala/photos/a.267254113302943/32067523726864
21/?type=3&eid=ARB5Ec5bHOl-
1vclpX5etL3LQtsJCmPO_5avijhUYJY4YGVv8FJgMsQWmS2zsGT13xFCEsoza-
Cjfl12&__tn__=EHH-R 

19. 25 februarie 2020 - Forumul Științific ”Curtea Constituțională - Garantul Supremației 

Constituției”, organizat de Departamentul ”Drept”, ASEM în colaborare cu European Law 

Students Asociation (ELSA) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=622585548557544&set=pcb.622593741890058&

type=3&theater 

20. 20 februarie 2020 - Campania de informare și sensibilizare a tinerilor ”Eu spun NU drogurilor”, 

studenții facultăților Economie Generală și Drept și Business și Administrare au ascultat o lecție 

prezentată de angajații Direcției de Poliție a mun. Chișinău, din cadrul Secției coordonare 

activități de securitate publică. 

https://www.facebook.com/asemegd/photos/a.152636598653460/573278193255963/?type=3

&theater 

https://www.facebook.com/JessupMoldova/?__xts__%5B0%5D=68.ARBqzCvvm78aWsINY3ol7S0EHsBZgulK-jRJhKoaZCf8yE51ED_gRoOsKVOu3JcHYl009T6Unxk_lgMkF9ZHB7U-7e-AzLsyV2vZShUbyBAWxT2IH6YWs9wQNlsxTREOIUtuLvFXPmvq3s2X8MXyhJtljVcAW_lzPvgRkZz-dAOYwQ3UzxmUDvN4Hw_aDqMlDBF8e9JNfxt5seI13bZDcQjv7k6qDZSi8gIPV4D9DtG1aL1l0UqxXFLKMlsPxeJlW_YsZpMyQyl2sm9nKgABO60uI8fxLSiMj9mO7XJScXLIMJVOpHKNGIjtRQYIv-RYQzJ3dm63SxSVj-Bto-gDrwQwz3Ivpbk8NTEaxxRDxbGXPSjoWiqcWxjHkcIBfI7RUro0kSsaOD9t_xbysnNRuWwNmsGO7z_EzEfo8TipGzU2UK6p12Fl8fAFp1MCyiIDFQhDhO0tSZLjsmilxYqOtpZlBjc-KGdfK_NgB_AimHTX6uaFxNo&__xts__%5B1%5D=68.ARADTp3lPOH_J1A6WEIjcEK7ImTW-xxOOgIgfyezwJkj-OlijPI7MbOJ-zwT4-hV7JH5I3H-BYL_rKSQwMTh-5e7Bp65T_eOo7859ChDhI1Unf_4mVBfq1bG44iJeO-pwfX9LvsG4VVadr7czLl_w77g-FhQ95nw2rzvISv5D4aXReH3UsDOVs8ysPv2EHdRw3M0q36C0tdptZrLo-2XiCo3LZRpWY76aOLfNZU9bNWEO6y19-GUEBKbwCUwcubxBQkCpu2VRzq6D_mFoOFeH-7OGnAU8FYGkf2C3cS7GUJEQainrWoe0Mbm6YZE7p3mn6oA7Vklj8tmu78inSexlWA&__tn__=kC-R&eid=ARDnDLMe-LrMeSnfe9ZDFEMQbLccs_VtHMGIrftl3b-xRtjE2CZI9yvMetghg-hDI1ouoV44mjVS0s2U&hc_ref=ARTWLCaBt4J5W9kZ0Y0JZN3WfwlBn7wCABRmvmPbpFEMtDHIjxnZ34vawxNZlpjO1XA&ref=nf_target
https://www.facebook.com/JessupMoldova/photos/a.116890436403438/141248680634280/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JessupMoldova/photos/a.116890436403438/141248680634280/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BibliotecaNationala/photos/a.267254113302943/3206752372686421/?type=3&eid=ARB5Ec5bHOl-1vclpX5etL3LQtsJCmPO_5avijhUYJY4YGVv8FJgMsQWmS2zsGT13xFCEsoza-Cjfl12&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/BibliotecaNationala/photos/a.267254113302943/3206752372686421/?type=3&eid=ARB5Ec5bHOl-1vclpX5etL3LQtsJCmPO_5avijhUYJY4YGVv8FJgMsQWmS2zsGT13xFCEsoza-Cjfl12&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/BibliotecaNationala/photos/a.267254113302943/3206752372686421/?type=3&eid=ARB5Ec5bHOl-1vclpX5etL3LQtsJCmPO_5avijhUYJY4YGVv8FJgMsQWmS2zsGT13xFCEsoza-Cjfl12&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/BibliotecaNationala/photos/a.267254113302943/3206752372686421/?type=3&eid=ARB5Ec5bHOl-1vclpX5etL3LQtsJCmPO_5avijhUYJY4YGVv8FJgMsQWmS2zsGT13xFCEsoza-Cjfl12&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=622585548557544&set=pcb.622593741890058&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=622585548557544&set=pcb.622593741890058&type=3&theater
https://www.facebook.com/asemegd/photos/a.152636598653460/573278193255963/?type=3&theater
https://www.facebook.com/asemegd/photos/a.152636598653460/573278193255963/?type=3&theater
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21. 18 februarie 2020 - BNM şi-a deschis astăzi porţile pentru studenţii de la economie, drept şi IT 

http://tvrmoldova.md/economic/bnm-si-a-deschis-astazi-portile-pentru-studentii-de-la-

economie-drept-si-it/. Participanți: studenții anului III, specialitatea Drept. 

22. 6 martie 2020 - Concursul Național al Studenților în Drept, desfășurat la Ministerul Justiției.  

Participanți: Simonov Alina, Praporșcic Valeria. În final: Simonov Alina. 

https://www.facebook.com/CNSDelsa/?__tn__=kC-

R&eid=ARD0DNzfomh_vYJQRFXAuH_IgTnDjlA72HPbeBtVsaSO0MVDDmgWH6b4_IVs

5SmienUVGMMq_qcRX3SI&hc_ref=ARTH96BShVtnXXTR-

r2PPT2SbKlQVh3FWZjHUp941u_nwZSGDgfVcYZ19eXWW_vts3w&ref=nf_target 

23. La data de 19-20 iunie 2020 s-a desfăşurat în regim online Simpozionul ştiinţific al tinerilor 

cercetători, Ediţia a XVIII-a (Responsabil: Ciugureanu-Mihailuță Carolina, Negru Alina, 

Simonov Alina – secretar) 

https://ase.md/files/publicatii/electronice/lucrari_stiintifice_SIMPOZION_19-

20_iunie_2020.pdf 
 

LECȚII PUBLICE 

La 6 decembrie 2019 a avut loc Lecția publică „Importanța judecătorilor în asigurarea unei 

justiții independente”. La eveniment a participat Viorica PUICĂ, judecătoare la Judecătoria Chișinău 

și experți de la Centrul de Resurse din Moldova. Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului 

„Promovarea statului de drept și consolidarea integrității în Republica Moldova” implementat de 

Centrul de Resurse Juridice în parteneriat cu Expert Forum (EFOR), cu suportul financiar al Ambasadei 

Regatului Țărilor de Jos. 

(https://www.facebook.com/asemegd/photos/pcb.520913781825738/520913068492476/?type=3&the

ater) 

La 26 februarie 2020, studenții specialității Drept au participat la un Forum științific cu 

participarea dlui Tudorel Toader, dr., prof. univ., rector al Universității „A.I. Cuza„ din Iași, cu 

genericul „Curtea Constituțională – Garantul Supremației Constituției”. Forumul a fost organizat de 

Zaporojan Veaceslav, dr., conf. univ.  

Atât, Zaporojan Veaceslav, dr., conf. univ., cât și Tudorel Toader, dr., prof. univ., rector al 

Universității „A.I. Cuza„ din Iași, în calitatea lor de ex-judecători ai Curții Constituționale din 

http://tvrmoldova.md/economic/bnm-si-a-deschis-astazi-portile-pentru-studentii-de-la-economie-drept-si-it/
http://tvrmoldova.md/economic/bnm-si-a-deschis-astazi-portile-pentru-studentii-de-la-economie-drept-si-it/
https://www.facebook.com/CNSDelsa/?__tn__=kC-R&eid=ARD0DNzfomh_vYJQRFXAuH_IgTnDjlA72HPbeBtVsaSO0MVDDmgWH6b4_IVs5SmienUVGMMq_qcRX3SI&hc_ref=ARTH96BShVtnXXTR-r2PPT2SbKlQVh3FWZjHUp941u_nwZSGDgfVcYZ19eXWW_vts3w&ref=nf_target
https://www.facebook.com/CNSDelsa/?__tn__=kC-R&eid=ARD0DNzfomh_vYJQRFXAuH_IgTnDjlA72HPbeBtVsaSO0MVDDmgWH6b4_IVs5SmienUVGMMq_qcRX3SI&hc_ref=ARTH96BShVtnXXTR-r2PPT2SbKlQVh3FWZjHUp941u_nwZSGDgfVcYZ19eXWW_vts3w&ref=nf_target
https://www.facebook.com/CNSDelsa/?__tn__=kC-R&eid=ARD0DNzfomh_vYJQRFXAuH_IgTnDjlA72HPbeBtVsaSO0MVDDmgWH6b4_IVs5SmienUVGMMq_qcRX3SI&hc_ref=ARTH96BShVtnXXTR-r2PPT2SbKlQVh3FWZjHUp941u_nwZSGDgfVcYZ19eXWW_vts3w&ref=nf_target
https://www.facebook.com/CNSDelsa/?__tn__=kC-R&eid=ARD0DNzfomh_vYJQRFXAuH_IgTnDjlA72HPbeBtVsaSO0MVDDmgWH6b4_IVs5SmienUVGMMq_qcRX3SI&hc_ref=ARTH96BShVtnXXTR-r2PPT2SbKlQVh3FWZjHUp941u_nwZSGDgfVcYZ19eXWW_vts3w&ref=nf_target
https://ase.md/files/publicatii/electronice/lucrari_stiintifice_SIMPOZION_19-20_iunie_2020.pdf
https://ase.md/files/publicatii/electronice/lucrari_stiintifice_SIMPOZION_19-20_iunie_2020.pdf
https://www.facebook.com/asemegd/photos/pcb.520913781825738/520913068492476/?type=3&theater
https://www.facebook.com/asemegd/photos/pcb.520913781825738/520913068492476/?type=3&theater
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Republica Moldova și respectiv din România, în discursul lor, aceștia au pus accent pe evoluțiile 

constituționale, rolul și impactul Curții în consolidarea statului de drept. 

„Curtea Constituțională din România și cea din R. Moldova s-au regăsit în același spirit de 

gândire, or, multe instituții constituționale sunt comune”, a menționat Toader Tudorel. 

  

 

  
 

La data 04 octombrie 2019, studenţii Facultăţii ”Economie Generală şi Drept” ASEM, au 

participat la o lecție publică cu participarea ex-judecătorului Curții Constituționale dl Dumitru Pulbere. 
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Totalurile activității secțiunilor conferinței științifice studențești în cadrul facultății „Economie 

generală și Drept” sunt prezentate în Tabelul 11.1. 

Tabelul 11.1 

Indicatorii Rezultatele pe departamente 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 

 
Participanți, specialitatea DREPT: 

1. PROCEDURA PRIVIND CERERILE CU VALOARE REDUSĂ-O NOUĂ MODALITATE 
DE SOLUȚIONARE RAPIDĂ A LITIGIILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
SIMONOV Alina, BÂCU Adelina, p.346-349 

2. VIOLENŢA DOMESTICĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
SIMONOV Alina, NASTAS Andrei, p.350-353 

3. IMPACTUL REȚELELOR DE SOCIALIZARE ASUPRA RELAȚIILOR 
INTERPERSONALE, BOLDURESCU Mihaela, CĂPĂȚINĂ Valentina, p. 380-383 

4. EDUCAȚIA TRADIȚIONALĂ VS EDUCAȚIA DIGITALĂ, ILOVAN Ana, CĂPĂȚINĂ 
Valentina, p. 389-392 



72 
 

Participanți, specialitatea ECONOMIE GENERALĂ: 

1. DIGITALIZAREA ȘI ROBOTIZAREA TRANSPORTULUI URBAN DIN REPUBLICA 

MOLDOVA, MOLDOVANU Mihaela, CĂPĂȚINĂ Valentina, p. 395-398 

 

XII. Concluzii şi propuneri 
 

În anul de studii 2019-2020, facultatea „Economie Generală și Drept”  și-a desfăşurat activitatea 

în conformitate cu Planul de activitate şi Obiectivele strategice aprobate. Pe parcursul anului de studii, 

facultatea a colaborat eficient atât cu departamentele din cadrul facultății, cât și cu cele din afara 

acesteia, în vederea asigurării calității predării la toate disciplinele din planurile de studii.  

 
1. Asigurarea  unui act educaţional competitiv atât la specialităţile tradiţionale din cadrul 

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

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

compatibilizării cu standardele naţionale şi ofertele educaţionale europene;  

- centrarea curriculumului universitar pe competenţe necesare pentru formarea specialistului 

societăţii bazate pe cunoaştere şi al exigenţelor pieţei muncii; 

- orientarea curriculum-ului universitar într-o viziune interdisciplinară şi trans-disciplinară, în 

special prin programele de masterat; 

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

3. Reflectarea rezultatelor cercetărilor cadrelor didactice în activitatea didactică; 

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

pregătirii şi nu pe cantitatea de informaţii;  

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

a facultăţii şi/sau a catedrelor; 

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

care presupune implicarea tuturor cadrelor didactice. 

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 
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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” 
Dr., conf. univ.        Veaceslav ZAPOROJAN 
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