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I. Scurt Istoric 

 

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” este 

succesoarea Institutului de Studii Politice și Relații Internaționale, fondat la 28 iulie 1997. La 

început ISPRI, avea două facultăți: Facultatea de Relații Internaționale și facultatea de Științe 

Politice. 

Pe 28 ianuarie 2007, Institutul de Studii Politice și Relații Internaționale a fost 

reorganizat în Universitatea de Studii Politice și Economice Europene. 

Din 2010, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene a inițiat o colaborare cu 

Organizația Internațională de Drept Public, ultima devenind în continuare co-fondatoare a 

Universității. Cooperarea dintre USPEE și EPLO a fost definită prin eforturile comune de 

ainvesti mijloace în sistemul educațional în scopul întăririi relațiilor între Moldova și statele-

membre ale Uniunii Europene, de a mromova valorile europene în toată țara, spre beneficiul 

viitorului ei politic și economic. 

Această reorganizare a fost impusă de o creștere substanțială a potențialului corpului 

didactic și a experienței câștigate pe parcursul anilor de activitte, care a permis trecerea la o nouă 

etapă a ceea ce privește antrenarea în procesul de studii a specialiștilor. Reorganizarea nu a 

implicat doar o schimbare de ordin instituțional, i-a a implicat de asemeni schimbări la nivel 

managerial și de calitate a a-ctivității instructiv- educative în conformitate cu standardele 

procesului de la Bologna și a necesităților pieței muncii a Republicii Moldova. 

La moment, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere” a 

elaborat noi standarde educaționale și profesionale, incluzând: 

 Reciclarea și perfecționarea corpului profesoral, 

 Modernizarea planurilor de studii și a curriculum-ului disciplinar, 

 Elaborarea și implementarea unui sistem intern de asigurare și dezvoltarea  calității 

studiilor, 

 Instituționalizarea relațiilor cu universități europene/participarea la diverse rețele 

universitare internaționale, 

 Începând cu anul 2005/2006, admiterea la studii este efectuată în conformitate cu noul 

nomenclator al domeniilor de formare profesională/specializări și noul mod de 

organizare a învățământului superior pe cicluri. Ciclul I – licență cu durata de trei ani, 

ce corespunde unui umăr de 180 credite transferabile. Ciclul II – masterat, cu durata de 

doi ani, ce corespunde unui număr de 120 credite transferabile. 



 Este implementat un nou sistem de evaluare a cunoștințelor studenților, sistem care la 

calcularea notei generale ia în considerare mai multe componente ponderate, precum 

rezultatele testării pe parcursul semestrului, reușita curentă și  testul final 

 Este implementat sistemul de autoguvernare studențească, ce presupune implicarea 

mai activă a studenților în procesul de luare a deciziilor și de organizare a procesului 

de studii la nivelul întregii universități. 

    Astfel, în urma acestor transformări succesive, USPEE devine o instituție de 

învățământ superior care dispune de independență financiară și libertate în promovarea 

unei instruiri de calitate. În acest context obiectivele majore ale Universității de Studii 

Politice și Economice Europene ”Constantin Stere” sunt: 

 Renașterea tradițiilor instruirii de calitate în Europa Centrală și de Sud-Est; 

 Crearea unui sistem flexibil de pregătire a cadrelor, adaptat la piața actuală și de 

perspectivă a muncii; 

 Instituirea de parteneriate cu autoritățile publice centrale și locale, cu structurile 

internaționale și cu mediul de afaceri, 

 Dezvoltarea unei ample activități științifie și instituirea unor parteneriate naționale și 

internaționale de cercetare, 

 Diversificarea curriculum-ului de studii prin asimilarea celor mai recente discipline și 

elaborări din domeniul  științelor politice, economice și ale dreptului, 

 Promovarea proceselor integraționiste europene prin angajarea plenară a Republicii 

Moldova pe calea integrării europene, 

 Formarea cetățeanului Republicii Moldova din perspectiva respectării drepturilor și 

libertăților fundamentale ale omului; 

 Contribuirea la creativitatea personală a cadrelor didactice și a studenților. 

 

II. Sediul Universității 

 

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere” are sediul      

la Chișinău, pe b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, 200 , cod postal MD- 2004 

Telefoane de contact: 

 tel. (022)74-99-13 / (022)74-94-86 / (022)35-84-27 

 fax. (022)74-94-86 

 e-mail: uspeeconstantinstere@yahoo.com  

mailto:uspeeconstantinstere@yahoo.com


III.  Facultatea de Drept 

Facultatea de Drept a USPEE „Constantin Stere” își propune drept scop pregătirea 

specialiștilor de înaltă calificare în domeniul dreptului – viitori promotori ai principiilor 

legalității, umanismului și democratismului, instruiți în spiritul respectului față de lege și 

asemenea valori ale unei societăți democratice și ale statului de drept, cum sunt dreptatea și 

echitatea socială, demnitatea umană, drepturile și libertățile fundamentale ale omului. 

 Decan al Facultății de Drept este d-na doctor habilitat, conferențiar universitar Raisa 

Grecu,  

Șef de Catedră Drept Public –doctor în drept, conferentiar universitar Tudor Popovici,  

Șef de Catedră Drept Privat –doctor în drept, lector superior Iurie Mihalache. 

Obiectivele propuse se realizează în procesul pregătirii viitorilor specialiști în drept atît la 

Ciclul I (Licență), cît și la Ciclul II (Masterat) conform următoarelor programe de Masterat: 

Drept public, Dreptul în Afaceri, Dreptul penal, Dreptul procesual penal, Dreptul internațional, 

Dreptul civil, Dreptul vamal și activitate vamală. În anul de studii 2012-2013 s-a lansat un curs 

de masterat la o specialitate de perspectivă – Expertiza judiciară și certificarea producției. 

Facultatea este încadrată într-un proiect internațional de o perspectivă mai îndelungată ce ține de 

desfășurarea în premieră absolută în țara noastră a uniui curs regional de Masterat în Drepturile 

Omului și Democratizare. 

Una din direcțiile principale ale formării competenței profesionale a viitorilor juriști este 

considerată, de rînd cu însușirea bazei teoretice ale disciplinilor de profil, orientarea consecventă 

a studenților spre valorificarea aspectelor practice ale materiei de drept studiate. În scopul dat în 

procesul instruirii sunt antrenați profesori de cea mai înaltă calificare, majoritatea absolută a 

cărora dețin grade și titluri științifice, dar și lucrători practici din diverse domenii – judecători, 

avocați, colaboratori ai MAI, ai MAEIE ș.a. La fel sunt valorificate din plin în sensul dat și 

posibilitățile conlucrării cu instituțiile de drept din statul nostru, semnatare ale acordurilor de 

colaborare cu USPEE „Constantin Stere”, cu un șir întreg de organe ale administrației publice 

locale, precum și cu Camera de Industrie și Comerț a Republicii Moldova. Întru atingerea 

scopului nominalizat sunt utilizate oportunitățile practice oferite de Biroul de Avocați, Biroul de 

Asigurări, Agenția de Turism, Biroul de Brokeri ce funcționează pe lîngă Universitate. 

Facultatea acordă tot suportul posibil absolvenților în procesul încadrării în cămpul 

muncii. Specialiștii instruiți la Facultatea de Drept sunt angajați în cele mai prestigioase domenii 

de activitate profesională – judecătorii, procuratură, avocatură, MAI, autoritățile administrației 

publice centrale și locale, instituții din sistemul financiar-bancar, întreprinderi din sistemul 

business-ului autohton, reprezentanțe ale unor mari firme econimico-comerciale internaționale, 

organizații non-guvernamentale ș.a. 



IV.  Relații Internaționale 

Departamentul Relații Internaţionale a fost creat in cadrul ISPRI și a continuat ca și 

tradiție în USPEE cu scopul de a promova cooperarea internaţională interuniversitară, precum şi 

cooperarea/colaborarea cu organizaţiile internaţionale, donatori, organe ale administraţiei 

publice, organizaţii nonguvernamentale din Republica Moldova şi de peste hotare. O sarcină 

importantă a DCI o constituie invitarea profesorilor din institutele similare de peste hotare, de 

asemenea, organizarea reuniunilor ştiinţifice, inclusiv conferinţe, mese rotunde, seminare 

tematice, şcoli de vară etc. 

Activitatea DRI pe parcursul anilor 1998-2007 s-a caracterizat printr-o accentuată 

inclinaţie spre stabilirea unor raporturi de cooperare durabilă cu instituţii şi personalităţi din 

invăţămantul superior din Occident din domeniile de interes pentru ISPRI, raporturi care au fost, 

in mare parte, fundamentate prin acorduri bilaterale de cooperare şi care creează condiţii şi 

premise pentru ulterioarele proiecte şi activităţi in comun. In aceste condiţii de căutare şi stabilire 

a relaţiilor de cooperare/colaborare, un rol important il au strategia generală şi strategiile 

sectoriale ale ISPRI. Astfel, in anul 2004 a fost elaborată Strategia de Dezvoltare a Studiilor 

Europene in cadrul ISPRI. Strategiile sectoriale, a căror elaborare este de competenţa DRI şi a 

cadrelor specializate, reprezintă un punct de plecare crucial, pentru că ele constituie temelia, 

pilonul tuturor relaţiilor de cooperare internaţională pentru prezent şi viitor. 

ISPRI a stabilit şi a dezvoltat relaţii de cooperare/colaborare cu următoarele instituţii de 

invăţămant superior din Republica Moldova şi de peste hotare: Universitatea din Bucureşti 

(Romania); Centrul de Studii Americane al Universităţii din Bucureşti; Universitatea PACE din 

New York (SUA); Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti 

(Romania); Universitatea Liberă din Berlin (Germania); Institutul ,,J.F. Kennedy” pentru Studii 

Nord-Americane din SUA; Centrul de Excelenţă ,,Jean Monnet” al Universităţii Libere din 

Berlin (Germania); Academia Militară Regală din Londra (Marea Britanie); Institutul Africii al 

Academiei de Ştiinţe din Moscova (Federaţia Rusă); Universitatea de Studii din Udine (Italia); 

Universitatea din Nevada (Reno, SUA); Universitatea Populară din Trieste (Italia); Universitatea 

din Iowa (SUA); Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi (Romania); Universitatea Liberă din 

Bruxelles (Belgia); Institutul pentru Studii Europene din Bruxelles (Belgia); Universitatea din 

Colorado (SUA). DCI al Institutului de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale a dezvoltat relaţii 

de cooperare şi parteneriat cu numeroase organisme şi instituţii internaţionale.  

ISPRI/USPEE (DRI) in perioada 1998-2012 a elaborat şi prezentat in cooperare cu alte 

instituţii universitare şi nonuniversitare o serie de proiecte cu caracter local, regional şi 

internaţional. Aceste proiecte se inscriu in politica şi strategia de lungă durată a USPEE de 

dezvoltare instituţională şi curriculară. 



Printre proiectele care se cer menţionate se enumeră: Proiectul „Development of Political 

and Economic Sciences Curricula by European Models” elaborat pentru Tempus (Joint European 

Projects) al Comisiei Europene şi de consorţiumul creat de USPEE, Universitatea de Studii din 

Udine (Italia), Universitatea Liberă din Berlin (Germania) şi Universitatea de Studii din Trieste 

(Italia); Proiectul de cooperare in dezvoltare curriculară cu Universitatea din Nevada (Reno, 

SUA), Universitatea de Stat din Bălţi şi Universitatea de Stat din Cahul, proiect prezentat in 

limitele „Freedom Support Educational Partnerships Program with Eurasia” al Departamentului 

de Stat al SUA; Proiectul „Developing Excellence in Teaching through Critical Thinking in the 

transition to Democratic Governance: Preparing a New Generation of Critical Scholars in 

Moldova” elaborat in parteneriat cu Universitatea din Nevada (Reno, SUA) de pregătire a 

cadrelor universitare tinere, prezentat a Open Society Institute in cadrul programului HESP al 

Fundaţiei Soros; Proiectul de dezvoltare curriculară in Studii europene a cursului universitar 

„Filosofia unificării europene”, proiect ce a obţinut finanţare de la Proiectul ,Jean Monnet” al 

Comisiei Europene, Modulul European W02/0272 in Integrarea Europeană; Proiectul de 

workshop in Studii americane de dezvoltare curriculară in acest domeniu, deja implementat, 

finanţat de Departamentul de Stat al SUA şi realizat in parteneriat cu Universitatea din Iowa 

(SUA); Proiectul American Studies Development in Moldova” prezentat şi finanţat de 

Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii; Masteratul Regional în Drepturile Omului 

și Democratizare, organizat cu suportul European Instrument for Human Rights and 

Democratization, în colaborare cu: Universitatea de Stat din Yerevan, Universitatea de Stat 

”Taras Șevcenco” din Kiev, Universitatea de Stat din Belarus, în cooperare cu centrul 

interuniversitar European din Veneția; Școala de vară pentru Integrare Europeană și Studiul 

Drepturilor Omului, susținut de programul Jean Monnet al Comisiei Europene; schimbul 

intercultural ”Descoperind identitatea”, în cooperare cu Institutul European pentru 

Democratizare din Olanda și MediaPoint din Republica Moldova, finanțat prin programul 

Tineret în Acțiune, al UE. 

Pe parcursul activității sale ca instituție de învățământ superior Universitatea de Studii 

Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”  a dezvoltat relații de cooperare cu peste 50 

Universități din Uniunea Europeană și spațiul CSI. 

V.  Baza materială 

În prezent, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ” Constantin Stere”, 

dispune de  14 săli, un laborator de criminalistică,  un laborator de informatică dotat cu  

calculatoare, cabinete pentru profesori, cu toate condițiile necesare desfășurării în bune condiții a 

activităților didactice și de cercetare științifică. Numărul de locuri în sălile de curs, seminar și 

laborator sunt corelate cu mărimea formațiunilor de lucru. 



Biblioteca Universității de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere” 

dispune de peste 3275 titluri de cărți raportate la specialitățile universitare, cu suficiente 

exemplare pentru documentare. 

De asemeni, Biblioteca Universității este abonată la principalele reviste de specialitate 

din țară și din străinătate, care pot fi consultate de către studenții facultăților. 

În dedrimentul colaborării cu universitățile de profil din țară și străinătate un loc 

important îl ocupă schimbul de reviste de specialitate. 

Pentru a oferi posibilitate studenților noștri de a efectua practica de specialitate s-au 

încheiat contracte de colaborare cu: Uniunea Avocaților din RM,  Procuratura Generală RM, 

Serviciul Vamal, Ministerul Justiției, Centru Național Anticorupție, Camera de Comerț și 

Industrie etc.  

 

VI.  Admiterea și finalizarea studiilor 

 Admiterea la Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”, 

la învățământ cu frecvență la zi și la învățământ cu frecvență redusă, se efectuează în bază de 

concurs. 

Admiterea la Ciclul I la Universitatea de Studii Politice și Economice Europene 

”Constantin Stere”, se realizează prin concurs în conformitate cu Regulamentul de organizare și 

desfășurare a admiterii la Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin 

Stere”. 

Admiterea la ciclul II se realizează prin concurs în conformitate cu prevederile 

Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.1455 din 24. 12.2007 și regulamentele instituțiilor de învățământ superior. 

Cuantumul taxei de înmatriculare este stabilit anual de către Senatul Universității. 

Candidații admiși în anul I, care nu au semnat Contractul de studii și nu au achitat taxa de 

înmatriculare timp de 10 zile de la data înmatriculării și nu prezintă acte de justificare în termen 

sunt exmatriculați. 

Cerințele pentru înmatricularea studenților care au participat la concursul de admitere 

pentru anul I sunt următoarele : 

1. Locurile cu finanţare din contul bugetului Rectoratului USPEE “C. Stere” (cu 

excepţia celor destinate orfanilor şi persoanelor cu dizabilitate severă şi accentuată) sunt 

scoase la concurs doar pentru primul an de studii. Pentru anii următori de studii locurile 

cu finanţare bugetară vor fi ocupate în dependenţă de rezultatele la studii obţinute în 

USPEE “C.Stere”,. 



2. Rezultatele intermediare şi finale ale concursului de admitere se aprobă de către 

Comisia de admitere a USPEE “C.Stere”. În listele nominale candidaţii sunt trecuţi în 

ordine descrescătoare a mediei de concurs. 

3. Deţinătorii premiilor de gradul I-III (diplome şi medalii de aur, argint, bronz) la 

olimpiadele internaţionale la disciplinele şcolare incluse în planul de învăţământ din 

ultimii trei ani, se înmatriculează la specialitatea / domeniul de formare profesională 

solicitat cu finanţare din contul bugetului Rectoratului USPEE “C. Stere”, în afara 

concursului, în limita locurilor prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare din 

contul bugetului Rectoratului USPEE “C. Stere”. 

4. Deţinătorii premiilor de gradul I – III la olimpiadele republicane, la disciplinele 

şcolare incluse în planul de învăţămînt din anul admiterii, se înmatriculează la 

specialitatea (domeniul de formare profesională), corespunzătoare disciplinei la care au 

fost premiaţi (economie , informatică, drept sau biologie) 

5. Înmatricularea (la învăţământ de zi şi la învăţământ cu frecvenţă redusă) se face în 

ordine descrescătoare a mediei de concurs ale candidaţilor în limita numărului de locuri 

stabilite pentru fiecare specialitate / domeniu de formare profesională optat, formă de 

învăţământ, categorie de candidaţi, limbă de instruire şi sursă de finanţare. 

6. Cetăţenii statelor membre ale C.S.I. şi ai ţărilor baltice de naţionalitate 

moldoveni(români), precum şi cetăţenii străini şi apatrizi, domiciliaţi în Republica 

Moldova, care au promovat concursul de admitere, vor fi înmatriculaţi numai la studii 

prin contract, cu achitarea taxei de studii în mărimea stabilită pentru cetăţenii Republicii 

Moldova. 

7. Cetăţenii străini şi apatrizii, domiciliaţi în alte state, care au promovat concursul 

de admitere, vor fi înmatriculaţi numai la studii prin contract, cu achitarea taxei de studii 

în mărimea stabilită, conform legislaţiei în vigoare, de către instituţiile respective de 

învăţămînt superior. 

Dacă mai mulţi candidaţi obţin aceleaşi medii de concurs, atunci se acordă prioritate: 

deţinătorilor premiilor de gradul I - III la olimpiadele organizate de instituţiile de învăţământ 

superior la disciplinele şcolare incluse în planul de învăţământ din anul admiterii care participă la 

concursul de admitere în cadrul instituţiei respective de învăţământ; candidaţilor - absolvenţi ai 

profilului corespunzător specialităţii (real / umanist); candidaţilor – participanţi la olimpiade, 

concursuri, expoziţii, conferinţe; persoanelor angajate în cîmpul muncii. 

În ceea ce privește finalizarea studiilor pot fi făcute următoarele precizări: 



- În fiecare an universitar, examenul de finalizare a studiilor, pentru toate specializările 

facultății de Drept, se organizează în 2 sesiuni, conform planurilor de învățământ 

aprobate; 

- Examenul de finalizare a studiilor constă în susținerea a două examene de specialitate 

și a tezei  de licență în fața unei Comisii numite prin decizia Retorului cu aprobarea 

Senatului Universității, la propunerea Consiliului Facultății; 

- În urma promovării examenului de licență, absolvenții vor obține diploma de 

”Licențiat în Drept”. 

 

VII.  Drepturile și obligațiile studenților 

 

Studenții Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, în 

calitate de membri ai mediului academic, au drepturi și obligațiuni cuprinse în prevederile 

specifice ale Statutului Universității, ale Senatului Universității și prezentului Regulament. 

Drepturile studenților: 

În perioada efectuării studiilor în cadrul Universității de Studii Politice și Economice 

Europene ”Constantin Stere”, studenții au următoarele drepturi: 

a) să beneficieze de studii gratuite, conform legilor, hotărârilor de guvern în vigoare sau 

administrației Universității; 

b) să urmeze concomitent două specializări în condițiile prevăzute de legislația în 

vigoare; 

c) să dispună de acces liber la spațiile facultății și la toate mijloacele puse la dispoziție de 

către Universitate pentru o pregătire profesională calitativă, în condițiile stabilite de Senatul 

Universității; 

d) să participe la activitatea științifică studențească, la activitățile extracurriculare 

culturale și sportive puse la dispoziție de către Universitate; 

e) să beneficieze de asistență medicală gratuită conferită prin lege; 

f) să ia masa la cantina universității în condițiile prevăzute de regulamentele în vigoare; 

f) să aleagă, și să fie ales, ca reprezentant al studenților, în Senatul Studențesc și/sau al 

universității, în baza prevederilor statutului Universității și al regulamentelor în vigoare; 

h) să beneficieze de burse de mobilitate, pentru studii conform regulamentelor specifice 

în vigoare; 

i) să beneficieze de consiliere unui cadru didactic în probleme de educație, credite și 

pregătire profesională. 

 



Obligațiile studentului: 

a) să îndeplinească cu exigență, în bune condiții și la timp, toate obligațiile ce revin 

potrivit planului de învățământ și programei universitare, pentru a asigura o pregătire 

profesională calitativă; 

b) să respecte ordinea, moralitatea și drepturile colegilor și corpului didactic, cât în 

incinta universității, atât și în afara acesteia; 

c) să respecte Statutul Universității și regulamentele interne derivate din acestea; 

d) să folosească cu grijă bunurile materiale puse la dispoziție în sălile de studii, cantină 

etc.; 

e) să respecte autoritatea personalului didactic și administrativ; 

f) să achite în termen taxele prevăzute. Cuantumul taxelor și scutirea de la plată sunt 

hotărâte de către Senatul Universității și Rector. 

 

 


