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1. CADRUL JURIDIC ȘI ORGANIZATORIC
1.1.
Date generale (scurt istoric: fondare/autorizare de funcţionare provizorie,
acreditare, evoluţie etc.);
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” (în
continuare USPEE „Constantin Stere”) este succesoarea Institutului de Studii Politice şi Relaţii
Internaţionale (ISPRI), fondat la 28 iulie 1997 (înregistrat la Camera Înregistrării de Stat a Republicii
Moldova cu nr.1002600043325).
USPEE „Constantin Stere” a fost înființată la 18 ianuarie 2007 și înregistrată la Camera
Inregistrării de Stat, numărul de înregistrare - MD 0058965, prin reorganizarea Institutul de Studii
Politice şi Relaţii Internaţionale.
USPEE „Constantin Stere” este integrată în rețeaua instituțiilor de învățământ superior private
participând la asigurarea continuității dezvoltării învățământului superior din Republica Moldova.
Universitatea activează cu respectarea legislației în vigoare stabilite pentru sistemul universitar
național.
Din 2009 USPEE realizează programe de studii Ciclu I/licenţă şi Ciclu II/master în Domeniul de
formare profesională: Drept, Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale, Economie, Ştiinţe ale Educaţiei, fapt
confirmat prin certificatul de înregistrare.
În anul 2012, USPEE „Constantin Stere” este acreditătă ştiinţific la profilul ”Valorificarea
standardelor europene în consolidarea statului de drept şi a societăţii civile din Republica Moldova”
(certificatul de acreditare Seria A nr.006 cu calificativul ”Organizaţie competitivă pe plan national”,
Categoria C, valabil pînă la 25 ianuarie 2018).
În anul 2014 a fost supus evaluării externe de către ARACIS programul de studii superioare de
licenţă în Drept, iar în 2015 a fost evaluat programul de masterat în Dreptul afacerilor a Facultăţii de
Drept.
În 2015 USPEE „Constantin Stere” a fost reacreditată pe următoarele profiluri de cercetare:
 Modernizarea statului de drept, societăţii civile şi educaţiei din Republica Moldova prin
implimentarea standardelor europene;
 Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova prin politici economice şi ecologice corelate;
USPEE „Constantin Stere” i-a fost acordat calificativul – organizaţie competivă pe plan
internaţional (categoria B), (cerfificat de acreditare seria A nr. 011)
Prin decizia ANACIP nr. 34-CC din 12.10.2015 a fost acordată autorizarea de funcţionare provizorie
a Şcolilor doctorale şi a programelor de doctorat a şcolii Doctorale în Drept, Ştiinţe Politice şi
Administrative, a Consorţiului instituțiilor de învăţământ Academia de Studii Economice din Moldova
şi Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, pentru organizarea
programelor de studii în domeniul științific 5. Științe Sociale și Economice.
Prin dececizia ANACIP nr.22-01 din 06.04.2016 a fost autorizată provizoriu Şcoala de doctorat
în Ştiinţe Economice şi Ecologice.
La 12.10.2016 prin decizia ANACIP USPEE a primit autorizarea de funcţionare provizorie a
programelor de studii superioare de licenlă a programelor de studii superioare de licenţă 341.1
Jurnalism, 342.2 Ştiinţe ale comunicirii, 426.1 Meteorologie şi 529.1 Inginerie şi managementul
calităţii, în cadrul Universititii de Studii politice şi Economice Europene ,,Constantin Stere", cu forma
de invăţământ frecvenţă la zi si frecvenţă redusă.
În anul de universitar 2016/2017 au trecut procedura de accerditare programele de studiu la
învăţământ cu frecvenţă şi frecvenţă redusă la specialităţile Contabilitate şi Business şi Administrare ale
Facultăţii de Ştiinţe Economice, fiind acreditate pe un termen de 3 ani.
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În anul de universitar 2017/2018 au trecut procedura de accerditare programul de studiu la
învăţământ cu frecvenţă şi frecvenţă redusă la specialitatea Relații Internaționale ale Facultăţii
Facultatea Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Socioumane, fiind acreditat pe un termen de 3 ani.
În anul universitar 2018-2019 prin Decizia ANACEC din 19.04.2019 au fost acreditate pe o
perioadă de 5 ani următoarele programe de formare continuă:
1. Biologia
2. Chimia
3. Limba engleză
4. Limba franceză
5. Limba și literatura rusă
6. Limba și literatura română
7. Istoria
8. Educația pentru societate
9. Geografia
10. Fizica
11. Matematica
12. Tehnologii și resurse educaționale moderne
13. Informatica
14. Învățământ primar
15. Învățământ preșcolar
16. Educație incluzivă
17. Psihologie
18. Managementul educațional
19. Psihopedagogie
și autorizate provizoriu programele:
1. Limba germană
2. Limba spaniolă
3. Dezvoltarea personală
4. Managementul proiectelor și achiziții publice.
În cadrul Facultății de Economie și Ecologie a fost autorizat a programul de studii superioare de
licență 1001.1 Kinetoterapie și terapie ocupațională, domeniul general de studiu 100 Științe ale
sportului, 240 credite, iar Facultatea de Drept a autorizat programul de masterat Dreptul viei și vinului,
120 cr.
În rezultatul evaluării externe la ședința Consiliului de Conducere al ANACEC din 28.02.2020,
proces-verbal nr.50 s-a decis autorizarea de funcționare provizorie a următoarelor programe: 91320
Obstetrică, 5 ISCED, 91610 Farmacie, 4 ISCED, 91310 Îngrijirea bolnavilor, 4 ISCED, forma de
învățământ cu frecvență.
În baza Deciziei Consiliului de Conducere a ANACEC nr.19 din 06.12.2019 Revista Națională
de Drept a fost recunoscută în calitate de publicație științifică de profil Științe juridice, Tipul B. (
certificat Seria RȘP, nr.011).
La 28 februarie 2020 a fost reacreditată revista Moldoscopia, tipul B, profiluri: Științe politice;
Sociologie; Media și comunicare. ( certificat Seria RȘP, nr.015).






1.2. Misiune și obiective
Formarea specialiştilor de o pondere morală înaltă, academică şi competitivă;
Organizarea instruirii continuă universitară de calitate, prin programe de studii de înaltă
calitate, adaptate standardelor europene;
Efectuarea cercetări ştiinţifice pentru a contribui la implementarea paradigmei tranziţiei
democratice şi concepţiei integrării europene a Republicii Moldova;
Spriginirea dezvoltării și afirmării studenților performanți și cercetătorilor în domeniul
științelor juridice, economice, sociale, ale sportului etc.
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II. STRUCTURA INSTITUŢIEI
2.1. Structuri de conducere şi administrative:
1. Adunarea generală a fondatorilor;
2. Consiliului de dezvoltare strategică instituţională;
3. Senat;
4. Consiliul ştiinţific;
5. Consiliul de administrare;
6. Rectoratul.
Subdiviziuni de management operaţional:
1.
Consiliului pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC)
2.

Consiliul Școlii Doctorale (CȘD);

3.

Şcoli doctorale;

-

4.
Departamentul pentru Cooperare Internaţională (DCI);
5.
Serviciul de asistenţă tehnică;
6.
Facultatea şi Consiliul profesoral al facultăţii;
7.
Catedre;
8.
Unităţi de cercetare ştiinţifică (Centre/laboratoare);
9.
Filiale, reprezentanţe;
10.
Autoguvernarea studenţească;
Alte subdiviziuni structurale:
Secţia economico-financiară;
Secţia resurse umane;
Biblioteca;

-

Centrul de ghidare în carieră;

-

Clinica juridică.
Senatul USPEE „Constantin Stere”
Senatul Universităţii reprezintă comunitatea universitară, garantează libertatea academică şi
este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul universităţii avînd drept misiune
coordonarea tuturor activităţilor instructiv-educative şi de cercetare, concomitent avînd statut şi de
organ consultativ în probleme cu caracter financiar şi material.
Din componenţa Senatului din oficiu fac parte: rectorul, care este preşedinte al acestuia,
prorectorii şi şefii subdiviziunilor structurale, directorul bibliotecii, directorii școlilor doctorale.
Preşedintele Senatului este Rectorul USPEE „Constantin Stere”.
Componența nominală a Senatului USPEE „Constantin Stere” în anul universitar 20192020:

Nume/Prenume
1.
2.

Avornic
Gheorghe
Coptileţ
Valentina

Funcţia

Titlu/grad
ştiinţific

Rector

doctor habilitat,
profesor universitar
Prorector pentru
doctor, conferenţiar
activitatea didactică şi universitar
calitatea studiilor
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Statut
Preşedinte al Senatului
Vicepreşedinte al Senatului

3.
4.

Bordeianu
Cătălin
Gavriluța Vadim

Prorector pentru
Relații Internaţionale
Prorector pentru
Activitate Știinţifică
Şef
Departamentul
Relaţii Internaţionale
Director
Şcoală
Doctorală,
secretar
ştiinţific
Decan Facultatea
Ştiinţe Economice
Şef Catedră Drept
Privat

doctor, profesor
universitar
doctor, conferenţiar
universitar
doctor, conferenţiar
universitar
doctor, conferenţiar
universitar

membru al Senatului

doctor, conferenţiar
universitar
doctor, conferenţiar
universitar
doctor, conferenţiar
universitar
doctor, lector
universitar
doctor, conferenţiar
interimar
doctor, conferenţiar
universitar
doctor, conferenţiar
universitar
doctor habilitat,
profesor universitar
doctor, conferenţiar
interimar
doctor habilitat,
conferenţiar
universitar
doctor, lector
universitar
doctor, conferenţiar
universitar
doctor, conferenţiar
universitar
magistru, lector
superior
magistru, lector
superior
lector
doctorand, lector
universitar

membru al Senatului

membru al Senatului

6.

Copăceanu
Cristina
Bujor Lilia

7.

Deleu Corina

8.

Mihalache Iurie

9.
10.

Crijanovschi
Sergiu
Antoci Albert

Şef Catedră Catedră
Drept Public
Prodecan Fac. de
Drept

11.

Scutari Sofia

Şef Catedră

12.

Bulgac Vitalie

13.

Lîsîi Aliona

14.
15.

Varzari
Pantelimon
Ţugui Eduard

Fac. Ştiinţe
Economice
Fac. Ştiinţe
Economice
Fac. DRISSU

16.

Grecu Raisa

Fac. de DRISSU

17.

Domente Marin

Fac. de DRISSU

18.

Popovici Tudor

Fac. de DRISSU

19.

Midrigan Pavel

Fac. DRISSU

20.

Popov Adrian

Fac. de DRISSU

21.

Dubcoveţchi Ana

Fac. DRISSU

22.
23.

Litra Eudochia
Duca Diana

Fac. DRISSU
Şef Secţia Studii

24.

Bradu Olga

Şef Bibliotecă

membru al Senatului

25.

Fusa Larisa

Contabil-Şef

membru al Senatului

5.

Fac. DRISSU
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membru al Senatului
membru al Senatului

membru al Senatului
membru al Senatului
membru al Senatului
membru al Senatului
membru al Senatului
membru al Senatului
membru al Senatului
membru al Senatului
membru al Senatului

membru al Senatului
membru al Senatului
membru al Senatului
membru al Senatului
membru al Senatului
membru al Senatului
secretar al Senatului

28.

Trofimov Victoria Şef Secţia Resurse Dr., conf.univ.
Umane
Fac. DRISSU
Conf.univ., dr
Gribincea
Tatiana
Şef Logistică
Ionaș Vasile

29.
30.
31.

Carbune Radj
Zavulan Nicolae
Railean Gheorghe

Fac. DRISSU
Fac. DRISSU
student

32.

Guțuleac
Alexandru

student

33.

Cazanji Olesea

masterand

26.
27.

membru al Senatului
membru al Senatului

lector
doctorand
Student/Facultatea
Ştiinţe Economice
student F. Fac.
DRISSU

membru al Senatului
membru al Senatului
membru al Senatului

masteranda F. Ştiinţe
Economice

membru al Senatului

membru al Senatului

Consiliului de dezvoltare strategică instituţională - în conformitate cu prevederile art. 104, alin. 21
din Codul Educației, este constituit din 7 membri. CDSI coordonează elaborarea planului de dezvoltare
strategică instituţională, asigură managementul instituţional; metodologia de salarizare şi stimulare a
personalului; angajarea în consorţii şi fuzionarea cu alte instituţii de învăţământ superior.
Componența CDSI este următoarea:
1. ȘIȘCANU Ion, dr. hab., prof.univ, membrul delegat din partea Senatului.
2. SCECALIUC Dorin, Denbroker, membru delegat de Fondator.

3. AVORNIC Gheorghe, dr. hab., prof.univ, rectorul USPEE.
4. POLINICENCO Elena, contabil şef.
5. IUSTIN Viorel, dr. în drept, cadru didactic titular, selectat prin vot secret de adunarea generală a
membrilor consiliilor facultăţilor şi a reprezentanţilor studenţi din senat şi din consiliile
facultăţilor;
6. DOMENTE Marin, dr. în drept, cadru didactic titular, selectat prin vot secret de adunarea
generală a membrilor consiliilor facultăţilor şi a reprezentanţilor studenţi din senat şi din
consiliile facultăţilor.
7. SPIRUS Flogaitis, profesor, expert extern, delegat din partea Senatului.
Facultăţi/departamente/catedre (listă structurată ierarhic);
1. Facultatea de Drept, Relații Internaționale și Științe Socio-Umane:
- Catedra Drept public;
- Catedra Drept privat;
- Catedra Relații Internaționale și Științe Socio-Umane.
2. Facultatea de Ştiinţe Economie și Ecologie:
- Catedra Administrarea Afacerii, Marketing şi Contabilitate;
- Catedra de Sănătate și Kinetoterapie;
- Catedra de Ecologie;
- Centre/laboratoare de cercetare;
- Şcoala doctorală în Drept, Știinţe politice şi administrative
- Şcoala doctorală în Știinţe economice şi ecologie
- Centrul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Dreptului
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Centrul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Relaţiilor Internaţionale
şi Ştiinţelor Politice
- Centrul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ecologiei şi Protecţiei Mediului Înconjurător
- Centrul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ştiinţelor Economice
3. PROGRAME REALIZATE (CANTITATIV ŞI CALITATIV) ŞI FORMELE DE
ORGANIZARE
3.1.
Ciclul I, studii superioare de licenţă
1. 0421.1 Drept - Hotărîrea Guvernului nr. 731 din 19 octombrie 2015, acreditare pentru 5 ani
2. 0411.1 Contabilitate – Certificat de acreditare nr. 000055 din 20 noiembrie 2018 eliberat de
ANACEC, acreditare condiționată pentru o perioadă de 3 ani
3. 0413.1 Business şi administrare - Certificat de acreditare nr. 000065 din 20 noiembrie 2018
eliberat de ANACEC, acreditare condiționată pentru o perioadă de 3 ani
4. 0412.1 Finanţe şi bănci
5. 0414.1 Marketing şi logistică
6. 0613.5 Informatica aplicată
7. 0612.2 Management informațional
8. 0312.2 Relaţii internaţionale - Certificat de acreditare nr. 000124 din 20 noiembrie 2018
eliberat de ANACEC, acreditare condiționată pentru o perioadă de 3 ani
9. 0521.1 Ecologie
10. 1001 Kinetoterapie și terapie ocupațională – Autorizare provizorie
-

3.2.
Ciclul II, studii superioare de master
1. 0421.1 - Drept, Drept public (MP), 90 credite (38 – Drept, Dreptul afacerilor, (MP), 90 credite
2. 0421.1 - Drept, Expertiza judiciară şi certificarea producţiei, , (MP), 90 credite
3. 0421.1 – Drept, Dreptul afacerilor, (MP), 120 credite,
4. 0421.1 - Drept, Expertiza judiciară şi certificarea producţiei, (MP), 120 credite
5. 0413.1 – Ştiinţe economice, Business şi administrare, (MP), 120 credite
6. 0413.1 – Ştiinţe economice, Managementul resurselor umane, (MP), 120 credite
7. 0411.1 – Ştiinţe economice, Contabilitate şi audit, (MP), 120 credite
8. 0414.1 – Ştiinţe economice, Marketing şi comunicare în afaceri, (MP), 120 credite
9. 0312.2 - Ştiinţe politice, Relaţii internaţionale şi Studii Europene, (MP), 120 credite
10. 0521.1 – Ştiinţe ale naturii, Ecologie şi securitate ecologică, (MP), 120 credite
3.3.

Ciclul III, studii superioare de doctorat
1. ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
DIN CADRUL CONSORŢIULUI NAŢIONAL AL ACADEMIEI DE STUDII
ECONOMICE DIN MOLDOVA ŞI A UNIVERSITĂŢII DE STUDII POLITICE ŞI
ECONOMICE EUROPENE ”CONSTANTIN STERE”.
Prin decizia ANACIP nr. 34-CC din 12.10.2015 a fost acordată autorizarea de funcţionare
provizorie a Şcolii doctorale în Drept, Ştiinţe Politice şi Administrative, a Consorţiului
instituțiilor de învăţământ Academia de Studii Economice din Moldova şi Universitatea de
Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere ”.
În cadrul Şcolii doctorale în Drept, Ştiinţe politice şi administrative din cadrul Consorţiului
naţional al Academiei de Studii Economice din Moldova şi a Universităţii de Studii Politice şi
Economice Europene ”CONSTANTIN STERE” se realizează programe de doctorat la specialitățile
științifice:
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• 551.01. Teoria generală a dreptului;
• 552.01. Drept constituţional;
• 552.02. Drept administrative;
• 552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal),
• 552.04. Drept funciar şi al mediului;
• 552.05. Drept informaţional;
• 552.06. Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii;
• 552.07. Drept contravenţional;
• 553.01. Drept civil;
• 553.02. Dreptul afacerilor;
• 553.03. Drept procesual civil;
• 553.04. Dreptul familiei;
• 553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale;
• 553.06. Drept internaţional şi european privat;
• 554.01. Drept penal şi execuţional penal;
• 554.02. Criminologie;
• 554.03. Drept procesual ;
 554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative;
• 561.01. Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi procese politice ;
 562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei;
• 563.01. Teoria, metodologia administraţiei publice;
• 563.02. Organizarea şi dirijarea în instituţiile administrației publice; servicii publice.
În cadrul Şcolii Doctorale în Drept, Ştiinţe politice şi administrative activează 28 de conducători de
doctorat, dintre care 18 au titlul ştiinţific de doctor, iar 10 – de doctor habilitat.
În 2019 au fost înmatriculaţi în calitate de studenți-doctoranzi, 29 de candidați:

8 - la
forma de
studii cu
frecvenț
ă

4 - în
bază de
grant
doctoral

25 - în
bază de
contract

21 - la
forma de
studii cu
frecvenț
ă redusă

În anul universitar 2019 – 2020 în Şcoala Doctorală în Drept, Ştiinţe politice şi administrative şi-au
facut studiile 60 de studenți-doctoranzi, înmatriculați în 2016, 2017, 2018 și 2019, dintre care 24 de
studenţi din RM, 13 din România, şi restul studenţilor doctoranzi având ca ţară de origine Italia,
Camerun, Africa de Sud, India, Libia. Pe parcursul anilor a crescut numărul studenţilor doctoranzi
străini, ceea ce demonstrează creşterea nivelului calitativ al studiilor doctorale şi prestigiul şcolii
doctorale.
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Pe parcursul anului 2019, 15 de studenți-doctoranzi, din diferiți ani de studii, au fost
exmatriculați înainte de termen, din motivul neexecutării obligațiilor contractuale.
În data de 31 octombrie 2019, 5 studenți-doctoranzi înmatriculați la 01.11.2016, forma de
studii cu frecvență şi 2 studenți-doctoranzi, înmatriculați la 01.11.2015, forma de studii cu
frecvență redusă, au absolvit studiile doctorale la următoarele specialități:

552.01. Drept constituțional - 2;

553.01 Drept civil - 3;

553. 05 – Dreptul muncii și protecției sociale– 1;

554.01. Drept penal şi execuţional penal – 1.
În cadrul Şcolii doctorale au fost susţinute două teze de doctor în drept ale studenţilor
doctoranzi Bâcu Igor şi Ciochină Elena, au trecut etapa de presusţinere – 6 studenţi doctoranzi.
Pe parcursul anului universitar 2019-2020 şi-a continuat activitatea Seminarul Ştiinţific
Interuniversitar la specialitatea 551.01 “Teoria generală a dreptului”, la şedinţele căruia au fost
discutate 3 teze de doctor în drept.
2. ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ECOLOGIE
Școala doctorală a fost instituită în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.
1024 din 3 septembrie 2016 și autorizată de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Profesiona prin Autorizarea de funcţionare provizorie a Şcolilor doctorale şi a
programelor de doctorat nr. 22-01 din 06.04.2016 pentru organizarea programelor de studii în
domeniul ştiinţific “5. Ştiinţe Sociale şi Economice”, în cadrul programelor de doctorat la
specialitatea ştiinţifică: 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate și în
domeniul științific ”1. Științe ale naturii”, în cadrul programelor de doctorat la specialitatea
științifică: 166.01. Ecologie.
Încadrul Școlii doctorale în științe economice și ecologice își desfășoară activitatea un
număr de 16 de conducători de doctorat de prestigiu. Școala doctorală a definit în interiorul
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domeniilor de studii universitare de doctorat anumite specializări, înfuncție de domeniul de
expertiză al conducătorilor de doctorat, prezentate în cele ce urmează.
E de menţionat, că în perioada de 2016-2019 la Şcoala doctorală în ştiinţe economice şi
ecologice au făcut studiile superioare de doctorat (ciclul III) – 33 de doctoranzi, dintre care: la
specialitatea 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate – 27 doctoranzi,
inclusiv: 16 din România şi la specialitatea 166.01. Ecologie – 6 doctoranzi, inclusiv 2
doctoranzi din România.
La finele anului de studii 2018-2019 au fost exmatriculaţi 9 doctoranzi, dintre care la
specialităţile: 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate – 6 doctoranzi şi
166.01.Ecologie – 3 doctoranzi. Totodata conform prevederilor actelor normative în anul 2019
au finisat studiile de doctorat 2 doctoranzi la specialitatea 521.03. Economie şi management
în domeniul de activitate cu eliberarea Certificatelor de absolvire a studiilor de doctorat din
România.
În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de
doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1007 din 10 decembrie 2014 şi în
baza concursului pentru admiterea la studii superioare de doctorat (în regim cu taxă), pentru
anul de studii 2019-2020 au fost inmatruculate doctoranzi pe următoarele specialităţi:
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate – 7 doctoranzi cu studiile
f/r, dintre care: 2 doctorandzi din România.
166.01.Ecologie – un doctorand cu studiile f/r din România.
Astfel, la momentul actual la Şcoala doctorală în ştiinţe economice şi ecologice au fost
admişi – 8 doctoranzi, dintre care: 4 doctoranzi din România și un doctorand din Azeibajan.
TOTAL – 22 doctoranzi, inclusiv: 521.03. Economie şi management în domeniul de
activitate – 19 doctoranzi (13 din România); 166.01. Ecologie – 3 doctoranzi (2 din
România).
3.4 Formare profesională continuă:
În anul 2019 Centrul de Formare Continuă a USPEE “Constantin Stere” , a asigurat
continuitatea, dezvoltarea, completarea proiectelor începute între anii 2015 – 2018.
Pe parcursul anului 2019 – 2020 de către Centru de Formare Continuă a USPEE „Constantin
Stere” a organizat cursuri de formare continuă pentru cadrele didactice din învăţământul
preuniversitar, a oferit Programe de perfecţionare continuă (20 credite) aprobate la Ministerul
Educaţiei şi acreditate de ANACEC la următoarele specialităţi:
1. Geografia;
2. Chimia;
3. Psihologia generală;
4. Matematica;
5. Tehnologii şi Resurse Educaţionale Moderne;
6. Informatica;
7. Fizica;
8. Istoria;
9. Educaţia civică;
10. Dezvoltarea personală;
11. Didactica limbii si literaturii române;
12. Limba rusă;
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13. Limba engleză;
14. Limba germană;
15. Limba franceză;
16. Invăţământ primar;
17. Învăţământ preşcolar;
18. Limba spaniolă;
19. Psihopedagogie:
20. Management educaţional;
21. Educatia incluzivă.
În total pe parcurul anului universitar 2019 -2020 au fost instruite 968 de cadre didactice din
învăţământul preuniversitar.
4. SISTEMUL DE MANAGEMENT INTERN DE ASIGURARE A CALITĂŢII
Activitatea Consiliului pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) şi a structurilor
subordonate acestuia este orientată spre gestiunea eficientă a sistemului de management al calității
implementat în cardul USPEE „C. Stere”, astfel asigurând o colaborare durabilă cu beneficiarii și
partenerii USPEE „C. Stere”, prin acordarea suportului metodologic în realizareaşi asigurarea
funcționalității sistemului educațional. Consiliul pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC)
și-a desfășurat activitatea conform atribuţiilor şi responsabilităţilor stipulate în Regulamentul de
organizare şi funcţionare CEAC, a solicitărilor Consiliului de Administraţie a USPEE „C. Stere”,
precum şi Planului operaţional pentru anul universitar 2019-2020.
4.1. Structuri responsabile
Stucturile și persoanele responsabile de evaluarea și asigurarea calității în cardul USPEE „C.
Stere” sunt:
1.
SENATUL USPEE „C. STERE” care coordonează activitatea structurilor subordonate.
2.
PRORECTORUL PENTRU ACTIVITATEA DIDACTICĂ ȘI CALITATEA STUDIILOR.
3.
SECȚIA STUDII care asigură implementarea politicilor şi obiectivelor de calitate în USPEE
„C. Stere”.
4. CONSILIUL PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII (CEAC) - este un organ
consultativ al Senatului USPEE „C. Stere” în domeniul asigurării calităţii procesului
educațional, CEAC are un rol integrator, de monitorizare, de evaluare şi de implementare a
managementului calităţii la nivelul USPEE „C. Stere”.
5. COMISIA PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII (CAC) - este un organ consultativ al
Consiliului Profesoral al Facultății/Centrului de Formare Continuă în domeniul asigurării
calităţii. Comisia pentru Asigurarea Calităţii are rolul de implementare a managementului
calităţii la nivelul Facultăților/Centrului de Formare Continuă.
Proceduri/mecanisme noi implimentate/testate la nivel instituţional.
În acord cu scopurile cuprinse în Planul Strategic al USPEE “Constantin Stere” obiectivele
Programului de Asigurare a Calității pentru anul 2019 au vizat, cu prioritate, intensificarea
eforturilor depuse pentru consolidarea rolului structurilor de asigurare a calității existente la
nivelul facultăților, precum și adecvarea valorificării rezultatelor evaluării activității profesionale
a cadrelor didactice și a cercetătorilor la performanța realizată. De asemenea, creșterea nivelului
de implicare a studenților în procesul de asigurare a calității - în special în cel de evaluare a
prestației didactice -, precum și diminuarea riscului de abandon al studiilor au constituit aspecte
4.2.
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foarte importante ale activităților desfășurate în cursul anului 2019. Componența COMISIILOR
PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢla nivelul fiecărei facultăți a fost actualizată anual.
Președinții Comisiilor pentru asigurarea calităţii de la nivelul facultăților au fost informați asupra
tuturor documentelor privind asigurarea calității elaborate la nivel instituțional. Rolul comisiilor
și al președinților Comisiilor pentru asigurarea ca de la nivelul facultăților a fost întărit, în
special în ceea ce privește desfășurarea procesului de evaluare colegială și de către conducere.
Prin procedura de evaluare a activității profesionale a cadrelor didactice și ştiinţifice de către
conducere, precum și prin cea de evaluare colegială – ambele revizuite în 2019 –, este evaluată
activitatea didactică, activitatea de cercetare, cea administrativă. Aceste documente prevăd
măsuri pentru valorificarea rezultatelor evaluărilor și pentru flexibilizarea și adecvarea
procesului de evaluare. Evaluarea colegială
de cadre didactice şi evaluarea activității
profesionale a cadrelor didactice și a cercetătorilor de către conducere arată că activitatea
didactică, cea de cercetare, cea administrativă a persoanelor evaluate se prezintă ca fiind foarte
bună.
A fost actualizată documentaţia privind managementul calităţii, fiind completată cu noile
documente privind asigurarea calității, elaborate la nivel instituțional.

4.3. Exemple/date statistice / indicatori de creștere a calității
1. Au fost modificate planurile de învăţământ pentru ciclul I/licenţă/, ciclul II/ masterat conform
rigorilor Planului Cadru pentru studii superioare de vlicență ( ciclul I), de master (ciclul II) și
integrate din 10.02.2020.
2. Au fost elaborat planuri şi curricule noi la specialitaţile acceditate la formare profesională
continuă în conformitate cu Metodologia de elaborare a programelor de formare profesionala
continuă a cadrelor didactice din 30.01.2019.
3. La elaborarea planurilor de învățământ la domeniile de formare profesională au fost incluse
finalitățile de studiu formulate în termeni de competențe care asigură absolvenții cu competențe
cerute de piața muncii.
4. Obiectivele şi finalităţile de studii ale programelor de licență, și de master au fost formulate în
corespundere cu prevederile Cadrului European al Calificărilor. Finalităţile de studii reflectă
astfel de aspecte precum: conştientizarea critică şi originalitatea în gîndire şi/sau cercetare.
5. Completarea fondului de carte cu titluri de literatură de specialitate publicată peste hotare.
6. În cadrul Bibliotecii USPEE „C. Stere”, au fost organizate seminare de informare pentru
personalul academic şi a studenţi privind valorificarea fondului de carte și utilizarea
7. Implicarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică şi îmbunătăţirea calităţii prezentărilor
și comunicărilor la Conferinţele ştiinţifice studenţeşti
Pe parcursul perioadei raportate au fost organizate următoarele activități metodice:
1. Modulul Managementul proectelor, organizat pentru cadrele didactice de către Administrația
USPEE ,,C. Stere”, CEAC. septembrie-noiembrie 2019
2. Actualizarea conţinutului portofoliilor cadrelor didactice, catedrelor, facultăților şi comisiilor de
asigurare a calității, utilizate ca documente de bază în procesul de evaluare internă și externă
3. Workshop: „Dezvoltarea creativităţii studenţilor în procesul de predare-învăţare”, octombrie
2019. Formator: Mihai Iurascu, formator național.
4. Seminar metodologic „Metode interactive de predare- învățare” .Formator: Gonța Victoria
5. Cursuri de studiere a limbilor străine organizate pentru cadrele didactice de către Administrația
USPEE ,,C. Stere”, CEAC.
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5. INFORMAŢII DESPRE STUDENŢI
5.1. Contingentul de studenţi (conform Anexelor nr. 1, 2);
5.2. Dinamica contingentului de studenţi (conform Anexei nr. 3)
5.3. Evaluarea studenţilor (conform Anexelor nr. 4, 5);
5.4. Evidenţa studenţilor orfani (conform Anexei nr. 6);
5.5. Evidenţa studenţilor din raioanele de Est (conform Anexei nr. 7);
5.6. Asigurarea studenţilor cu locuri în cămine (conform Anexei nr. 8);
5.7. Organe de autoguvernanţă studenţească:
Senatul studențesc USPEE “Constantin Stere” reprezintă interesele studenților în forul
suprem al Universității – Senatul USPEE, în Consiliul de Evaluare şi Asigurare a Calităţii.
În procesul de perfecţionare a managementului este stimulată asocierea studenţilor sub
diferite forme, precum şi participarea activă a reprezentanţilor studenţilor în Consiliile de
asigurare a calităţii ale facultăţilor şi în Consiliul Facultăţilor.
USPEE “Constantin Stere” promovează un dialog permanent cu studenţii prin încurajarea
participării active a studenţilor la procesul de management instituțional; facilitarea demersurilor
pentru obţinerea, de către studenţi, a burselor de studii, de masterat, de studii doctorale şi postdoctorale, de cercetare etc.;sprijinirea activităţii organizaţiilor studenţeşti şi implicarea
acestora în viaţa universitară; asigurarea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea evenementilor
culturale, sportive şi altor activităţi extracurriculare
Senatul studențesc dispune de birou, unde acordă consiliere studenților în vederea soluționării
problemelor cu care se confruntă aceștea.
5.8. Activităţi extracurriculare.
Activităţi extracurriculare în cadrul Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene
„Constantin Stere” în anul de studii 2019-2020, au fost organizate o serie de activităţi la care au
participat studenţii si profesorii Universităţii:
 Gazete radiofonice a cenaclului USPEE „C.Stere” – „La început a fost cuvîntul”
 „BALUL BOBOCILOR” - Seară cultural-distractivă
 „LA MULŢI ANI” – program de colinde şi urături (seară festivă)
 Săptămânile facultăților USPEE„C.Stere”
 Conferinţă Ştiinţifică Studențească Interuniversitară
 INFORMAŢII PRIVIND PERSONALUL UNIVERSITAR
6.1 Contingentul personalului didactic, ştiinţifico-didactic şi de cercetare ( conform anexei nr.9)

6.2.Personal de conducere
Nr.

Numele, Prenumele

Gradul
ştiinţific

1

Avornic Gheorghe

3

Coptileţ Valentina

Doctor
habilitat în
drept
Doctor în
drept
13

Titlul ştiinţific
sau ştiinţificodidactic
Profesor
universitar

Funcţia deţinută

Rectorul USPEE „Constantin
Stere”

Conferenţiar
universitar

Prorector pentru activitate
didactică şi calitatea studiilor

4

Bordeianu Cătălin

Doctor

5

Gavriluţa Vadim

7.

Deleu Corina

Doctor în
filologie
Doctor în
economie

7.

Crijanovschii Sergiu

Doctor în
drept

Profesor
universitar
Conferenţiar
universitar
Conferenţiar
interimar
universitar
Conferenţiar
universitar

8.

Tugui Eduard

Doctor în
politologie

Conferenţiar
universitar

Doctor în
drept
Doctor în
drept
Doctor în
economie

Conferenţiar
universitar
Lector
universitar
Lector
universitar

Doctor

Conferenţiar
universitar

11

Mihalache Iurie

12

Antoci Albert

13.

Scutaru Sofia

14-

Gribincea Tatiana

Prorector pentru relaţii
internaţionale
Prorector pentru activitatea
științifică
Decan Facultatea Ştiinţe
Economice,
Decan interimar, Facultatea
Drept, Relaţii Internaţionale şi
Ştiinţe Socio-Umane
Decan interimar facultatea
Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe
Socio-Umane
Şef Catedră Drept Privat
Şef Catedră Drept Public
Şef Catedră Catedra
Administrarea Afacerii, Marketing şi
Contabilitate

Şef Catedră Ştiinţe ale
Educaţiei şi Limbi Moderne,
conferenţiar universitar

6.3.Personal auxiliar
Nr.
1
2
3

Numele,Prenumele
Jenunchi Elena
Bogataia Olga
Duca Diana

Funcţia deţinută
Consilier al Rectorului USPEE „Constantin Stere”
Contabil-şef
Şef Secţia Studii

4
5

Trofimov Victoria
Bradu Olga

Responsabil Secţia Resurse Umane
Bibliotecar-arhivar

6
7

Franţ Tatian
Cazangi Olesea

Laborantă Facultatea Drept
Laborantă Facultatea Ştiinţe Economice

14

 SERVICII DE GHIDARE ŞI CONSILIERE ÎN CARIERĂ
Ghidarea și consilierea în carieră a studenților este una din problemele prioritare ale instituției,
deoarece eficiența studiilor în cadrul Universității se măsoară prin competivitatea discipolilor săi pe piața
muncii, numărul de absolvenți angajați în sistemul educațional.
Ghidarea și consilierea în carieră permite promovarea printre studenți a imaginii și statutului cadrului
didactic, în acest sens Universitatea utilizează unele strategii de atragere în cariera didactică: cursuri
universitare, stagiilor de practică în instituțiile cu care Universitatea are încheiate acorduri de colaborare,
organizarea întâlnirilor cu angajatorii (managerii și cadrele didactice din instituțiile generale, reprezentanții
agenților economici) etc.
În contextul legislaţiei în vigoare pentru sistemul de învăţămînt superior fost creat Centrul de consiliere
psihologică și ghidare în carieră (CCPGC). Centrul are drept misiune de orientarea şi proiectarea carierei,
consiliere în carieră, consultanţă în formarea şi integrarea socio-profesională, monitorizarea angajării în
câmpul muncii.
Întru facilitarea procesului de angajare în cîmpul muncii, universitatea a încheiat acorduri de
colaborare cu APL din RM.
Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”C. Stere ” are creat un mecanism viabil și
constructiv de evidență a evoluției profesionale a absolvenților conform calificării obținute și funcției ocupate.
Politica instituțională pe această dimensiune prevede:
1. Numirea persoanelor responsabile la facultate pentru contactul cu absolvenții
Tabelul1. Personalul responsabil pentru contactul cu absolvenții
Nr.

Facultatea

1.

Facultatea Drept, Relații Internaționale și
Științe Socio- Umane

2.

Facultatea Științe Economice și Ecologie

Persoana responsabilă
pentru contactul cu absolvenții
Gribincea Tatiana
Carbune Radj
Mihalachi Iurie
Crîjanovschii Sergiu
Franţ Tatiana

Remarca

Lăsii Aliona
Scutari Sofia
Cazanji Oleesea

Decan
șef Catedra
Metodist

șef Catedra
Lect.sup.
Metodist

1. Evidența evoluției profesionale a absolvenilor cu referire la competivitatea lor pe piața muncii. În
direcția data am creat un intrument - Registru de evidența a angajerii și evoluției profesionale a
absolvenilor cu referire la competivetatea lor pe piața muncii.
2. Crearea instrumentelor de evidență a angajării absolvenților pe piața muncii (conceptualizarea și
elaborarea bazei de date a absolvenților, completarea la absolvire a Fișei absolventului
(date personale, adrese electronice, telefoane de contact, locul de repartizare în cîmpul muncii etc.);
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3. Orgnizarea activităților de consiliere individuală și/ sau de grup în vederea depășirii problemelor
de management al carierei consilierea absolvenților privind angajarea în cîmpul muncii.
4. Informarea studențelor și absolvențelor cu referire la locurile de muncă și oportunitățile de carieră
Centru a selectat și desiminat informații cu referire la Tîrgurile de carieră, Tirguri locurilor de muncă,
Foruri ale Meseriilor/Profesiilor la nivel național.
5. Informarea permanentă a absolvenților asupra ofertelor noi de muncă (part time și full time) pe site-ul
USPEE „C. Stere” - www.uspee.md.
Cu referire la activităţile de orientare profesională și competitivitate a absolvenților universității
(angajatori/cadre didactice/specialiști în domeniu) pe piața muncii (instituții de învățămînt
preuniversitare/economice din RM), CCPGC a organizat și a realizat activități de extindere a ofertelor
educaționale.
Întru optimizarea procedurilor de orientare profesională în carieră ne propunem următoarele
perspective:
- atragerea elevilor din anii terminali și a absolvenților din colegii în cariera profesională prin
promovarea ofertelor educaționale ale USPEE ”Constantin Stere”, prin delurarea unei campanii de
informare, recrutare și promovarea imaginii USPEE ”Constantin Stere”în instutuțiile preuniversitare din
țara. Detectarea, consilierea și atragerea potențialelor candidati pentru profesia de jurist, contabil,
ecologist, diplomat, pentru indrumarea celor mai buni licieni.
- elaborarea și administrarea chestionărilor în vederea stabilirii corespunderii competențelor deținute
de absolvenții programului de studiu cu cerințele pieței muncii;
- reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, precum
și de motive personale sau de adaptare la mediul universitar;
- facilitarea relației dintre studenți și piața muncii, astfel încât aceștia să cunoască nevoile și
provocările reale ale pieței muncii.
 PARTENERIATUL SOCIAL
.1. Pregătirea specialiştilor la USPEE “Constantin Stere” presupune implicarea a unui număr
impunător de parteneri sociali. Participarea acestora la formarea profesională a studenţilor s-a
materializat prin semnarea acordurilor de parteneriat cu organele administraţiei publice
locale, cu ministere, Consiliul Suprem al Magistraturii, Procuratură, CNA, departamente,
agenţi economici, asociaţii profesionale şi patronate, agenţii de plasare a forţei de muncă,
camera de comerţ şi industrie, etc.
Universitatea are semnate acorduri cu partenerii în vederea asigurării stagiilor
profesionale cu locuri eficiente, organizării de instruiri teoretico-aplicative a cadrelor din
organizaţiile partenere şi studenţilor de la ambele cicluri, permanenta verificare a calităţii
stagiilor de profesionalizare;
stimularea interesului studenţilor pentru activităţi extracurriculare de pregătire profesională:
work-shopuri, seminare, traininguri, stagii etc., toate vizînd activităţi independente şi
certificarea cu acordarea de credite profesionale;
Unele aspecte importante ale colaborării cu partenerii sunt:
1. delegarea reprezentanților săi în comisiile de licenţă/master a universităţii;
2. avizarea unor programe de studii elaborate de profesori în cadrul Curriculumului universitar;
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3. asigurarea realizării stagiilor profesionale (practică) a studenţilor;
4. organizarea de prezentări, târguri ale forţei de muncă în scopul familiarizării viitorilor
specialişti, absolvenţi ai universităţii, cu companiile, care pot deveni potenţiali angajatori;
5. etc.
8.2 Parteneri
Parteneri sociali la nivel naţional: Ministerul Justiţii al Republicii Moldova, Procuratura, Consiliul
Superior al Magistraturii, CNA, Consilile raionale, Spitalul Clinic Republican, Camera de Comrţ şi
Industrie, AGPI etc.
Colaborarea USPEE cu partenerii la nivel internaţional este asigurată de Departamentul de
Cooperare Internațională . În acest sens este necesar să menționăm parteneri activi : Institutul de Drept
public din Atena, Uniunea Internaţională a Juriştilor cu centru la Moscova, Universitatea din Arad
“Aurel Vlaicu”, Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgul Jiu, Universitatea publică din Navara,
Spania etc.

 INFORMAŢII
PRIVIND
IMĂLIMENTAREA
PROGRAMELOR
ŞI
STRATEGIILOR NAŢIONALE, CU PREZENTAREA REZULTATELOR ANUALE,
CONFORM INDICATORILOR STABILIŢI DE ACTELE VIZATE:
USPEE „C. Stere” urmărește cu interes programele și directivele naționale, acestea devenind
priorități strategice și operaționale universitare.
Catedrele și consiliile profesorale ale facultăților au discutat fiecare strategie și program de
dezvoltare, venind cu propuneri concrete și aprobare a planurilor de acțiuni în vederea realizărizării
obiecivelor prevăzute. În funcție de domeniul vizat, catedrele de profil sau cadrele didactice – specialiști
în domeniu, au elaborat și au inclus în curricula universitară discipline, capitole/teme speciale, care
dezvăluie subiectele abordate și care, de-asemenea contribuie la educația studenților în conformitate cu
obiectivele strategiilor și programelor respective. Totodată, strategiile şi programele naţionale sînt
integrate prin acțiuni specifice în Planurile de cercetare a cadrelor didactico-științifice, planurile
educaționale ale curatorilor de grupe (60 ore educative anual pentru fiecare grupă academică), în Planul
de activitate a Consiliului studenţesc a facultăţii etc. De asemenea, unele tematici ale acestor programe,
strategii au fost discutate în cadrul diverselor evenimente şi manifestări; simpozioane, conferinţe, mese
rotunde, comunicări, vizite tematice, colocvii, dezbateri, etc.
Implementarea programelor şi strategiilor naţionale în diverse domenii este valorificată de
organizaarea numeroase activităţi consacrate tematicii, inclusiv discuţii tematice, dezbateri, mese
rotunde, instruiri, lansări de carte etc.:
Programe/Priorități
naționale

Acțiuni de implementare
A fost organizată lecția publică cu genericul “Traficul de ființe
umane. Riscuri și consecințe”

1.
Planul național de
acțiuni în domeniul
drepturilor omului
pentru anii 20182022 (HG nr. 89 din
24.05.2018);

În planurile de învățământ, masterat, specializarea Drept
public a fost introdusă disciplina Drepturile omului în procesul
penal.
A fost organizată o intalnire cu Avocatul Poporului.
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În cadrul Facultății de Științe Economice și Ecologie, în
special, de către studenții de la specialitatea Ecologie, sunt
realizate mai multe măsuri dedicate zilelor marcante ale
mediului: Ora planetei, sunt realizate teme de cercetare în
cadrul prioectelor instituționale, sunt realizate teze de licență și
master, sunt incluse teme specializate în cadrul programelor
curriculare și respectiv în cadrul cursurilor, sunt elaborate
suporturi de cursuri și manuale școlare. În planul de
învățământ, ciclul I, licență a fost inclusă disciplina Dreptul
ecologic.
Activităţile de inovare şi transfer tehnologic la USPEE
”Constantin Stere” se efectuează în cadrul catedrelor,
laboratoarelor, centrelor de cercetare, școlilor doctorale prin:
elaborarea și realizarea proiectelor de cercetare; procurarea de
echipament, laboratoarelor digitale, care dispune aplicare noilor
tehnologii și metode de cercetare; implicare studenților în
proiectele de cercetare, care obțin rezultate implementate în
tezele de licență, master și lucrările de doctorat.

2.
Strategia de mediu
pentru anii 20142023 (HG nr. 301 din
24.04.2014);

3.
Strategia
inovațională a
Republicii Moldova
pentru perioada
2013-2020 „Inovații
pentru
competitivitate” (HG
nr. 952 din
27.11.2013);
4.

Prevenirea
şi
combaterea corupţiei

Ședință de instruire cu reprezentanții CNA cu tema
„Standarde anticorupţie naţionale şi internaţionale” (22
octombrie 2019), care a avut drept scop conştientizarea opiniei
publice privind pericolul corupţiei, cultivarea spiritului de
intoleranţă faţă de corupţie, lichidarea nihilismului juridic şi
promovarea comportamentului etic şi moral în vederea
respectării stricte a legii.
Discuţii tematice - Prevenirea și combaterea corupției fiind
abordată pe parcursul anului și la ședințele consiliului de
administrare.
O altă acțiune de prevenire și combatere a corupției au fost
distribuirea pliantelor trimise de către CNA.

5.

Strategia pentru
protecția copilului pe
anii 2014 -2020

Această prioritate este una relevantă pentru USPEE, devenind
scopul proiectului SMILE, finanțat de Suedia și desfășurat în
parteneriat cu Colegiul Integrat „C. Stere” de la Drochia.
Astfel că, au fost organizate mai multe evenimente:
Conferința internațională „Tendințe și inovații în educația
copiilor aflați în dificultate” : http://uspee.md/smile/



Important a menționa că studenții care sunt din familii socialvulnerabile obțin scutiri, iar dacă dau dovadă de performanțe
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6.

7.

Strategia națională
„Moldova digitală,
2020”

sunt chiar scutiți total de taxa de studii.
Mesă rotundă dedicată Zilei internaționale a drepturilor omului
(22 decembrie 2019).
Educația digitală fiind promovată și cultivată de către
profesori în cadrul orelor de curs, prin utilizarea TIC în
procesul de instruire, a Tablelor SMART etc.
Discuţii tematice în cadrul ședințelor administrative;
prezentarea și implementarea softurilor educaționale
invoaționale.
Tinerii din cadrul USPEE au fost familiarizați despre
importanța formării și dezvoltării competențelor digitale și în
cadrul
Activităților studenților din cadrul Senatului
Studențesc, cu invitarea profesorului Evtodiev Igor, care le-a
prezentat ultimele inovații tehnologice, laboratorul digital și
alte resurse de interes tinerilor.

Activismul civic și dezvoltarea competențelor ECD/EDO sunt de
Strategia de
dezvoltare a societății o importanță majoră pentru formarea unei societăți sănătoase și
civile
democrate. Prin urmare, implicarea studenților și angajaților în
diverse activități de voluntariat formează cultul cetățeanului
responsabil.
Susținem inițiativele MECC și ale Guvernului și ne implicăm în
majoritatea campaniilor naționale, precum Curățenia în toată
țara! Votul tău contează! și Vii și tu voluntar etc.
USPEE organizează activități caritabile, Dăruiește un zâmbet! În
ajunul sărbătorilor de iarnă se fac donații familiilor social
vulnerabile ACȚIUNI devenite TRADIȚIE! Etc.

8.
Strategia
Națională în
domeniul
protecției
consumatorilor
pentru
perioada 20132020

S Facultatea de Științe Economice și Ecologice a organizat mesa
rotundă cu genericul: „Ziua mondială a Drepturilor
Consumatorilor.”.
Distribuirea pliantelor elaborate de un grup de inițiativă a
Facultății nu doar în perimetrul instituției, ci și în afara ei.

9
Programul național
de reabilitare și
integrare socială a
persoanelor cu
dizabilități pentru
anii 2017-2022 (HG
nr.723 din
08.09.2017);

La Facultatea de Științe Economice a fost organizat Seminarul cu
tematica Incluziunea socială a persoanelor cu disabilități în condițiile
socio-economice ale R. Moldova.
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ACTIVITATEA DE CERCETARE – INOVAREA
Activitatea de cercetare științifică este una din cele mai importante componente ale activităţii
academice desfășurate în cadrul USPEE „C. Stere”.
Modalitatea de organizare, conţinutul şi volumul activităţii de cercetare ştiinţifică sunt
determinate de Planul de cercetare ştiinţifică, aprobat anual de Senatul USPEE „C. Stere”.
Coordonarea strategică a cercetării științifice este asigurată de către Departamentul de Cercetare
și Inovare (DCI) subordonat prorectorului pentru activitate științifică și implicit rectorului.
Activitatea științifică din cadrul USPEE „C. Stere” se desfășoară în cadrul a

3 CENTRE CE CERCETARE și 2 ȘCOLI DOCTORALE.
 Centrul de cercetări știițifice în domeniul dreptului (Coordonator: Iurie Mihalache, dr.,
conf.univ.)
Obiective strategice în domeniul cercetării ştiinţifice:
1. Crearea unui mediu atractiv de cercetare, în special pentru colegii tineri.
2. Cresterea nivelului calitativ al cercetărilor efectuate de doctoranzi.
3. Eficientizarea cooperării stiintifice, prin colaborări naționale, internaționale, mobilități academice.
4. Diversificarea surselor de finanțare.
5. Creșterea impactului activității de cercetare asupra actului educațional.

 Centrul de cercetări științifice în domeniul relațiilor internaționale, științelor
politice și științelor socio-umane (Coordonator: Varzari Pantelimon, dr. hab, prof. univ..)
Relații Internaționale și științe politice:
Obiective strategice:
1. Îmbunătățirea performanței științifice;
2. Creșterea implicării studenților, masteranzilor în activitățile de cercetare;
3. Diversificarea surselor de finanțare;
4. Creșterea impactului activității de cercetare asupra actului educațional;
5. Monitorizarea și mediatizarea activității de cercetare.
 Centrul de cercetări științifice în domeniul științelor economice și ecologice
(Coordonator: Sofia Scutari, dr., conf.univ.)
Obiective strategice:
1. Intensificarea cercetării științifice efectuate de tinerii cercetători; participarea acestora la
conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, la trening-uri, cursuri, şcoli de vară; înlesnirea
accesului la publicarea materialelor cercetărilor în revistele ştiinţifice etc.); cultivarea şi susţinerea
abilităţilor de cercetător ştiinţific în rândurile masteranzilor si doctoranzilor;
2. Colaborarea cu centrele ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
3. Identificarea posibilităţilor de finanţare de lungă durată a activităţii de cercetare ştiinţifică în
cadrul profilului;
4. Încurajarea doctoranzilor în susţinerea tezelor şi a magiştrilor în scopul depunerii actelor la
doctorat;
5. Organizarea conferinţelor ştiinţifico-practice naţionale şi internaţionale, cu publicarea
materialelor ştiinţifice respective;
6. Organizarea şcolii doctorale la specializările ce îndeplinesc condiţiile legale în domeniu;
7. Dezvoltarea continuă a bazei didactice şi a programelor de cercetare.
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 Școla Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative (Coordonator:
Válentina Coptile, dr., conf.univ.)
În 2013 USPEE „Constantin Stere” a fost acreditată de către Consiliul naţional de atestare şi
Acreditare pentru perioada 2013-2018 la profilul „Valorificarea standardelor europene în edificărea
statului de drept şi a societăţii civile din R.Moldova”. În baza acreditării obţinute Universitatea din
2014 a organizat admiterea la doctorat, domeniul Drept, secţia zi şi secţia cu frecvenţă redusă, la
următoarele specializări: 551.01: Teoria generală a dreptului; 552.01: Drept constituţional; 553.01:
Drept civil; 553.02: Dreptul afacerilor; Drept penal şi execuţional penal;
În 2015 USPEE „Constantin Stere” a fost reacreditată pe următoarele profiluri de cercetare:
 Modernizarea statului de drept, societăţii civile şi educaţiei din Republica Moldova prin
implimentarea standardelor europene;
 Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova prin politici economice şi ecologice corelate;
Programele de cercetare a Şcolii doctorale se încadrează în Strategia de cercetare a ASEM şi
USPEE pentru perioada 2015-2020.
În perspectivă partenerii Consorţiul au deschis studii la doctorat la următoarele specialităţi
ştiinţifice:
– 551.01: Teoria generală a dreptului;
– 552.01: Drept constituţional;
– 552.02: Drept administrativ;
– 552.03: Drept financiar(bancar, fiscal, vamal);
– 552.04: Drept funciar şi al mediului;
– 552.05: Drept informaţional;
– 552.06: Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii;
– 552.07: Drept contravenţional;
– 553.01: Drept civil;
– 553.02: Dreptul afacerilor;
– 553.03: Dreptul procesual civil;
– 553.04: Dreptul familiei;
– 553.05: Dreptul muncii şi protecţiei sociale;
– 553.06: Drept internaţional şi european privat;
– 554.01: Drept penal şi execuţional penal;
– 554.02: Criminologie;
– 554.03: Drept procesual penal;
– 554.04: Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative;
– 561.01: Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice;
– 562.01: Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei;
– 563.01: Teoria, metodologia administraţiei publice;
– 563.02: Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice.
Obiective strategice:
1. Dezvoltarea unui model de doctorat care să permit pregătirea personalului de înaltă calificare,
competitiv la nivel internaţional.
2. Realizarea formulei „cercetare prin învăţare” prin îmbinarea armonioasă dintre procesul de studii
şi cel de cercetare ştiinţifică.
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3. Pregătirea cadrelor de înaltă calificare care să satisfacă atât necesităţile sectorului de cercetare şi
învăţământ superior, cât şi ale sectorului real al economiei.
4. Stabilirea şi menţinerea legăturilor de cooperare internaţională prin promovarea de cotutele
internaţionale de teze, organizarea şcolilor de vară etc.


Școala Doctorală în Științe Economice și Ecologice (Coordonator: Lilia Bujor, dr., conf.univ.)

Specialităţile Şcoalii doctorale în Ştiinţe Economice Şi Ecologice:
- 521.03: Economie şi managment în domeniul de activitate
- 166.01: Ecologie
Obiective strategice:
1. Dezvoltarea unui model de doctorat care să permit pregătirea personalului de înaltă calificare,
competitiv la nivel internaţional.
2. Realizarea formulei „cercetare prin învăţare” prin îmbinarea armonioasă dintre procesul de studii
şi cel de cercetare ştiinţifică.
3. Pregătirea cadrelor de înaltă calificare care să satisfacă atât necesităţile sectorului de cercetare şi
învăţământ superior, cât şi ale sectorului real al economiei.
4. Stabilirea şi menţinerea legăturilor de cooperare internaţională prin promovarea de cotutele
internaţionale de teze, organizarea şcolilor de vară etc.
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Programe/proiecte de cercetare

Universitatea de Studii Politice și Economice
Europene „Constantin Stere”

PROGRAME /PROIECTE DE CERCETARE

La nivel INSTITUȚIONAL

La nivel NAȚIONAL
La nivel INTERNAȚIONAL

CENTRE DE
CERCETARE
USPEE
CONSORȚIU
Școala
Doctorală
//ASEM

PROIECTE

ERASMUS+
CONSORȚIU/ Acorduri
de parteneriat cu
Universitățile din
străinătate

www.uspee.md

OGRAME

/PROIECTE LA NIVEL INSTITUŢIONAL

PROGRAME/PROIECTE INSTITUȚIONALE
Direcţiile principale ale programelor/proiectelor/activității de cercetare și inovare sunt:
 realizarea proiectelor (programelor) ştiinţifice ce ar valorifica potențialul de cercetător al
cadrelor didactice, doctoranzilor;
 participarea cercetătorilor la realizarea lucrărilor ştiinţifice;
 organizarea congreselor, a simpozioanelor, a conferinţelor şi a altor reuniuni;
 vizite de informare şi documentare a cadrelor didactico-ştiinţifice;
 pregătirea cadrelor ştiinţifice prin intermediul învăţământului postuniversitar (doctorat,
postdoctorat);
 editarea lucrărilor ştiinţifice;
 schimb reciproc de publicaţii şi de informaţii;
 susţinerea reciprocă a publicaţiilor (revistelor) ştiinţifice de specialitate;
 dezbateri pe teme profesionale în vederea realizării schimbului de experienţă etc.

CENTRUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN DOMENIUL DREPTULUI
Direcţia de cercetare I: Problemele actuale ale dreptului public în contextul integrării europene
Denumirea temei Conducătorul Durata
Participanţii
Obiectivele generale
Traseologia
Gheorghiţa
2015- Golubenco Gheorghe, Cercetarea doctrinei juridice de
criminalistică – Mihail, doctor 2019
doctor în drept,
specialitate în domeniul tacticii
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domeniu
fundamental de
cercetare la etapa
contemporană

habilitat în
drept,
profesor
universitar.

conferenţiar universitar;
Crîjanovschi Sergiu,
doctor în drept,
conferenţiar
universitar

Cultura juridică – Craiovan Ion,
resursă cardinală
doctor,
pentru orientarea și
profesor
acțiunea juristului

20192022

Analiza juridicofuncțională a
activității
Parlamentului
Republicii
Moldova în
asigurarea
securității naționale
– pilon
fundamental al
statului de drept

20192022

Contractul
administrativ

Avornic
Gheorghe,
dr.hab.,
prof.univ.

Coptileț
2019Valentina, dr., 2022

criminalistice.
Descrierea mecanismului de
aplicare practică a
cunoştinţelor traseologice.
Efectuarea de propuneri
eficiente privind modificarea
regulilor de efectuare a
cercetării criminalistice.
Craiovan Ion, doctor, Problema de cercetat vizează
semnificațiile cardinale ale
profesor
culturii,
un tip particular de
Avornic Gheorghe,
cultură-cultura juridică, relația
dr.hab., prof.univ.
dintre cultură și profesiunea
juridică,
a
specializărilor
juridice.
Ipoteza generică și unificatoare
a demersului științific
întreprins are la bază cel puțin
teze, rod al reflecției filosofice
și al cunoașterii juridice: 1.
Orice teorie este în primul rând
o înțelegere asupra lumii și
apoi un tip de cunoaștere
particulară.(D.Bohm) 2. Orice
problemă juridică conduce la
fundamentele cunoașterii ( G.
Pavlakos).
Avornic Gheorghe,
Asigurarea securității
dr.hab., prof.univ.
naționale reprezintă o
problematica mai puțin
cercetata din punct de vedere
științific in tara noastră, dar
care derivă dintr-o obligaţie
constituţională, în baza unui
raport juridic de natură publică,
adică impunerea imperativă a
normelor legale în vigoare.
Inițial ne propunem analiza
juridico-funcționala a
organului suprem legislativ,
după care vor urma si celelalte
organe ale statului si
conlucrarea acestora pentru
asigurarea securității naționale.
Coptileț Valentina, dr., Reforma administraţiei
conf.univ.
publice, inclusiv al sectorului
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element al
asigurării
funcționalității și
independenții
instanțelor de
judecată

conf.univ.

Bragoi Constantin,
lector, drd

judecătoresc constituie
principalul suport pentru
transformările socialeconomice care au loc în
Republica Moldova. Unul din
elementele de bază a acestei
reforme este contractul
administrativ, deoarece
contractul administrativ în
cadrul autorităţilor
administraţiei publice este
mecanismul ce permite
soluţionarea ansamblului
problemelor social-economice
cu care se confruntă statul
Republica Moldova astăzi,
inclusiv și in domeniul justiției.

Direcţia de cercetare II: Problemele actuale ale dreptului privat în contextul integrării europene
Denumirea temei

Conducătorul

Controverse privind
Cojocari Eugenia,
natura juridică a
doctor habilitat în
dreptului afacerilor în
drept, profesor
Republica Moldova –
universitar;
subramură de drept Cuzneţov Alexandru,
sau disciplină de
doctor în drept,
studiu în cadrul
conferenţiar
facultăţilor de drept
universitar;
Vlaicu Vlad, doctor
în drept, conferenţiar
universitar
Mihalache Iurie,
doctor în drept,
conferenţiar
universitar
Arbitrajul comercial Postovan Dumitru,
ca modalitate
doctor în drept,
alternativă de
profesor universitar;
soluţionare a litigiilor
comerciale în
Republica Moldova

Durata

Participanţii

20162019

Cojocari
Eugenia,
Cuzneţov
Alexandru,
Vlaicu Vlad,
Mihalache
Iurie

20172020
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Obiectivele generale

Abordarea problemei privind
natura juridică, locul şi rolul
dreptului afacerilor în cadrul
sistemului de drept naţional;
studierea apariţiei şi evoluţiei
legislaţiei naţionale din
domeniul desfăşurării
activităţii de întreprinzător;
eficientizarea cadrului juridic
de reglementare a societăţilor
comerciale, întreprinderilor de
stat şi municipale,
parteneriatelor public-private,
activităţii financiare şi de
asigurare.
Ciobanu
Stabilirea locului şi rolului
Tatiana,
arbitrajului comercial
Diaconu Iurie, internaţional în sistemul de
Poalelungi
drept; aprecierea importanţei
Mihail,
arbitrajului comercial
Domente
internaţional în doctrina
Marin
contemporană şi în practica
judiciară; propunerea
modificărilor în legislaţia

arbitrajului comercial
internaţional din Republica
Moldova; elaborarea
proiectelor de cercetare
ştiinţifică în domeniul de
studiu a arbitrajului comercial
internaţional.

CENTRUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR
INTERNAȚIONALE, ȘTIINȚELOR POLITICE ȘI ȘTIINȚELOR SOCIOUMANE
Direcţia de cercetare III: Valorificarea standardelor europene şi internaţionale în contextul
democratizării R.Moldova şi aderării la UE

Direcții de
cercetare
Asistența psihologică
, pihopedagogică și
socială ca factor a
dezvoltării sociatații

Conducător
ul
Gonța
Victoria,
dr.conf.univ

Reînnoirea elitei
politice din
Republica Moldova
în contextul
provocărilor
regimului
democratic

Varzari
Pantelimon,
dr.,
hab.,
prof.univ

20182022

Managementul
resurselor umane și
financiare
in
sistemul educațional
Managementul
procesului
de
elaborare
și
revizuire
a
curriculei
universitare
Asigurarea
calității serviciilor
educaționale

Gribincea
Tatiana
dr.,
conf.univ.
Chițu
Svetlana
dr.,
conf.univ.

2016
2019

Gribincea
Tatiana
dr.,
conf.univ.

2016
2019

Durata
20162019

Cercetăto
ri
Gonța
Victoria,
dr.conf.univ
.
Lazar
Corina,
MA, lector
superior
Varzari
Pantelimon,
dr.,
hab.,
prof.univ,
Mânăscută
Cezar

- Gribincea
Tatiana
dr.,
conf.univ.
- Chițu
Svetlana
dr.,
conf.univ.

2016
2019

- Gribincea
Tatiana
dr.,
conf.univ.
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Obiectivele generale
Cercetari în domeniul
psihologi și
psihopedagogiei

Identificarea modalităților
de reînnoire a elitei politice
naționale; determinarea
avantajelor și
dezavantajelor democrației
ca fenomen, evidențierea
trăsăturilor specifice ale
democratizării ca proces.
Cercetări în domeniul
managementul resurselor
umane și financiare ăn
sisitemul educațional
Cercetări în domeniul
elabărării curriculei.

Monitarizarea aplicarii
standardelor de calitate a
caderelor didactice
universitare

Integrarea
europeană și
securitatea
internațională

Țugui
Eduard
dr.,
conf.univ.

20162020

Partidele politice
din Republica
Moldova

Verdeș
Tatiana, dr.,
conf.univ.

20152019

Simbolistica și
mitologia politică

Mînăscurtă
Cezar
dr.,
conf.univ.

20162020

Raporturile
democrațiesocietate civilă

Varzari
Pantelimon
Dr.hab.,
prof.univ.

20152020

Procesul de
integrare
europeană a RM

Berbeca
Veaceslav,
drd.,
magistru,
lector
Tăbârță Ion,
drd.,
magistru,
lector
Verdeș
Tatiana, dr.,
conf.univ.

20182019

Instituții și procese
politice în RM

Srategii de mediere
a conflictelor
politice

20182020

20172020
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Țugui
Eduard
dr.,
conf.univ.

Reinterpretarea fluxului
factorilor de producție în
piața comună europeană.
Formularea recomandărilor
practice sectoriale
Guvernului Republicii
Moldova.
Cărbune
Cercetări și evaluări în
Radj
domeniul evoluției și
Drd.,
transformărilor în sistemul
magistru,
partidist din Republica
lector
Moldova.
Verdeș
Cercetări și evaluări în
Tatiana,
domeniul:
dr.,
Reperele culturale, socialconf.univ.
religioase și funcționale
Mînăscurtă
ale simbolisticii politice
Cezar
sub specte identificaționale
dr., conf.univ
și de legitimare.
Evoluți și transformări în
sistemul simbolicomitologic din Republica
Moldova.
Impactul capitalului
simbolic asupra proceselor
politice
Varzari
Analiza și evaluarea stării
Pantelimon
democrației și societății
Dr.hab.,
civile în Republica
prof.univ.
Moldova la etapa
contemporană
Berbeca
Analiza și evaluarea
Veaceslav,
implementării agendei de
drd.,
asociere a Republicii
magistru,
Moldova la Uniunea
lector
Europeană
Tăbârță Ion,
Analiza și evaluarea
drd.,
evoluției sistemului
magistru,
democratic din Republica
lector
Moldova
Verdeș
Analiza și evaluarea
Tatiana,
managementului
dr.,
internaţional al conflictelor
conf.univ.
locale: evoluţia şi modele
de operaţiuni de menţinere
a păcii

CENTRUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN DOMENIUL
ȘTIINȚELOR ECONOMICE ȘI ECOLOGICE
Direcţia de cercetare IV: Noi metode manageriale, de marketing şi dezvoltare antreprenorială
pentru competitivitate organizaţională
Direcții de
cercetare
Managementul
surselor de
finanţare

Conducător
ul
Lîsîi Aliona
dr.,
conf.univ.

Marketingul
teritoriilor

Managementul
finanţelor
publice

Cercetători

Durata
2016
2019

-

Lîsîi Aliona
dr.,
conf.univ.

Chiriac Lilia
dr.,
conf.univ.

2016
2019

-

Chiriac Lilia
dr.,
conf.univ.

Scutari
Sofia
dr.,
conf.univ.

2016
2019

-

Cercetarea
comportamentu
lui
consumatorului
Managementul
bazat pe
cunoaştere

Chiriac Lilia
dr.,
conf.univ.

2016
2019

Lîsîi Aliona
dr.,
conf.univ.

2016
2019

-

Lîsîi Aliona
dr., conf.univ.
Scutari Sofia
dr., conf.univ.
Chiriac Lilia
dr., conf.univ.
Avornic Ana
Drd.,lector superior
Scutaru Alexandru dr.,
conf.univ.
Deleu Corina
dr.,lector superior,
Vîrcolici Margaretadr.,
conf.univ.
Duca Aurelia
dr., conf.univ.
Bulgac Vitalie
dr., lector superior,
Melnic Georgeta
dr., conf.univ.,
Fondos Tatiana
dr., conf.univ.

Managementu
l şi măsurarea

Chiriac Lilia
dr.,

2016
2019

-

Chiriac Lilia
dr., conf.univ.
Lîsîi Aliona
dr., conf.univ.

Scutari Sofia
dr.,
conf.univ.
Fondos
Tatiana
dr.,
conf.univ.
Copăceanu
Cristina
dr.,
conf.univ.
Chiriac Lilia
dr.,
conf.univ.
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Obiectivele generale
Cercetări în domeniul
managementul surselor de
finanţare în construcţia de
locuinţe din Republica
Moldova
Cercetări în domeniul
marketingului localităţilor din
Republica Moldova şi
valorificarea potenţialului lor
de dezvoltare.
Studiul privind
perfecţionarea sistemului
trezorerial în Republica
Moldova

Studierea influenţei
factorilor exogeni asupra
comportamentului
consumatorilor.
Studiul privind strategiile
de stabilire şi valorificare a
avantajelor competitive ale
firmelor din Republica
Moldova.

Studierea modelelor de
management al performanţei

performanţei
în marketing

Scutari Sofia
dr., conf.univ.
Avornic Ana
Drd.,lector superior
Scutaru Alexandru
dr., conf.univ.
Deleu Corina
dr.,lector superior,
Vîrcolici
Margaretadr.,
conf.univ.
Duca Aurelia
dr., conf.univ.
Bulgac Vitalie
dr., lector superior,
Melnic Georgeta
dr., conf.univ.,
Fondos Tatiana

conf.univ.

în marketing.
Performanţa în marketing
la nivelul IMM-urilor din
Republica Moldova

dr., conf.univ.

Direcţia de cercetare V: Ajustarea legislaţiei şi a politicilor de mediu al RM
la standartele internaţionale al Uniunii Europene
Denumirea
temei
Gestionarea
deşeurilor şi
managementul
ecologic
Impactului
activităţilor
economice
asupra
mediului,
expertiza şi
auditul
ecologic

Conducătorul
Bulimaga
Constantindr.hab., prof.
univ.
Bulimaga
Constantindr.hab., prof.
univ.

Durata
20162019

20162019

Participanţii

Obiectivele generale

Bulimaga
Cercetarea privind gestionarea
Constantindeşeurilor şi managementul
dr.hab., prof.
ecologic
univ.
Bulimaga
Au fost efectuate cercetări în
Constantindomeniile privind studiul
dr.hab., prof. impactului activităţilor economice
univ.
asupra mediului, expertiza şi
auditul ecologic; impactului
activităţilor economice asupra
mediului, expertiza şi auditul
ecologic

Impactul ştiinţific, economic, social
Rezultatele cercetărilor obţinute, stipulările teoretice şi aplicative formulate vor servi drept suporturi
în aprofundarea cunoştinţelor profesionale, furninzând orientări practice pentru factorii decizionali în
elaborarea concepţiei guvernării, pentru structurile de putere şi alţi subiecţi politici (şi sociali interesați.
FINALITĂȚI: studii, publicații, comunicate în cadrul activităților științifice naționale și
internaționale.


ERASMU
S +, KA 1

2017-1-LT01KA107-035143

PROGRAME/PROIECTE ERASMUS+
Vilniaus kolegija /University of
Applied Sciences (VIKO) –
Grant holder
University of European
Political and Economic Studies
“Constantin Stere” (USPEE),
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Inter-institutional agreement
2017 - 2019 between
institutions from programme
and partner countries. Mobility
for learners and staff.

Chisinau, Moldova.

ERASMU
S+KEY
ACTION 1

2018-1-ES01KA107-048540

Universidad
Pública
de
Navarra,
España,
UPNA,
Spania

Mobility for learners and staff –
Higher Education Student and
Staff Mobility

ERASMU
S+ KEY
ACTION
107,

2019-1-RO01KA107-062739,

Universitatea
Brâncuși”
din
Romania

Inter-institutional agreement

ERASMU
S +, KA 1

2018-1-LT01KA107-046924

Vilniaus kolegija /University of
Applied Sciences (VIKO) –
Grant holderUniversity of
European Political and
Economic Studies “Constantin
Stere” (USPEE), Chisinau,
Moldova.

Inter-institutional agreement
2018 - 2020 between
institutions from programme
and partner countries. Mobility
for learners and staff.

2019-1-LT01KA107

Vilniaus kolegija /University of
Applied Sciences (VIKO) –
Grant holder
University of European
Political and Economic Studies
“Constantin Stere” (USPEE),
Chisinau, Moldova

Inter-institutional
agreement 2019 - 2021 between
institutions from programme
and partner
countries. Mobility for learners
and staff

2018-2020

Danemarca, Suedia,
World Childhood Foundation

Project „SMILE”. Support for
migrants'children.

ERASMUS
+, KA 1

WORLD
CHILDHOOD
FUNDATION,
Suedia

COD: 15836
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„Constantin
Târgu-Jiu,

VOLUMUL ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE PE FACULTĂŢI
Congrese,
simpozioane,
conferinţe
internaţionale (cu
participare
internațională)
USPEE „C. Stere”
1

Congrese,
simpozioane,
conferinţe
naţionale
USPEE „C. Stere”

1

Conferința Internațională științifico-practica
”Jurisdicția constituțională din Republica
Moldova: abordări, problem și perspective”

Alte tipuri de manifestări: sesiuni, seminare, mese
rotunde colocvii
pe FACULTĂȚI

Mese rotunde

Webinarii

Dezbateri
publice
DREPT, RELAȚII INTERNAȚIONALE, ȘTIINȚE
SOCIO-UMANE
1
1
2
ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ECOLOGICE
1
0
1

TEMATICA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ




















Racordarea sistemului de drept al Republicii Moldova la standardele europene şi internaţionale de
drept;
Eficientizarea reglementărilor juridico-penale în legislaţia Republicii Moldova;
Investigarea problemelor teoretico-practice ce ţin de reglementarea unor noi domenii de activitate
economică şi de antreprenoriat, a unor noi relaţii din domeniul dreptului civil, dreptului
administrativ, dreptului afacerilor,dreptului transporturilor
Studiul legislaţiei naţionale care reglementează activitatea vamală la etapa actuală şi a evoluţiei şi
constituirii dreptului vamal comunitar;
Problemele actuale ce şin de ultimele evoluţii ştiinţifice din domeniul filozofiei dreptului,
sociologiei dreptului şi metodologiei dreptului;
Evoluţia şi constituirea dreptului constituţional în Republica Moldova la etapa actuală: probleme
şi perspective;
Consolidarea sistemului de garanţii ale realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
în Republica Moldova la etapa edificării unei societăţi democratice şi a statului de drept;
Eficientizarea reglementării relaţiilor ecologice în contextul racordării dreptului ecologic naţional
la standardele dreptului ecologic european;
Eficientizarea sistemului politic şi asigurarea coeziunii sociale în Republica Moldova din
perspectiva integrării europene;
Rresursele, mecanismele şi efectele realizării puterii politice în Republica Moldova;
Migraţia forţei de muncă: realităţi, probleme şi perspective;
Tineretul în faţa dilemei civilizaţionale;
Problema soluţionării conflictelor politice regionale în Republica Moldova (cazul UTA Găgăuzia şi a
Transnistriei);
Funcţionalitatea şi impactul organizaţiilor neguvernamentale din spaţiul postsovietic asupra
factorului decizional (cazul Republicii Moldova);
Buna guvernare în Republica Moldova;
Uniunea Europeană în contextul reconfigurării sistemului politic internaţional;
Relaţia stat-biserică în Republica Moldova;
Politica externă a Republicii Moldova în contextul integrării europene ş.a.
Problemele actuale ale economiei în R.Moldova;
Ecologia, ecosofia şi securitatea fiscală a statului.
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RELAȚII INTERNAȚIONALE, ȘTIINȚE SOCIO-UMANE














Asistența psihologică , pihopedagogică și socială ca factor a dezvoltării societății
Managementul resurselor umane și financiare în sistemul educațional
Managementul procesului de elaborare și revizuire a curriculei universitare
Analiza pragmatică a simbolurilor partidelor electorale
Srategii de mediere a conflictelor politice
Comunicarea politică online din perspectivă pragmalingvis-tică
Asigurarea calității serviciilor educaționale
Integrarea europeană și securitatea internațională
Partidele politice din Republica Moldova
Simbolistica și mitologia politică
Raporturile democrație-societate civilă
Procesul de integrare europeană a RM
Instituții și procese politice în RM

ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ECOLOGICE









Managementul surselor de finanţare
Marketingul teritoriilor
Managementul finanţelor publice
Cercetarea comportamentului consumatorului
Managementul bazat pe cunoaştere
Gestionarea deşeurilor şi managementul ecologic
Impactului activităţilor economice asupra mediului, expertiza şi auditul ecologic
Managementul mediului

MODALITATEA DE EVALUARE A REZULTATELOR CERCETĂRII
Evaluarea rezultatelor cercetării se reflectă cantitativ și calitativ în raportele individuale ale
fiecărui angajat, relevante fiind comunicatele științifice, publicații, certificatele de participare și
diplomele de merit etc., care sunt considerate și indicatori de performanță a cadrelor didacticecercetători.
Universitatea de Studii Politice Economice Europene „C. Stere” are o politică aparte privind
evaluarea rezultatelor cercetării, propunând la nivelul grupului științific niște indicatori de performanță a
activității de cercetare-inovare, printre care:
 Participarea la activități științifico-practice din țară și de peste hotare: mese rotunde, conferințe,
congrese, forumuri etc.(minim una pe an);
 Publicarea a cel puțin 2 articole științifice pe an (1 articol în reviste cotate naționale și 1 articol în
revistă de peste hotare.
 Posibilitatea de accesare gratuită și nelimitată a materialelor publicate (pe paginile web).
 Implicarea în activitatea Centrelor de Cercetare din cadrul Facultății în care activează; prezentarea
rezultatelor activității de cercetare în cadrul sedințelor centrului și/sau al facultății.
Deși, ne dăm bine seama că indicele numeric nu este un indicator al calității, examinarea
rezultatelor științifice se supune expertizării în cadrul ședințelor de catedră, ale facultății, centrului de
cercetare etc.
În cele din urmă, crearea unui produs cu adevărat valoros, nou, presupune măsurarea performanțelor
și impactului utilizării sale. Astfel că, încurajăm valorificarea aspectului practic al cercetărilor.
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REZULTATELE CERCETĂRII, CALITATEA, EFICIENŢA,
RELEVANŢA, IMPACTUL
Rezultatele valorificării activităților de cercetare la nivel național sunt următoarele: pe parcursul
anului universitar au fost ublicate 2 monografii, articole în Reviste științifice de peste hotare – 28
articole, articole în Reviste cotate din țară – 25 articole, articole publicate în alte culegeri – 33;
îndrumări metodice, suporturi de curs - 5.
Au fost organizate 6 de manifestări științifice.
Important a menționa și faptul că relevanța calității de cercetătător este valorificată și de
implicarea angfajaților noștri în diverse activități de evaluare, expertizare, precum și aprecierea lor:
C A L I T A T E ȘI E F I C I E N Ț Ă
MEMBRI SI EXPERTI AI CSŞDT, CNAA.
1. COPĂCEANU C. Membru în Comisia de profil în învăţămîntul superior a Agenţiei Naţionale de
Asigurare a Calităţii în Educaţie ş iCercetare
2. COPĂCEANU C. Expert evaluator al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și
Cercetare
3. COPTILEȚ V. Expert evaluator al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și
Cercetare
4. LÎSII A. Expert evaluator al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

ACTIVITATILE DE CONSULTANTA ACORDATA PERSOANELO RJURIDICE SI/SAU
FIZICE.
1. COPĂCEANU C. Expert local pentru Programul USAID Comunitatea Mea, Organizația IREX
Moldova. Formare profesională pentru primăriile partenere ale Programului Comunitatea Mea,
genericul: Control intern managerial în primărie
2. GRIBINCEAA. Consultanță în domeniul turismului rural și afacerilor conexe, AO Cheia satului

EXPERTI IN PROIECTE DE ACTE NORMATIVE ETC.
1. COPĂCEANU C. Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe
Nr.6593 la data de 04 iunie 2020 eliberat de Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală.
2. CHIRIAC L. Participare la webinarul: Marketing eficient în orice vremuri, inclusiv de criza este
rezervat. Speaker – Lorand Soares Szasz - Expert in cresterea accelerata a IMM-urilor & antreprenor din
România, 26 mai 2020.
3. Lîsîi A., Expert în cadrul Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din
Republica Moldova
MEMBRI AI COLEGIILOR DE REDACTIE ALE EDITIILOR STIINTIFICE DE PESTE
HOTARE.
1. AVORNIC Gh.
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1. LÎSÎI A. Redactor-șef-adjunct a Revistei de Studii interdisciplinare C.Stere
2. COPĂCEANU C.Membru în Comitetul editorial al Revistei ”European Journal of Accounting,
Finance & Business”, Romania, Suceavahttp://accounting-management.ro/index.php?pag=es.
3. COPĂCEANU C. Membru de redacţie al Revistei de studii interdisciplinare „Constantin Stere”, Iași,
Romania.
4. CHIRIAC L. Membru al colegiului de redacţie: Journal of social sciences. ISSN 2587- 3490
5. CHIRIAC L. Membru al colegiului de redacţie Revista de studii interdisciplinare „C. STERE”.
ISSN 2457-5550
MEMBRI AI COLEGIILOR DE REDACŢIE ALE EDIŢIILOR ŞTIINŢIFICE DIN ŢARĂ.
1. AVORNIC Gh. Membru Colegiului de redacţie Moldoscopie, categoria B
2. GRECU R. Membru Colegiului de redacţie a Revistei Naționale de Drept, categoria B
3. BORDEIANU C. Membru Colegiului de redacţie a Revistei Naționale de Drept, categoria B
4. DOMENTE M. Membru Colegiului de redacţie a Revistei Naționale de Drept, categoria B
5. COPTILEȚ V. Membru Colegiului de redacţie a Revistei Naționale de Drept, categoria B
6. MIDRIGAN P. Membru Colegiului de redacţie Moldoscopie, categoria B
7. LÎSÎI A. Membru Colegiului de redacţie a Analelor Științifice a Universităţi de Studii Politice și
Economice Europene ,,Constantin Stere”; Categoria C.
8. TROFIMOV.V. Membru colegiu de redacție al revistelor științifice:
- revista științifică ”Economie și sociologie”
- revista științifică ”Moldoscopie”
- revista științifică ”Studii interdisciplinare”
- revista științifică ”Universitaria”
”Economie și sociologie”, INCE, Chișinău, Republica Moldova.
PARTICIPARE IN ACTIVITATEA COMISIILOR INSTITUITE DE PRESEDINTE,
PARLAMENT, GUVERN, MINISTERE, DEPARTAMENTE.
1. COPĂCEANU C.: Membru în Consiliul Consultativ Controlul Financiar Public Intern pe lîngă
Ministerul Finanțelor al RM
2. COPĂCEANU C.: Membru în Grupul de lucru pentru revizuirea Normelor metodologice de audit
intern în sectorul public
3. COPĂCEANU C.: Membru în Consiliul consultativ pe lîngă Curtea de Conturi a RM
4. COPTILEȚ V. : Membru al Consiliului Superior al Magistraturii
DISTINCTII DE APRECIERE A REZULTATELOR CERCETARILOR SI ELABORARILOR
1. COPĂCEANU C.:

Certificat de apreciere pentru contribuția în proiectul Women, Business

and the Law 2020, eliberat de World Bank Group
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1. COPĂCEANU C.:

Certificat de apreciere pentru contribuția în proiectul World Justice Project

Rule of Law Index 2020 report

AVORNIC Gheorghe
1. Doctor Honoris Causa al Universităţii din Tîrgul Giu (2017)
2. Preşedintele Seminarului Ştiinţific de Profil – 12.00.02. Drept Public
3. Presedintele Consiliului Ştiinţific Specializat la specialitatea 12.00.01. Teoria generală a statului şi
dreptului, Istoria statului şi dreptului, Istoria filosofiei dreptului – abilitat cu dreptul de a organiza
susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat în drept
4. Membru, vice-preşedinte şi preşedinte al Comisiei de experţi de pe lîngăCNAA
5. Membru corespondent al Academiei Internaţionale Mihai Eminescu
6. Membru Academiei Moldo-Americane, Montreal, Canada
7. Membru Academiei de Ştiinţe, Litere şi Arte, Paris, Sorbona
8. Redactor şef al Revistei Naţionale de Drept
9. Redactor şef al publicaţiei periodoce “Dreptul”
10. Membru Colegiului de redacţie a Analelor Ştiiinţifice a Universităţii de Stat din Moldova, seria
“Ştinţe socioumanistice”
11. Membru Colegiului de redacţie al Revistei ştiinţifice a Organizaţiei Europene de Drept Public cu
sediul la Athena
12. Membru Colegiului de redacţie al Academiei EPLO
13. Membru Colegiului de redacţie al Revistei de Drept a Universităţii de Vest din Timisoara
14. Membru Colegiului de redacție a Revistei ştiinţifice a Universităţii “Danubius” din Galaţi
15. Membru Colegiului de redacție a Revistei științifice a Institutului Național de Justiție
16. Membru Colegiului de redacţie a Universităţii din Velico-Tîrnovo, ş.a.

COPTILEȚ Valentina, dr., conf. univ.
1. Membrul al Seminarului Ştiinţific de Profil Interuniversitar la specialitatea 12 00 01
2. Secretar ştiinţific al Consiliului Ştiinţific la specialitatea 12 00 01
3. Referent oficial pentru susţinerea tezelor de doctor
4. Conducător ştiinţific la tezele de doctor, master, licenţă
5. Membrul bordului editorial al revistei internaţionale ECOFORUM
6. Membrul bordului editorial al revistei Analele ştiinţifice ale USPEE
7. Membru Consiliului Administrativ al Uniunii Juriştilor
8. Membru Comisiei de Revizie a Uniunii Internaţionale a Juriştilor
9. Membru al comisiei pentru selecţia judecătorilor (2013-2016 )
10. Expert evaluator al programelor de studii superioare de licență
11. Membru al Consiliului Superior al Magistraturii
12. Președintele Comisiei de evaluare externă a ANACE la Universitatea de Stat de Educație Fizică și
Sport, în vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor de studii superioare de licență:
1000.2 Organizarea și dirijarea sportului; 1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement. 821.1 Educație
fizică și sport (1000.1 Antrenament sportiv); 822.1 Cultura fizică recreativă (1000.3 Fitness și
programe de recreare); 823.1 Cultura fizică de recuperare (1001.1 Kinetoterapie și terapie
ocupațională); 861.1 Securitate civilă și ordine publică (1032.1 Securitate civilă și publică)
13. Diploma Guvernului (2017)

COPACEANU Cristina, dr., conf. univ.
1. Certificat TE 162.20180618/01 de participare la III International Scientific and Practical
Conference „Social and Economic Aspects of Education in Modern Society’’, June 18, 2018,
Warsaw, Poland.
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2. Certificat de apreciere pentru contribuția în proiectul Women, Business and the Law
2018,eliberat de World Bank Group, la 10 mai 2018.
3. Certificat de participare la conferința internațională de eLearning MoodleMoot Moldova 2018,
în perioada 23-25 mai 2018.
4. Certificat de perfecționare a calificației la cursul de instruire cu titlul Aspecte generale privind
achizițiile publice și managementul riscurilor de corupție, organizat la 28-29 martie 2018, de către
Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova.
5. Certificat de formator la cursul de instruire cu titlul Îndrumări practice în realizarea unei
misiuni de audit intern, organizat la 18-19 decembrie 2017, de către Asociația Auditorilor Interni din
Republica Moldova.
6. Certificat de participare la cursul de instruire cu titlul Noutăți, experiențe și provocări în auditul
intern, organizat la 30 noiembrie – 01 decembrie 2017, de către Asociația Auditorilor Interni din
Republica Moldova.
7. Medalie de aur: Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Transferului Tehnologic.
8. Diplomă de excelență: Salonul internațional al cercetării științifice, inovării și inventicii ”PRO
INVENT” Ediția XVI, 21 – 23 martie 2018, Cluj-Napoca, Romania, 2018.
9. Medalie de aur: Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Transferului Tehnologic
“INVENTICA 2018”, Iași, România, 2018.

LÎSÎI Aliona, dr., conf. univ.
1. Conducător ştiinţific la tezele de master, licenţă, doctorat
2. Membru al Colegiului de redacţie a revistei Analele Ştiinţifice ale USPEE
3. Membru al Colegiului de redacţie a revistei de Studii interdisciplinare C.Stere
4. Secretar științific al școlii doctorale în Științe Economice și Ecologie
5. Membru al Senatului USPEE
6. Membru al grupului de lucru pentru elaborarea planurilor de studii (licență/master) la programele:
BA, MKL, MRU
7. Membru al comisiei de cenzori al A.O.Uniunea Juriștilor

11.RELAŢII INTERNAŢIONALE
 1 Forme de colaborare internațională ale USPEE.
Formele de colaborare ale USPEE cu alte instituţii universitare sau din sfera academică sunt
diverse:










acorduri de colaborare cu instituţii de învăţământ superior din alte ţări;
acorduri de constituire a consorțiului universitar;
participare la proiecte internaţionale;
participare la Programe de cercetări comune;
schimburi de cadre didactice;
vizite ale profesorilor străini;
vizite academice ale personalului didactic, administrativ şi ale studenţilor;
organizarea conferinţelor şi seminarelor internaţionale;
activităţi comune cu partenerii, pe baza acordurilor bi- şi multilaterale şi a parteneriatelor
multiple;
 organizarea studiilor pentru studenţii USPEE în universităţi străine;
 acordarea de titluri onorifice unor mari personalităţi academice europene şi intenaţionale, etc.
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Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene„Constantin Stere”are încheiate
acorduri de colaborare internaţională cu:
 Academia Organizaţiei Europene de Drept Public;
 Universitatea Publică din Navara, Spania
 Organizaţia Europeană de Drept Public;
 Universitatea de Stat din Erevan;
 Universitatea de Stat „Taras Şevcenco”,Kiev, Ucraina;
 Universitatea de Stat din Belorusia;
 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi, România;
 Universitatea Alma Amater, Sibiu, Romania;
 Universitatea Dimitre Cantemir, Bucureşti;
 Universitatea de Stat de Telecomunicaţii, Kiev, Ucraina;
 Academia de Drept din Odesa, Ucraina;
 Universitatea Naţională „Iurii Fedkovici”, Cernăuţi, Ucraina;
 Universitatea din Dnepropetrovsc, Ucraina;
 Universitatea Politici Sociale şi Piaţă, Donetsk, Ucraina;
 Universitatea de Economie şi Comerţ din Poltava, Ucraina;
 Universitatea Serviciului Vamal al Ucrainei;
 Universitatea „Sf.Chirill şi Sf.Methodiu” Velico-Tîrnogo, Bulgaria;
 Universitatea din Shuia, Ivanovo, Rusia;
 Institutul Baltic de Ecologie, Economie şi Drept, Sankt-Peterburg, Rusia.
 Universitatea din Taubate, Brazilia;
 Universitatea Keiser, SUA;
 Universitatea Americană din Girne, Cipru;
 Centrul Internaţional de Studiere şi Management, România;
 Fundaţia pentru studii internaţionale, cu sediul în România, Galaţi;
 Asociaţia „Institutul Cultural Ştiinţific Interact Training” Constanţa, România, etc.
Cooperare în cadrul naţional şi acorduri de colaborare.
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene„Constantin Stere”are încheiate
acorduri de colaborare naţională cu:
 Curtea Constituţională.
 Consiliul Superior al Magistraturii al Republicii Moldova.
 Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova.
 Procuratura Generală.
 Centrul Naţional Anticorupţie.
 Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.
 Ministerul Mediului al Republicii Moldova.
 Serviciul Vamal al Republicii Moldova..
 Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova.
 Inspectoratul Ecologic de Stat.
 Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.
Cel mai important rezultat este acordarea asistenţei metodice cercetătorilor noştri de către
specialiştii practicieni ai acestor organizaţii. De asemenea organizaţiile cu care cooperăm acordă
asistenţă Universităţii la petrecerea practicii studenţilor, masteranzilor acesteia.
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Editarea în parteneriat cu Universitatea de Stat a Moldovei a revistei de specialitate
„MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică). Revistă ştiinţifică trimestrială” (categoria C;
domeniul ştiinţelor politice) ISSN 1812-2566; versiunea electronică: http://usm.md/?mode=437.
Dr. Ed. Ţugui şi lectorii superiori I. Tăbârţă şi V. Berbeca colaborează cu think-tank-ul IDIS
„Viitorul” în vederea elaborării, editării şi prezentării în formă de rapoarte a unor colecţii de
studii din seria „Politici publice” şi a unor cercetări ştiinţifice efectuate în „Buletinul de politică
externă a Republicii Moldova”.
U.S.P.E.E. „Constantin Stere” are o colaborare fructuoasă teoretico-ştiinţifică cu Curtea
Constituţională; Centru Naţional Anticorupţie; Consiliul Superior al Magistraturii; Ministerul
Afacerilor Externe şi Integrării Europene; Ministerul Justiţiei; Procuratura Generală; Serviciul
Vamal; Uniunea Avocaţilor; Consiliul Superior al Magistraturii cercetătorii profilului efectuând
cercetări teoretico-practice în cadrul acestor organizaţii. Colaboratorii profilului nostru acordă o
asistenţă majoră acestor organe de stat la elaborarea şi expertizarea proiectelor de acte
normative, la elaborarea notelor metodologice etc.
Programe de mobilitate (studenti, cadre didactice):
Inter-institutional agreement (Key Action 1 – Mobility for learners and
staff – Higher Education Student and Staff Mobility), pentru perioada 2017 – 2019, încheiat între
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” și Vilniaus kolegija/University
of Applied Sciences. Scopul: schimb de profesori și student.
Inter-institutional agreement (Key Action 1 – Mobility for learners and
staff – Higher Education Student and Staff Mobility), pentru perioada 2018 – 2020, încheiat între
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” și Universidad Pública de
Navarra, España, UPNA. Scopul: Schimb experiență: licență, masterat, doctorat, administrație.

12 ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
Bugetul USPEE C.Stere este altcătuit în totalitate din mijoacele proprii, iar pentru anul 2019 a
fost compus din:
- Mijloacele proprii ale instituției în baza taxelor de studii
- Arenda spațiilor și serviciile conexe
- Alte surse( împrumuturi,credite, investiții ale fondatorilor)
În anul universitar 2019 – 2020, pentru cercetare şi pregătirea cadrelor ştiinţifice, USPEE a
valorificat următoarele surse:
Nr.
d/o

Surse de finanţare

1.

Mijloace speciale pentru studii
doctorale în bază de contract

2.
3.
4

Venituri proprii
Venituri din arendă
Granturi

2019-2020
483931,00
31428,00
1365558,71
166876,42

Total surse
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La USPEE pentru pregătirea cadrelor ştiinţifice, la capitolul cheltuieli de personal, în ultimii ani,
au fost valorificate următoarele surse:

Nr. d/o

Sursele

2019-2020

1.

Alocaţii bugetare

0

2.

Surse contractuale

2327658,14
lei

În anul univesitar 2019-2020 USPEE „Constantin Stere” a achiziţionat aparataj şi echipament
în valoarea de 155577,21 lei.
Planificarea și utilizarea veniturilor a fost efectuată legal și regulamentar, conform normelor legislației în
vigoare.

Taxele de studii (metodologia de calculare)
Cuantumul contribuţiei la cheltuielile de şcolarizare, dezbătut şi aprobat în Senat, este adus la
cunoştinţa candidaţilor şi a cursanţilor. La stabilirea marimii taxelor de studii se ţine cont de cheltuielile
suportate din veniturile încasate din taxa de studii pe perioada anului financiar precedent. Cuantumul taxei
de studii se formeaza din cheltuieli de personal care procentual constituie circa 42% din taxa pentru studii, și
include cheltuielile pentru retribuirea muncii, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, primele de
asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate, îndemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă.
Un alt element important la stabilirea taxei sunt cheltuielile de consum 48%, care includ cheltuielile aferente
desfăşurării procesului de studii şi anume cheltuieli pentru: servicii comunale (energie electrică; gaze;
energie termică; apă şi canalizare; salubritate; pază; telefon şi de poştă); deplasari; mobilitate academică;
achiziţii de carte; abonare; servicii editoriale în cadrul procesului de studii; materiale didactice; formarea
profesională a personalului; rechizite de birou, echipament, inventar, materiale şi obiecte de uz gospodăresc
(procurarea obiectelor de mică valoare, materiale pentru menţinerea curăţeniei,); reparaţii curente; alte
cheltuieli aferente desfăşurării procesului de studii; cheltuielile de dezvoltare constituie circa 10% din
mijloacele accumulate în baza achitarii taxei de studii și include suma anuală a uzurii mijloacelor fixe şi
suma anuală a amortizării activelor nemateriale. În funcţie de numărul solicitărilor pe specialităţi, de
cerinţele pieţii se stabilește un indicator care diferenţiază taxele de studii pe programe de studii.
13.ACTIVITATEA DIDACTICĂ, ȘTIINȚIFICO-DIDACTICĂ ȘI ȘTIINȚIFICĂ ÎN
REGIM ON-LINE
În scopul realizării prevederilor ordinulelor MECC și a Comisiei pentru situații excepționale a Republicii
Moldova la USPEE au fost întreprinse următoarele măsuri:

Acțiuni
1. Acte normative interne
aprobate pentru organizarea
activităților didactice online

Note de realizare
Dispoziția rectorului USPEE "C. Stere" din 11 din
06.04.2020 „Referitor la desfășurarea activității de
la distanță”
Ordinul intern USPEE "C. Stere"nr. 25-S din
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2. Acțiuni manageriale de
organizare a cadrelor
universitare în activitatea
didactică online, inclusiv
procentul cadrelor implicate în
proces

3. Acivități didactice online
desfășurate și de informare a
studenților inclusiv procentul
participării în instruirea online

06.04.2020 „Referitor la activitatea în perioada stării
de urgenţă”
Dispoziția rectorului USPEE "C. Stere" nr. 11 din
06.04.2020 „Referitor la reluarea procesului
educațional online”
Dispoziția rectorului USPEE "C. Stere” nr.12 din
05.05.20 ”Cu privire la asigurarea procesului de
organizare şi desfăşurare a sesiunii de examinare şi a
sesiunii de reexaminare în regim on-line în vederea
finalizării anului universitar 2019-2020, pentru
Ciclul I şi II (studii superioare de licenţă şi master)”.
Metodologia de organizare și desfășurare a
examenelor de finalizare a studiilor universitare în
regim on-line în condiții de carantina, aprobată la
ședința Senatului din 29.04.20, p/v nr.4
Modificarea calendarelor academice, ciclul I/licență,
ciclul II/masterat, aprobate la ședința Senatului din
29.04.20, p/v nr.4
Modificarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a şcolii doctorale în drept, științe politice
și administrative, aprobat la Ședința Consiliului
Școlii Doctorale din 22 iunie, 2020, p/v nr.6
Desfășurarea Consiliului de Administrație de la
distanță în fiecare zi de luni și joi;
Plasarea anunțurilor pe pagina principală a site-lui
universității cu referire la toate activitățile desfășurate
în perioada stării de urgență (anunțuri, dispoziții,
ordine, circulare ale MECC);
Informarea cadrelor universitare și a personalului cu
prevederile actelor interne elaborate, cu privire la
organizarea activităților didactice online;
Monitorizarea activității desfășurate de către cadrele
didactice prin verificarea platformei e-learning și
completarea tabelului Excel cu activitățile desfășurate
– cadre implicate în proces 100% (din personalul
academic implicat în activitatea educațională în
semestrul II al anului de studii 2019-2020);
Comunicarea telefonică și online cu decanii
facultăților în vederea depistării problemelor
existente.
Lecții de curs, inclusiv evaluări curente la toate 3
niveluri de învățământ – I, II și III.
Coordonarea elaborărilor tezelor de licență
Coordonarea elaborărilor tezelor de master
Organizarea și desfășurarea examenelor în cadrul
ciclului III de studii (doctorat)
Amânarea sesiunii pentru secțiunea fără frecvență
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4. Platforme utilizate pentru
instruirea online

5. Existența unui Grup de
coordonare a activităților
didactice online, departament
IT etc.

până la îmbunătățirea situației epidemiologice,
excepție anul absolvent.
E-learning – platforma universității pentru studii de la
distanță, conține cursurile (suport și prezentări), lecții
video, teste, lucrări practice, evaluări etc.
Zoom, Google ClassRoom – lecții online în regim
sincron, conform orarului;
Viber – grupuri pentru comunicarea cu studenții;
E-mail – comunicare, expediere rapoarte, fotografii.
Au fost create grupuri de lucru per facultăți, din care
fac parte:
- Decanii facultăților
- Șefii catedrelor,
- Metodiștii.
Grupurile de lucru colaborează cu secția studii și
departamentul IT, în vederea monitorizării logării
studenților și cadrelor didactice la pltforma eLearning.

Concluzii (formulate la nivel de instituţie)
USPEE ”Constantin Stere” furnizează servicii educaționale competitive la toate cele trei cicluri
și formare profesională continuă.
USPEE ”Constantin Stere” își extinde gama de programe de studii oferite și programe și teme de
cercetare, astfel îndeplinind misiunea fundamentală de a genera și transfera cunoaștere prin educație
și cercetare științifică avansată.
Cadrele didactice USPEE ”Constantin Stere ” sunt profesori și practicieni sau experți cu o
bogată experiență didactico-științifică.
Studenții sunt expuși la un proces de învățare axat pe student și orientat spre practică și au experiența
unor scenarii conforme cu viața reală.
USPEE ”Constantin Stere este deschisă pentru mobilitate și diverse forme de colaborare pentru
studenții de la alte universități din țară și de peste hotare.
Studenții participă activ în activitățile deciziționale, de managment al calității, fiind parteneri
activi în evaluarea calitativă a procesului de învăţământ. Între administația univesității și studenți
există o colaborare activă, studenții fiind încuragați să participe în identificarea şi semnalarea
diverselor probleme din universitate.
Dificultăţi în activitatea instituţiei de învăţămînt superior;
.
-

Competențe insuficiente în domeniul tehnologiilor digitale
Lipsa motivaţiei pentru studiile de doctorat (salarii mici pentru persoanele care deţin titluri
ştiinţifico-didactice);
Practici frecvente de depăşire a termenilor de realizare a tezei;
Dificultăţi în finalizarea tezelor de doctor în termenii stabiliţi;
Numărul mic de parteneriate dintre Şcolile Doctorale şi organizaţiile din sectorul privat sau
public;
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-

-

-

-

Lipsa posibilităţii finanţării cercetărilor doctoranzilor la capitolul deplasărilor la forumuri
ştiinţifice internaţionale şi la instituţiile de cerecetare europene pentru accesul la utilaj
modern, procurarea materialelor;
Numărul mic de doctorate în cotutelă.
Competenţele insuficiente în domeniul limbilor străine ale studenţilor şi a membrii
personalului didactic sunt un obstacol în mobilitatea academică şi a schimbului de
experienţă cu Universităţile din ţările europene, în continuarea studiilor la nivel de doctorat.
Calitatea tezelor de licenţă şi de master.
Numărul studenţilor admişi nu este stabil şi variază
Implementarea parţială la facultăţile Universităţii a platformei Moodle

 Propuneri de soluţionare (cu indicarea nivelurilor de executare/decizie).
 Continuarea implimentării e-learning. Integrarea platformei MOODLE în procesele de
predare de predare, evaluare, cercetare
 Organizarea de cursuri de limbă engleză pentru studenţilor şi membrii personalului didactic.
(pe parcursul anului universitar 2020-2021)
 Implicarea studenţilor în activităţi de cercetare prin organizarea cercurilor ştiinţifice, a
conferinţelor studenţeşti (pe parcursul anului universitar)
 Revigorarea activităţii centrului de orientare în carieră, în vederea asigurării orientării în
carieră a unui spectru mai larg al pieţei forţei de muncă, nu doar pe segmentul reglementat de
entităţile afiliate Universităţii.
 Asigurarea funcţionării filialelor din Soroca, Bălţi, Drochia
Rezumat privind rezultatele concrete înregistrate în anul universitar curent
În 2019/20 USPEE „Constantin Stere” a :
 Reaccreditat revistele științifice de Tipul B: Revista Națională de Drept și Moldoscopia;
 Autorizat provizoriu programele: 91320 Obstetrică, 5 ISCED, 91610 Farmacie, 4 ISCED,
91310 Îngrijirea bolnavilor, 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență.
 A îmbunătăţit baza material-tehnică a universității.
 A fost deschisă cantina Universității.
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Anexa nr. 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.

% absolvenților din nr.
studenților admişi

Cu taxă

VI

Buget

V

Total studenţi
după
form
Buget
a de
Cu taxă
finan
țare
Bărbaţi
după
gen
Femei

IV

Cu
taxă

III

Număr
de
absolve
nți

CICLUL I, LICENȚĂ

0312.2 Relaţii internaţionale
0319.1 Asistenţă socială

6
17

0411.1 Contabilitate
0413.1 Business şi administrare
0421.1 Drept
1001.1 Kinetoterapie și terapie ocupațională
0521.1 Ecologie
0613.5 Informatică aplicată

3
6
13
12

9
17

9
17

3
2

6
15

3

3

100

6
24
23

14
38
83
12
4
14

14
38
83
12
4
14

5
23
42
10
3
14

9
15
41
2
1

5
23
27

5
23
27

83.3
95.8
84.3

1
6

1
6

25
42.8

14

9

5

5
8
15

3

32

4
14

0612.2 Management informațional
TOTAL LICENȚĂ

II.

II

Inclusiv

Buget
Cu
taxă
Buget
Cu
taxă
Buget
Cu
taxă
Buget
Cu
taxă
Buget

Codul și specialitatea

I

Cu
taxă

I.

Anul
compen
sa-tor

Referințele programului

Buget
Cu
taxă
Buget

Nr. crt.

Număr de studenți pe ani de studii

Total absolvenți

Contingentul de studenţi în anul de studii _2019-2020_
învăţămînt cu frecvenţă

14
-

-

-

57

-

28

-

88

Codul și domeniul de formare
profesională, programul de studii

14
-

32

-

-

-

-

205

-

205 111 94

-

8

8

57.1

73

73

69.7

CICLUL II, MASTER

042. Drept / Dreptul Afacerilor / MP / 90

8

11

19

19

9

10

11

11

100

042. Drept / Dreptul Afacerilor / MP / 120
042. Drept / Expertiza Judiciară şi Certificarea
Produselor / MP / 120
031. Ştiinţe sociale şi comportamentale / Teoria
și Practica Guvernării / MP / 120
031. Ştiinţe sociale şi comportamentale / Relaţii
internaţionale şi Studii Europene / MS / 120

2

10

12

12

7

5

9

9

90

2

5

7

7

2

5

4

4

80

1

1

1

8

8

6

2

4

4

80

1
3

5
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

0421. Drept / Drept public / MP / 90

12

2

14

14

7

7

2

2

100

0421. Drept / Drept public / MP / 120

9

12

21

21

14

7

6

6

50

0421. Drept / Drept penal / MP / 90
041. Ştiinţe economice / Marketing şi
Comunicare în Afaceri / MP / 120
041. Ştiinţe economice / Contabilitate şi Audit /
MP / 120
041. Ştiinţe economice / Managementul
Resurselor Umane / MP / 120
041. Ştiinţe economice / Business şi
Administrare / MP / 120
041. Ştiinţe economice / Economie Internațională
și Comunicare în Afaceri / MP / 120
052. Ştiinţe ale mediului / Ecologie şi Securitate
Ecologică / MP / 120
TOTAL MASTERAT

18

37

55

55

31

24

28

28

75.6

5

3

8

8

4

4

2

2

66.6

10

13

23

23

2

21

11

11

84,6

16

18

34

34

12

22

12

12

66.6

15

20

35

35

16

19

11

11

55

5

5

5

2

3

4

4

80

2

3

3

3

0

0

0

104

104

77.8

1
-

-

-

102

-

143

Codul și profilul științific, programul
de studii

-

-

-

-

-

-

-

--

245

-

245 116 129

CICLUL III, STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT

551.01. Teoria generală a dreptului

2

552.01. Drept constituțional

1

1

552.02. Drept administrativ

1

4

2

2

4

1

1

50

2

3

1

2

3

2

2

66

1

1

100

1

552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)

2

552.08. Drept internațional public
553.01. Drept civil

1

1

553.02. Dreptul afacerilor

1

1

1

1

1

3

3

2

1

2

2

2

1

1

1

1

50

2

2

3

3

3

100

1

1

100

-

9

9

51.7

-

186

186

66.4

1

1

5

3

1

1

1

1

553.05 Dreptul muncii și a protecției sociale

1

1

1

553.06. Drept internațional privat

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

554.01. Drept penal și execuțional penal

1

554.03 Drept procesual penal
561.01 Teoria, metodologia politologiei; instituţii
şi procese politice
TOTAL DOCTORAT

TOTAL CICLUL I, II, III

-

1
1

1

1

1
1
1
1

-

-

4

5

3

3

1

9

-

-

-

-

-

-

25

8

17

-

-

4

164

3

174

1

97

-

32

-

-

-

-

475

8

467 243 232

44

16

9

Anexa nr. 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

15
7
16
92
68
22

13
23
102
90
16

18
83
107

0414.1 Marketing și logistică
0412.1 Finanțe și bănci

8
25
40
61
27

11
5
-

-

-

208

-

244

Codul și profilul științific, programul
de studii

-

236

75

32
-

193

-

75

-

-

15
28
82
317
401
65

15
7
8
28
1 27
82
6 76
317 189 128
401 226 175
65 41 24

43
5

43
5

956

956 494 462

24

19
5

CICLUL III, STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT,

A. ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
1.
2.
3.

% absolvenților din nr.
studenților admişi

Cu taxă

VI

Buget

V

Total studenţi
după
form
Buget
a de
Cu taxă
finan
țare
Bărbaţi
după
gen
Femei

IV

Cu
taxă

III

Număr
de
absolve
nți

CICLUL I, LICENȚĂ

0312.2 Relaţii internaţionale
0319.1 Asistenţă socială
0411.1 Contabilitate
0413.1 Business şi administrare
0421.1 Drept
0521.1 Ecologie

TOTAL LICENȚĂ

II.

II

Inclusiv

Buget
Cu
taxă
Buget
Cu
taxă
Buget
Cu
taxă
Buget
Cu
taxă
Buget

Codul și specialitatea

I

Cu
taxă

I.

Anul
compen
sa-tor

Referințele programului

Buget
Cu
taxă
Buget

Nr. crt.

Număr de studenți pe ani de studii

Total absolvenți

Contingentul de studenţi în anul de studii _2019-2020_
învăţămînt cu frecvenţă redusă

(ȘD DȘPA)
551.01. Teoria generală a dreptului

1

552.01. Drept constituțional

1

552.02. Drept administrativ

1

1
1

45

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

-

8
21
38
61
26

8
21
38
61
26

100
84
95
81.3
96.3

25

25

78.1

179

179

75.5

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
B.

17.
18.
19.

552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)

1

1

1

1

552.07. Drept contravenţional

1

1

1

1

4

4

3

1

6

6

3

3

552.08. Drept internațional public

4

553.01. Drept civil

4

2

553.02. Dreptul afacerilor

1

1

3

3

1

2

553.03 Drept procesual civil

4

4

4

1

3

553.04 Dreptul familiei

1

1

1

553.06. Drept internațional privat

1

1

1

1

554.01. Drept penal și execuțional penal

1

1

1

1

554.04 Drept penal. Criminalistică, expertiză
judiciară, investigaţii operative
561.01 Teoria, metodologia politologiei; instituţii
şi procese politice
562.01 Teoria şi metodologia Relaţiilor
Internaţionale şi a Diplomaţiei
TOTAL ȘD DȘPA

1

1

3

2

2

1
-

-

-

20

-

6

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE
ECONOMICE ŞI ECOLOGIE (ȘD ȘEE)
521.03.Economie și management în domeniul de
activitate
166.01. Ecologie

7

7

1

1

TOTAL ȘD ȘEE

8

8

-

2

-

7

3

1

1

-

-

-

-

1
3

2

1

7

7

4

1

1

1

35

35

21

14

1

50

1

1

100

1

1

100

1

1

100

4

4

87.5

2

2

10

2

2

10

3

-

19

1

18

9

10

3

1

2

1

2

22

2

20

10

12

55

31

26

-

6

6

48.4

1011 525 488

-

185

185

61.9

TOTAL DOCTORAT

-

-

-

28

-

14

-

5

2

8

-

-

-

-

54

2

TOTAL CICLUL I, III

-

-

-

236

-

258

-

241

2

201

-

75

-

-

1013

2

46

1

1
buget
475
168

8
4

cu taxă
467
164
5
4
40
4
3

Cu
frecvenţă
redusă,
din ei la:
1013
236
24
11
100
7
4

buget
Nr. studenţilor transf.
în inter. instituţiei

5
4

2

47

Din propria
inițiativă

40
4

Exmatriculaţi

-

2

-

Nr. total de studenţi la
finele anului (01.07.)

3

Nr. absolvenţilor

Nr. studenţilor aflaţi în
concediu academic

Pentru neachitarea
taxei de studii

Pentru încălcarea
normelor etice

Pentru nereuşită
academică

Urmare a
ransferului la alte
instituţii

Nr. studenţilor
restabiliţi la studii

Nr. studenţilor reveniţi
din conced. acad.

Nr. studenţilor
înmatriculaţi în anul
curent

Cu
frecvență,
din ei la:
Nr. studenţilor la 01.10.
(fără conced. acad.)

2
Forma de învăţămînt

Nr. crt.

Anexa nr. 3

Dinamica contingentului studenţilor în anul de studii __2019-2020__

186
242

1
7

185
235

185
715

2
-

cu taxă
1011
236
24
11
100
7
4
2
183
715

TOTAL
1488
404
29
15
140
11
7
2
371
957

Anexa nr. 4
Reuşita studenţilor pe anii de studii în anul de studii __2019-2020__
Numărul de
studenţi la 01.10.

Cu
frecvență

Cu
frecvenţă
redusă

Buget

Contract

română

rusă

10-9

Reuşita (%)

Promovaţi

Numărul de
studenţi la 01.07.

1.

Anul I

404

168

236

4

400

404

-

118

136

124

26

74

301

301

2.

Anul II

435

177

258

3

432

435

-

65

138

184

48

87

293

293

3.

Anul III

339

98

241

1

338

339

-

77

83

139

40

55

296

296

4.

Anul IV

235

32

203

2

233

235

-

52

75

74

34

63

67

67

5.

Anul V

75

-

75

-

75

75

-

16

19

28

12

83

-

-

6.

Anul VI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1488

475

1012

10

1478

1488

-

328

451

549

160

72.4

957

957

Nr. crt.

Anii de studii

Limba de
instruire

TOTAL

Forma de studii

48

Reuşita (note)

9-7

7-5

4-1

Anexa nr. 5
Calitatea studiilor în anul de studii ___2019-2020__
Baza admiterii
Nr. crt.

1

2

3

4

5

6

Indicatorii calităţii studiilor
(pe domenii de formare profesională)

Mediul de formare

Atestat Alt act de
Diploma de Diplomă de studii studii (cu
BAC /
studii
de studii medii de specificarea
Colegiu
profesionale superioare cultură tipului de
generală
act)

Drept
Media la admitere
6.57
Media la prima sesiune
7.36
Restanţe
78
Științe economice
Media la admitere
6.82
Media la prima sesiune
7.11
Restanţe
42
Științe sociale și comportamentale
Media la admitere
7.21
Media la prima sesiune
7.45
Restanţe
9
Științe ale mediului
Media la admitere
7.05
Media la prima sesiune
6.69
Restanţe
12
Tehnologii ale informației și comunicațiilor
Media la admitere
0
Media la prima sesiune
0
Restanţe
16
Științe ale sportului
Media la admitere
7.21

Forma de studii

Rural

Urban

Cu
frecvență

Cu
frecvenţă
redusă

6.55
7.30
34

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6.75
7.82
41

6.61
6.89
71

6.73
8.89
33

6.60
7.09
79

6.76
7.42
17

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6.74
6.55
19

6.90
7.68
40

6.24
7.55
33

6.87
7.03
26

7.05
7.58
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7.21
7.13
11

7.05
9.08
0

8,20
6,50
5

7.24
7.45
6

7.29
5.81
9

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6.95
7.59
8

7.05
7.82
13

7.01
7.66
11

7.00
7.71
10

0
0
21

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6.95
7.69
25

7.05
7.81
12

7.01
7.66
37

0
0
0

7.05

0
49

0

0

0

6,48

7.01

0

Media la prima sesiune
Restanţe

7.19
4

7.41
8

0
0

50

0
0

0
0

0
0

6.96
12

7.66
12

0
0

Anexa nr. 6
Evidenţa studenţilor orfani/aflaţi sub tutelă I a studenților cu dizabilități în anul de studii __2019-2020___

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
n

Anul
de
studii
-

Absolvent
în anul
Numele, prenumele Specialitatea/programul de
curent
studentului
studiu
(da / nu)
-

51

Statutul studentului
Cu grad de dizabilitate
Orfan/sub
sever/accentuat
tutelă
-

Acte care confirmă statutul
indicat
-

Anexa nr. 7
Contingentul de studenţi din raioanele de Est în anul de studii 2019-2020

Anul compensator
Nr.
Forma de învăţământ
crt.

Nr. de
Nr. studenți
persoane
cau au
înmatriculate susținut
BAC

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Anul V

Anul VI

Total

Cu frecvență
1

2

buget
contract
Cu frecvenţă
redusă
buget
contract

1

1

1

1

TOTAL general

1

1

52

Anexa nr. 8
Asigurarea studenţilor cu cămin în anul de studii 2019-2020

Numărul de Capacitatea de
Numărul căminului,
Numărul de
Nr.
studenţi care
cazare
adresa, tipul
persoane
crt.
solicită
conform
(coridor, bloc)
cazate
cămin
proiectului
1
2

or. Chişinău, str.
Trifan Baltă nr. 1
or. Chişinău, str. M.
Manole nr. 18

Categoriile de locatari

studenţi

430 m2
1

25 camere

cadre
didactice şi
auxiliare

Suprafaţa
medie de
locuit ce
revine unui
locatar (m2)
5m2

1

1

3
4
n
TOTAL

53

5m2

Numărul de persoane aflate în
cămin în perioada stării de urgență
Total
Studenți Cadre
universitare,
inclusiv
auxiliare

Anexa nr. 9
Informaţie cu privire la numărul cadrelor didactice în anul de studii 2019 - 2020

Nr.
crt.

I

Nr.
număr Nr. de
ul
cadre
Categorii de personal
efectiv angajat Cu titluri
ştiinţifice
de
e
(exclusiv)
posturi

Inclusiv
Total nr. de cadre titulare ( în state)
Cu titluri
Cu titluri
ştiinţifice
ştiinţificoși titluri
Fără titluri
didactice
ştiinţifico(exclusiv)
didactice

Cu titluri
ştiinţifice
(exclusiv)

Total nr. de cadre prin cumul
Cu titluri
Cu titluri
ştiinţifice
ştiinţificoși titluri
didactice
ştiinţifico(exclusiv)
didactice

Fără titluri

Didactice
9

20

20

Lector

Asistent

-

-

-

14

-

-

-

6

29

-

-

7

15

1

-

2

4

7

13

11

-

-

-

2

-

-

-

Conferențiar

15,5

31

-

-

20

-

-

-

11

-

Profesor

4,5

7

-

-

6

-

-

-

1

-

56

100

11

-

33

29

3

-

14

10

Formator
Maestru de concert
Maistru de instruire
Antrenor
II

III

Științifico-didactice

Științifice
Cercetător științific
Cercetător științific
superior
Cercetător științific
coordonator
Cercetător științific
principal
TOTAL

54

