
UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI

FACULTATEA DE DREPT 
ȘI ȘTIINȚE SOCIALE



ISTORIC
 14.07.1995 - deschiderea Facultăţii Economie şi Drept în cadrul USARB, în baza  Ordinului 

nr. 251 al Ministerului Învățământului al Republicii Moldova.

 24.08.1998 - constituirea Facultății de Drept în cadrul USARB  în baza deciziei Consiliului 
Ministerului Educaţiei și Ştiinţei al Republicii Moldova.

 01.10.2013 - în temeiul Hotărârii Senatului USARB din 26.08.2013, proces-verbal nr.1, a fost 
reorganizată structura facultăților USARB, fiind constituită Facultatea de Drept şi Ştiinţe 
Sociale (FDȘS)

 În consecință, FDȘS realizează formarea profesională  a studenților, după cum urmează:

 Facultății de Drept

 specialităţile de la ciclul I, licenţă: Drept; Administraţie publică;

 specializările de la ciclul II, masterat: Ştiinţe penale şi Criminologie, Dreptul 
afacerilor, Managementul administrației publice, Politici europene şi 
administraţie publică, Relaţii de muncă şi managementul resurselor umane;

 Facultăţii de Psihologie şi Asistenţă socială:

 specialităţile de la ciclul I, licenţă: Asistenţă socială, Istorie şi Educaţie
Civică, 

 specializările de la ciclul II, masterat: Politici și servicii sociale pentru familie 
și copil; Supervizarea în asistență socială



CONDUCEREA FDȘS

DECAN

Vitalie RUSU, conf. univ., dr.

PRODECANI

Vladimir RUSU,

asist. univ. 

Olga JACOTA-DRAGAN,

asist. univ., drd. 

CATEDRE

DREPT 

Ina ODINOKAIA,

conf. univ., dr.

20 cadre didactice

ȘTIINȚE SOCIOUMANE ȘI 
ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Igor COJOCARU,

conf. univ., dr.

12 cadre didactice



OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Catedra de Drept

Ciclul I, Licență

 Denumirea specialității: Drept

 Nr. de credite ECTS al programului: 240

 Durata studiilor: 4 ani/zi; 5 ani/ 

frecvență redusă

 Titlul conferit: licențiat în drept

 Denumirea specialității: Administrație 

publică

 Nr. de credite ECTS al programului: 180

 Durata studiilor: 3 ani, studii cu 

frecvență; 4 ani, studii cu frecvență

redusă

 Titlul conferit : licențiat în științe 

administrative

Ciclul II, Master
 Program de studii: Științe penale și criminologie

 Nr. de credite ECTS al programului: 90/120

 Durata studiilor: 1,5 ani/2 ani

 Titlul conferit : master în drept

 Denumirea specializării:Instituții de drept privat

 Nr. de credite ECTS al programului: 90/120

 Durata studiilor: 1,5 ani/2 ani

 Titlul conferit: master în drept

 Denumirea specializării: Managementul administrației

publice

 Nr. de credite ECTS al programului: 120

 Durata studiilor: 2 ani

 Titlul conferit: master în științe administrative

 Denumirea specializării: Drepturile omului

 Nr. de credite ECTS al programului: 90/120

 Durata studiilor: 1,5 ani/2 ani

 Titlul conferit: master în drept

 Denumirea specializării: Relații de muncă și

managementul resurselor umane

 Nr. de credite ECTS al programului: 90/120

 Durata studiilor: 1,5 ani/2 ani

 Titlul conferit: master în drept



POSIBILITĂȚI DE ANGAJARE

Programele Catedra de Drept
• În organele judecătoreşti,  procuraturii; avocaturii; Ministerului Justiţiei; Ministerului Afacerilor Interne; 

• Direcţiile şi secţiile juridice ale organelor administraţiei publice centrale şi locale, ale instituţiilor, organizaţiilor, 
întreprinderilor publice şi private; 

• Curtea Constituţională;

• Centrului pentru drepturile omului; 

• Instituţiile de expertiză judiciară; 

• Organizaţiile non-guvernamentale specializate în apărarea drepturilor omului; 

• Reprezentanţele Republicii Moldova peste hotare; 

• Organizaţiile guvernamentale internaţionale şi regionale, 

• În alte domenii care necesită protecţia, monitorizarea respectării drepturilor, libertăţilor şi intereselor persoanelor sau 
a valorilor ocrotite de lege. 

Licenţiatul/masterul în 
drept poate candida la 

posturile:

• specialist, specialist principal, consultant din cadrul organelor administraţiei 
publice centrale şi serviciile desconcentrate ale acestora, 

• organele ministeriale şi alte organe ale administraţiei publice centrale de 
specialitate, 

• organele administraţiei publice locale şi serviciile descentralizate ale acestora
Licenţiatul/masterul în 
științe administrative 

poate candida la posturile:



EXPERIENȚA STUDENȚEASCĂ

Specialitățile: Drept, Administrație publică

Studenții în vizită la 
Centrul de Medicină 
Legală

• SECȚIA MEDICO-LEGALĂ, 
Bălți

Studenții în vizită la 
PENITENCIARUL 
nr.11 din mun. Bălți



EXPERIENȚA STUDENȚEASCĂ

Specialitățile: Drept, Administrație publică

Concurs de procese simulate

Organizat de AUF, USM

Masă rotundă ,,Justiția 

constituțională în diverse 

sisteme constituționale”



EXPERIENȚA STUDENȚEASCĂ

Specialitățile: Drept, Administrație publică

Vizita de studiu la 

Inspectoratul de Poliție Bălți

Concurs de procese 

simulate, USARB



EXPERIENȚA STUDENȚEASCĂ

Specialitățile: Drept, Administrație publică

Concurs de procese 

simulate, Judecătoria Bălți

Conferința studențească 

dedicată Zilei Internaționale 

a Drepturilor Copiilor



EXPERIENȚA STUDENȚEASCĂ

Specialitățile: Drept, Administrație publică

Participarea studenților la 

ERUDIT CAFE

Conferința studențească 

dedicată Zilei Internaționale 

a Drepturilor Omului



EXPERIENȚA STUDENȚEASCĂ

Specialitățile: Drept, Administrație publică

Concurs Interuniversitar

Balul Bobocilor



OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Catedra de Ştiinţe socioumane şi asistenţă socială
Ciclul I, Licență

 Denumirea specialității: Asistență socială

 Nr. de credite ECTS al programului: 180

 Durata studiilor: 3 ani/zi; 4 ani/ frecvența

redusă

 Titlul conferit: licențiat în Științe

sociale și comportamentale

 Denumirea specialității: Istorie și

educație civică

 Nr. de credite ECTS al programului: 240

 Durata studiilor: 4 ani/zi; 5 ani/ frecvența

redusă

 Titlul conferit: licențiat în științe ale

educației

Ciclul II, Masterat

 Denumirea specializării: Politici și

servicii pentru familie și copil

 Nr. de credite ECTS al programului:

120

 Durata studiilor: 2 ani

 Titlul conferit: master în Științe

sociale și comportamentale

 Denumirea specializării:

Supervizarea în asistența socială

 Nr. de credite ECTS al programului:

120

 Durata studiilor: 2 ani

 Titlul conferit: master în Științe

sociale și comportamentale



POSIBILITĂȚI DE ANGAJARE

Programele Catedra de Ştiinţe socioumane şi 

asistenţă socială
• asistent social în cadrul structurilor teritoriale de asistenţă 

socială, 

• în cadrul instituţiilor prestatoare de servicii sociale ale 
Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, 
Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării, 

• în cadrul organizaţiilor neguvernamentale

Ciclul I, Licență, 
Asistență socială

• Profesor de istorie şi educaţie civică în gimnaziu, profesor 
de istorie şi educaţie civică în liceu, colegiu, 

• specialist pe problemele educaţiei civice în organizaţii 
neguvernamentale, Ministerul Educaţiei, Culturii și 
Cercetării

Ciclul I, Licență, 
Istorie și 

educație civică



POSIBILITĂȚI DE ANGAJARE

Programele Catedra de Ştiinţe socioumane şi 

asistenţă socială

Ciclul II, Master

Politici și servicii pentru 

familie și copil

 specialist principal în problemele 

familiilor cu copii în situaţii de risc,

 specialist principal în problemele 

drepturilor copilului, 

 şef al Serviciului de asistenţă socială 

comunitară, 

 asistent social cu responsabilităţi de 

supervizor, 

 asistent social în cadrul serviciilor 

specializate pentru familie şi copil

Ciclul II, Master Supervizarea 

în asistență socială

 Instituţii de stat, 

 Organizații neguvernamentale şi 

private ce prestează servicii de asistenţă 

socială



EXPERIENȚA STUDENȚEASCĂ

Specialitatea Asistență socială,

Istorie și educație civică
Conferinţa ştiinţifică 

studenţească Norme morale 

în sistemul de valori ai 

tinerilor

Conferinţa ştiinţifică 

studenţească dedicată Zilei 

Mondiale a Păcii



EXPERIENȚA STUDENȚEASCĂ

Specialitatea Asistență socială,

Istorie și educație civică
Conferinţa ştiinţifică studenţească 

dedicată Zilei Mondiale a Filosofiei

Tezaurul filosofic în viziunea 

tinerilor

Conferinţa ştiinţifică studenţească 

dedicată 

Zilei Internaționale a Drepturilor 

Omului



EXPERIENȚA STUDENȚEASCĂ

Specialitatea Asistență socială

ZIUA VOLUNTARULUI



EXPERIENȚA STUDENȚEASCĂ

Specialitatea Asistență socială

Activități de voluntariat în școli: DA – BUNĂTĂŢII; NU - VIOLENŢEI



EXPERIENȚA STUDENȚEASCĂ

Specialitatea Asistență socială

Activități dedicate anti-violenței



EXPERIENȚA STUDENȚEASCĂ

Specialitatea Asistență socială

În ajutorul copiilor cu 

dizabilităţi
Business-incubator



EXPERIENȚA STUDENȚEASCĂ

Specialitatea Istorie și educație civică

Participare la simpozionul 

„Istorie orală: proiecte şi 

proiecţii, de o parte şi de alta a 

Prutului”

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ „ISTORIA ŞI 

MEMORIA REGIMULUI TOTALITAR 

COMUNIST ÎN RASSM ŞI RSSM: 

CONTRIBUŢIILE TINERILOR 

CERCETĂTORI”



EXPERIENȚA STUDENȚEASCĂ

Specialitatea Istorie și educație civică

EXPOZIȚIE: „SUB CER STRĂIN” Prezentarea seriei de carte 

„Arhivele Memoriei”



EXPERIENȚA STUDENȚEASCĂ

Specialitatea Istorie și educație civică

Masa rotundă cu genericul

„Deportările din RSS Moldovenească: istorie şi memorie”.



Vă așteptăm cu drag 

la 

Facultatea de Drept 

și Științe Sociale!!!


