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În baza hotărârii Senatului Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, a 

acordului Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova nr. 03/14 – 

2152, din 09.03.2009 şi a ordinul Rectorului U.S.E.F.S nr. 31 din 16 martie 2009 a 

fost fondată Catedra Dreptul Protecţiei, Pazei şi Securităţii, Şef al Catedrei 

ARHILIUC Sergiu. Iar, ulterior aceasta reorganizându-se prin hotărârii Senatului 

USEFS, proces-verbal nr. 6 din 31.05.2011, a scrisorii nr. 03/14-5453 din 

08.07.2011 a Ministerului Educaţiei Republicii Moldova şi a ordinului Rectorului 

USEFS nr. 69 din 01 august 2011, în Catedra Drept şi Catedra protecţie, pază şi 

securitate.  

Actualmente Catedra Drept este condusă de Şeful Catedrei D-l ARHILIUC 

Sergiu, iar ca structură universitară este chemată să contribuie la formarea 

multilaterală a viitorilor specialişti din domeniul protecţiei, pazei şi securităţii, în 

special prin intermediul cultivării cunoştinţelor la disciplinele juridice predate, 

competenţe ce le vor permite ulterior să se integreze fără dificultate în activitatea 

profesională şi să se realizeze plenar. 

Membrii catedrei 

În cadrul catedrei îşi desfăşoară activitatea didactico-metodică şi ştiinţifică 

19 cadre didactice de înaltă calificare, printre care 3 doctori habilitaţi, profesori 

universitari, 10 doctori (dintre care 7 conferenţiari universitari şi 3 lectori ), 6 

deţinători ai titlului de master, lectori universitari şi un laborant superior (master). 

În cadrul catedrei îşi desfăşoară activitatea didactico-metodică şi ştiinţifică 19 

cadre didactice de înaltă calificare, printre care:  
1. Arhiliuc Sergiu, şef de Catedră, dr.conf. univ.;  

2. Guţu Alexei, dr.conf. univ.;  

3. Manolachi Victor, dr.conf.un. int.lect.;  



4. Baltag Dumitru,dr.hab.,prof.;  

5. Gladchii Gheorghe, dr.hab.prof.; 

6. Bîrgău Mihail, dr.hab.prof.;  

7. Cojocaru Radion, dr.conf. univ.;  

8. Buguţa Elena, dr.conf. univ.;  

9. Chirtoacă Natalia, dr.conf. univ.;  

10. Cernomoreţ Sergiu, dr. lector superior; 

11. Ţîganaş Ion, dr. lector univ. ;  

12. Mihalachi Iurie, dr., conf. univ  

13. Drăniceru Mihai, lector universitar, master;  

14. Cazacu Doina, lector universitar, master;  

15. Pîrlii Ina, lector universitar, master;  

16. Pelin Olesea, lector universitar, master;  

17. Briceac Andrei, lector universitar, master;  

18. Gavriliuc Diana, lector universitar, master;  

19. Podubnîi Daniela, laborant superior, master 

 


