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Curriculum vitae  
Europass  

 
 
 

Informaţii personale 
Nume / Prenume  

Adresă(e) sat. Slobozia – Duşca, r. Criuleni, str. Nistreană Nr.5; 
Telefon(oane) 024874285; 022487221; 069205130; 

E-mail(uri) E-mail: cauia.alex16@gmail.com  
Cetăţenia Republica Moldova 

Data naşterii 26 septembrie 1983 

Sex masculin 

Experiență profesională  
 

Perioada februarie 2018 – prezent; 

Funcția sau postul ocupat Prorector pentru Dezvoltare Academică și Programe de Studii ULIM 

Numele și adresa angajatorului Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), Chişinău, Moldova. 

Tipul activității/sectorul de activitate Asigurarea calității procesului educațional la nivel instituțional; 
  

Perioada 2018 - prezent 

Funcția sau postul ocupat Președinte al Consiliului de Asigurare a Calității la nivel instituțional în ULIM 

Numele și adresa angajatorului Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), Chişinău, Moldova. 

Tipul activității/sectorul de activitate Asigurarea calității procesului educațional și de cercetare la nivel instituțional 

  

Perioada 2015-2019 

Funcția sau postul ocupat Membru al Consiliului de Conducere al ANACEC 

  

Perioada 2014-2015 

Funcția sau postul ocupat Membru al Consiliului Interimar al ANACIP 

  

Perioada Septembrie 2013 – 2018; 

Funcția sau postul ocupat Decan Facultatea Drept ULIM 

Numele și adresa angajatorului Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), Chişinău, Moldova. 

Tipul activității/sectorul de activitate profesor(drept); 

  

Perioada 2013-2018 

Funcția sau postul ocupat membru al Consiliului de Asigurare a Calității la nivel instituțional  

Numele și adresa angajatorului Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), Chişinău, Moldova. 

Tipul activității/sectorul de activitate Asigurarea calității procesului educațional și de cercetare  

  

Perioada 2013 – prezent; 

Funcția sau postul ocupat Conferenţiar universitar, Catedra Drept Public. 

Numele și adresa angajatorului Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), Chişinău, Moldova. 
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Tipul activității/sectorul de activitate profesor(drept); 

  

Perioada Septembrie 2006 – septembrie 2013; 

Funcția sau postul ocupat Lector, lector superior, Catedra Drept Public, Facultatea Drept ULIM 

Numele și adresa angajatorului Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), Chişinău, Moldova. 

Tipul activității/sectorul de activitate profesor(drept); 
 

Educaţie şi formare  
 

Perioada 2006 – prezent; 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Jurist  
 Drept International; 
 Drept International umanitar; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), Chişinău, Moldova; Catedra Drept Public, 
Facultatea Drept; 

 

  

Perioada 2007 – 2010; 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în drept (titlul lucrării de doctorat: Statutul juridic al combatantului în conflictele armate 
contemporane.) 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Drept internaţional umanitar; 
 Calificarea juridică a participanţilor în cadrul conflictelor armate; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Istorie Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; 
 

  

Perioada 2006 - 2007; 

Calificarea / diploma obţinută 
 

 

Diplomă de master în drept; 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Drept internaţional şi instituţional 
 Drept internaţional umanitar 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), Chişinău, Moldova; Catedra Drept Public, 
Facultatea Drept; 
 

  

Perioada 2002 - 2006; 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţiat în drept; 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Drept internaţional 
 Drept internaţional umanitar 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), Chişinău, Moldova; Catedra Drept Public, 
Facultatea Drept; 
 

Studii continue/dezvoltare 
profesională 

 

  

Perioada 10-15.03.2014  

Titlul calificării obținute Sesiunea de formare a evaluatorilor interni în domeniul calității Învățământului Superior pentru 
programele de Drept din Republica Moldova, 



                                                                                                                                                                                 Pagina | 3  
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Organizarea evaluării instituționale și de program în domeniul Drept în baza Metodologiei de evaluare 
pentru specialitatea Drept în Republica Moldova 
Organizarea vizitelor de evaluare; Elaborarea raportului și luarea deciziilor de acreditare 

Numele, tipul și adresa instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

ARACIS, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior la Chișinău. 
 

Nivelul de calificare în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Formare inițială 

  

  

Perioada 19-20.01. 2015 

Titlul calificării obținute Seminar de formare în domeniul evaluării și acreditării instituționale și de program în învățământul 
superior 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Organizarea activității Agenției naționale pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior 
Organizarea evaluării instituționale și de program, Organizarea vizitelor de evaluare 
Elaborarea raportului și luarea deciziilor de acreditare 

Numele, tipul și adresa instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

EKKA, Agenția Estoniană pentru Asigurarea Calității  

Nivelul de calificare în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Formare continuă 

  

  

Perioada 22-23.01. 2015 

Titlul calificării obținute Seminar de formare în domeniul evaluării și acreditării pentru experți  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Organizarea procesului de acreditare a programelor de masterat în domeniul Drept 
Organizarea vizitelor de evaluare, elaborarea raportului și luarea deciziilor de acreditare 

Numele, tipul și adresa instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

EKKA, Agenția Estoniană pentru Asigurarea Calității  

Nivelul de calificare în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Formare continuă 

  

  

Perioada 16-17.03.2017 

Titlul calificării obținute Sesiunea de formare a experților evaluatori înscriși în Registrul Național al Evaluatorilor ARACIS 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Criteriile, indicatorii și mecanismele de evaluare în baza Metodologiei de evaluare în vederea 
acreditării în România. 

Numele, tipul și adresa instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

ARACIS, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior la Chișinău. 
 

Nivelul de calificare în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Expert evaluator. 

  

  

Perioada 25.10.2018 

Titlul calificării obținute  Asigurarea Calității Studiilor Universitare: de la provocări la perspective 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specificul procesul de evaluare în vederea autorizării și/sau acreditării la nivel național.  
Mecanismele juridice și instituționale pentru eficientizarea procesului de acreditare. 

Numele, tipul și adresa instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

ANACEC, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare 

Nivelul de calificare în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Formare continuă 

Limba maternă Română 
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   Limbi străine cunoscute   
  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  
Ascultare Citire 

Participare la 
conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  engleză 
 

A2 A2 A2 A2 A2 

Limba franceză 
 

C2 C2 C2 C2 C2 

Limba rusă 
 

C2 C2 C2 C2 C2 

 
 
 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Câteva aspecte care mă caracterizează sunt comunicativitatea, punctualitatea, onestitatea, 
perseverenţa. Manifest spirit analitic şi obiectiv, dobândit de-a lungul anilor de activitate. 

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice Operare PC: Windows, MS Office; Navigare pe internet; 
 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stăpânire a programelor Word, Power Point etc. 
 

 

 

Domenii de interes Asigurarea Calității în Educație și Cercetare 
Drept internaţional, Drept Internaţional Umanitar, Dreptul Internaţional al Securităţii, Politologie. 

 

 

Premii, burse 
22.04.2005  

 
27.05.2005 

                         21.10.2005 – 31.05.2006 
                                               25.05.2006 
                                               09.03.2010 

Am participat în cadrul a diverse manifestaări științifice naționale, în urma cărora am câștigat: 
Diplomă de gradul I, pentru succese deosebite obţinute în cadrul ediţiei a VII – a  a „Symposia 
Studentium”,ULIM. 
Cîştigător al  “Bursei de Merit” de gradul II, mun. Chişinău 
Bursier al Companiei “Moldcell” 
Cîştigător al  “Bursei de Merit” de gradul III, mun. Chişinău 
Bursa de excelenţă a Guvernului, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldava  Nr. 164 din 09.03.2010  

 

Articole publicate (2014-2019) Peste 40 de articole publicate 
Din cel mai recente: 

1. Calificarea juridică a participanților în cadrul conflictului armat din Estul Ucrainei Studii 
Juridice Universitare. ULIM. №3-4. Anul VII/2014, р.30-37 

2. La problema calificării juridice a conflictului dintre Coaliţia condusă de SUA şi organizaţia 
Daesh (statul islamic) în lumina atentatelor de la Paris din 13.11.2015 prin prisma
normelor Dreptului Internaţional Umanitar. ULIM. №1-2. Anul VIII/2015, p.19-31 

3. Cauia A., Zacon Private military companies and their resemblance to mercenary. În:
Revista Studii Juridice Universitare Nr3-4(Anul VIII/2015), p. 25-36. 

4. Cauia A. Necesitatea pregătirii și instruirii specialiștilor de înaltă calitate pentru domeniul 
de asigurare a securităţii naţionale a Republicii Moldova. În: Revista Studii Juridice 
Universitare Nr3-4(Anul IX/2016), p. 21-32.  

5. CAUIA Alexandru, ZACON Corina Statutul juridic al angajaţilor companiilor militare private
prin prisma circumstanţelor specifi ce generate de confl ictele armate contemporane. În: 
Revista Studii Juridice Universitare Nr1-2(Anul X/2017), p. 23-38.  
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Activităţi extracurriculare în domeniul 
asigurării calității în educație și 

cercetare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activități în cadrul proiectelor 
proiectelor de cercetare/ dezvoltare 

internațională (ex. Tempus, Erasmus+, 
TAIEX etc.)în domeniul asigurării 

calității și /sau cercetare 

Am participat la mai multe sesiuni de comunicări, simpozioane, conferinţe:  
 

 1. Conferința științifică Internațională (anuală) Preocupări contemporane ale ale științelor socioumane”. 
Titlul comunicării ”Esența și specificul sistemului de asigurare a calității în Universitatea Liberă 
Internațională din Moldova” Chișinău, 6-7 decembrie, 2018 
 
 2. Seminar Asigurarea Calității Studiilor Universitare: de la provocări la perspective, ANACEC, Chișinău, 
25.10.2018 
 
3. Sesiunea de formare a experților evaluatori înscriși în Registrul Național al Evaluatorilor ARACIS, 
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, Sibiu, 16-17.03.2017 
 
4. Conferința științifică Internațională (anuală) Preocupări contemporane ale ale științelor socioumane”. 
Titlul comunicării” Analiza dificultăților și impedimentelor în cadrul procesului de asigurare a calității la 
nivel instituțional în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova, Chișinău, 8 decembrie, 2017  
 
Am participat în cadrul echipelor create de ANACEC și Ministerului Educației Culturii și Cercetării 
responsabile de elaborarea: 
 
1. Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării 
programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continua 
2. Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în 
Învățământul Profesional  
3. Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului de selectare a membrilor în 
Consiliul de conducere al ANACIP  
4. Ghid de evaluare externă a programelor de studii de Doctorat, învățământul superior 
5. Ghid de evaluare externă a instituțiilor de învățământ superior 
6. Ghid de evaluare externă a programelor de studii de Licență, învățământul superior 
7. Ghid de evaluare externă a programelor de studii de Masterat, învățământul superior 
 
 
 1. Tempus IV 530599- TEMPUS -1-2012-1-DE-TEMPUS-JPCR 
  ”Crossmedia und Qualitätsjournalismus. Innovationen für eine universitäre Journalistenausbildung in der 
vernetzten Gesellschaft” Universität Passau, Germany ("Crossmedia și jurnalismul de calitate. Inovații 
pentru o educație jurnalistică universitară în societatea de rețea" Universitatea din Passau, Germania) 
 
 2. Tempus IV 530465-TEMPUS-1-2012-1-BE-TEMPUS-SMGR 
“Fostering Sustainable and Autonomous Higher Education Systems in the Eastern Neighbouring Area, 
ATHENA” The European University Association ("Promovarea sistemelor de învățământ superior durabile 
și autonome din zona de vecinătate estică, ATHENA" Asociația Europeană a Universităților) 
 
 3. Tempus-Tacis IVSCM Tempus T005B05 
TEMPUS The Development of Quality Assurance System Within Selected Universities in Moldova (QA in 
UM) Växjö University, Sweden (TEMPUS Dezvoltarea sistemului de asigurare a calității în cadrul 
universităților selectate din Moldova (QA în UM) Universitatea Växjö, Suedia) 
 
 4. Tempus IV2013- 5039/001 -001 
Innovating teaching and learning of European studies (Învățarea și învățarea inovatoare a studiilor 
europene) 
 
 5. ERASMUS + 2015-1-RO01-KA107-014834  
Coordinator institution: University “Danubius” Galați, ROMÂNIA mobilitate academică cu scop de 
predare  la universitatea Danubius, în perioada 11.04.2016-15.04.2016. 
 

 


