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PLAN DE ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ  

AL CENTRUL DE CERCETĂRI JURIDICE PENTRU PERIOADA 2014-2017 
  

Nr. 

crt. 

 

Tema  

de cercetare 

 

Resurse 

de 

realizare 

Modalități 

de 

valorificare 

a 

rezultatelor 

 

Obiective 

vizate de 

cercetare 

 

Terme

n de 

realiza

re 

 

Colectiv de 

cercetare 

1. Evoluția dreptului 

privat al 

Republicii 

Moldova în 

contextul 

recepționării 

cadrului normativ 

al Uniunii 

Europene 

Venituri 

proprii, 

proiecte 

internațion

ale 

Expunerea de 

comunicate 

la sesiuni 

ştiinţifice, 

publicarea de 

articole în 

reviste de 

specialitate, 

publicații în 

reviste 

electronice 

 

Delimitarea 

normelor 

dreptului 

comercial 

(afacerilor) de 

normele 

similare ale 

dreptului civil. 

Recomandări 

teoretice 

privind 

soluționarea 

problemelor 

existente la 

nivel 

conceptual 

20.10. 

2015 
Conf.univ. Dr. 

Iu.Mihalache 

(coordonator); 
Conf.univ. Dr. 

P.Midrigan; 

Conf.univ. Dr. 

T.Popovici; 

Lect.sup. Dr. 

M.Diaconu; 

Lect.sup. 

V.Nemerenco; 

Lect.univ. Dr.  

G.Musteață;  

Lect.univ. Dr. 

A.Păduraru; 

 

2. Protecția mediului 

ca o condiție 

fundamentală a 

unei dezvoltări 

economice 

durabile 

 

Implicarea 

cadrelor 

didactice 

în 

activitatea 

ONG-uri 

cu profil 

de mediu, 

subvenții 

guvername

ntale din 

partea 

Ministerul

ui 

Mediului 

al R.M. 

Editarea de 

pliante și 

broșuri cu 

referire la 

dreptul 

mediului, 

dreptul 

ecologic, 

dreptul 

comunitar al 

mediului, 

dreptul 

funciar. 

Cunoașterea 

drepturilor și 

obligațiilor 

constituționale 

privind mediul 

și protecția 

mediului. 

Adaptarea 

cadrului legal 

de mediu în 

contextul 

integrării 

R.Moldova la 

Uniunea 

Europeană.  

06.11. 

2015 
Conf.univ. Dr. 

V.Așevschi 

(coordonator);  

Conf.univ. Dr. 

R.Iordanov; 

Conf.univ. Dr. 

V.Coptileț; 

Lect.sup. Dr. 

V.Sîli; 

Conf.univ. Dr. 

S.Maimescu. 

Lect.univ. 

D.Josanu; 

Lect.univ. 

N.Lacusta; 

 

3. Raporturile 

juridice de muncă 

interpretate pe 

Proiecte 

europene 

Monografie 

științifică, 

carte 

Diversificarea 

raporturilor de 

muncă în 

09.12. 

2015 
Lect.sup. Dr. 

D.Postovan 

(Președintele 



baza dreptului  

social european 

universitară R.Moldova; 

recomandări 

de lege ferenda 

în vederea 

ajustării 

legislației 

naționale la 

acquis-ul 

comunitar.  

Arbitrajului 

Comercial pe 

lângă Camera de 

Comerț și 

Industrie a 

R.Moldova) 

(coordonator); 

Conf.univ. Dr. 

V.Zaporojan; 

Lect.sup. Dr. 

R.Ștefănuț. 

4. Subsidiaritatea şi 

rolul ei în  

structurarea și 

funcționarea 

dreptului 

european 

Contribuții 

teoretice la 

formarea 

și 

ajustarea 

cadrului 

normativ 

național la 

exigențele 

Uniunii 

Europene 

Organizarea 

de conferințe, 

mese 

rotunde, 

simpozioane, 

congrese în 

direcția 

recepționării 

active și 

promovării 

dreptului 

european 

Recepționarea 

bazei 

normative 

comunitare, 

promovarea 

subsidiarității 

în relațiile 

R.Moldova cu 

statele Uniunii 

Europene, 

valorificarea 

principiilor de 

funcționare a 

dreptului 

european 

29.01. 

2016 
Prof.univ. Dr. 

Ioan Humă   

(coordonator) 

Prof.univ. 

Dr.hab. 

E.Arama; 

Prof.univ. Dr. 

N.Osmochescu; 

Conf.univ. Dr. 

C.Mînăscurtă; 

Lect.sup. 

M.Domente 

5.  Elaborarea unui 

cadru juridic 

adecvat pentru 

desfășurarea 

activității de 

întreprinzător: 

analize 

comparative 

Republica 

Moldova și 

Uniunea 

Europeană 

Instituirea 

mecanism

elor legale 

privind 

menținerea 

randament

ului 

economic 

al 

R.Moldov

a în 

contextul 

intereselor 

geopolitice 

Est-Vest; 

adaptarea 

legislației 

naționale 

la noile 

exigențe 

europene  

Eviden 

țierea 

principalelor 

probleme în 

domeniul 

suveranității 

naționale și 

recomandare

a unor soluții 

de 

perfecționare 

a cadrului 

normativ 

existent, 

păstrarea 

suveranității 

statului 

R.Moldova și 

inalienabilitat

ea spațiului 

transnistrean.  

Propuneri 

eficiente de 

îmbunătățirea 

a legislației 

naționale în 

direcția 

reformării 

cadrului juridic 

național la 

noile cerințe 

ale Uniunii 

Europene, 

promovarea de 

reforme în plan 

normativ legal, 

ajustarea 

cadrului legal 

național la 

directivele 

Uniunii 

Europene 

19.03. 

2016 
Prof.univ. Dr.  

hab. Eu.Cojocari 

(coordonator); 

Prof.univ. Dr. 

M.Gheorghiță; 

Prof.univ. Dr. 

C.Bordeianu; 

Conf.univ. Dr. 

N.Laiu; 

Lect.sup. Dr. 

A.Albert; 

Lect.sup. A.Popil; 

Lect.univ. Dr. 

M.Diaconu; 

Lect.sup. V.Barbă 

 

6. Izvoare ale 

dreptului 

constituţional 

european 

 

Venituri 

proprii 

Comunicări 

la sesiuni 

ştiinţifice, 

articole în 

reviste de 

specialitate 

Clarificări 

teoretice de 

bază asupra 

problemati- 

cii abordate 

 

15.11. 

2016 
Conf.univ. Dr.  

hab. R.Grecu 

(coordonator); 

Conf.univ. Dr. 

T.Popovici; 

Prof.univ. Dr.  



 hab. 

Gh.Avornic; 

Conf.univ. Dr.  

S.Furdui;  

Conf.univ. Dr. 

T.Ciobanu; 

Conf.univ. Dr. 

A.Cuznețov. 

7. Relația dintre 

dreptul național și 

dreptul european 

în perspectiva 

aderării 

Republicii 

Moldova la 

Uniunea 

Europeană 

 

Granturi 

obținute 

prin 

competiție 

națională 

 

Studii de 

specialitate, 

monografie 

științifică 

 

Surprinderea 

multiplelor  

raporturi de 

condiționare și 

interdepență 

dintre dreptul 

național și cel 

european 

01.12. 

2016 
Prof.univ. Dr. 

I.Craiovan 

(coordonator); 

Lect.sup. Dr. 

L.Bânzaru; 

Lect.sup. Dr. 

D.Postovan; 

Lect.univ. Dr. 

V.Cojocaru; 

Lect.sup. 

S.Țurcan; 

Lect.univ. 

D.Josanu. 

8. Respectarea 

drepturilor 

salariaților în 

condițiile aderării 

Republicii 

Moldova la 

Uniunea 

Europeană 

Proiecte 

europene 

Monografie 

științifică, 

carte 

universitară 

Diversificarea 

raporturilor de 

muncă în 

R.Moldova; 

recomandări 

de lege ferenda 

în vederea 

ajustării 

legislației 

naționale la 

acquis-ul 

comunitar.  

04.01. 

2017 
Conf.univ. Dr. 

V.Vlaicu 

(coordonator); 

Conf.univ. Dr. 

V.Zaporojan; 

Conf.univ. Dr. 

R.Iordanov; 

Lect.sup. Dr. 

R.Ștefănuț; 

Lect.sup. 

V.Iustin; 

Lect.sup. 

M.Domente. 

9.  Probleme 

teoretice și 

practice privind 

suveranitatea 

statului național 

în condițiile 

apartenenței sale 

la Uniunea 

Europeană 

Instituirea 

mecanism

elor 

constituțio

nale 

privind 

menținerea 

ingrității 

teritoriale 

și 

suveranităț

ii 

R.Moldov

a în 

contextul 

intereselor 

geopolitice 

Est-Vest.  

Eviden 

țierea 

principalelor 

probleme în 

domeniul 

suveranității 

naționale și 

recomandare

a unor soluții 

de 

perfecționare 

a cadrului 

normativ 

existent, 

păstrarea 

suveranității 

statului 

R.Moldova și 

inalienabilitat

Propuneri 

eficiente de 

îmbunătățirea 

a legislației 

naționale în 

direcția 

menținerii 

integrității 

teritoriale și 

integrării în 

Uniunea 

Europeană, 

promovarea de 

reforme în plan 

normativ legal, 

ajustarea 

cadrului legal 

național la 

directivele 

14.05. 

2017 
Prof.univ. Dr.  

hab. Gh.Avornic 

(coordonator); 

Prof.univ. Dr.  

hab. 

M.Gheorghiță; 

Prof.univ. Dr. 

C.Bordeianu; 

Conf.univ. Dr. 

N.Laiu; 

Lect.sup. Dr. 

A.Albert; 

Lect.sup. 

S.Crijanovschi; 

Lect.univ. Dr. 

V.Cojocaru; 

Lect.sup. 

V.Iustin 

 



ea spațiului 

transnistrean.  

Uniunii 

Europene 

10. Corelația dintre 

dreptul privat 

național și dreptul 

privat european în 

perspectiva 

aderării 

Republicii 

Moldova la 

Uniunea 

Europeană 

 

Subvenții 

obținute 

prin 

competiție 

națională, 

granturi,  

susțineri 

financiare 

din 

proiecte 

europene 

Ajustarea 

cadrului 

juridic 

național la 

acquis-ul 

european, 

editarea unor  

studii de 

specialitate, 

monografii, 

manuale cu 

elemente de 

cercetare 

științifică 

Depistarea 

lacunelor 

existente în 

Codul civil al 

R.Moldova, 

racordarea 

Legii cu 

privire la 

societățile pe 

acțiuni și Legii 

cu privire la 

cooperativele 

de 

întreprinzător 

la directivele și 

regulamentele 

Uniunii 

Europene 

02.12. 

2017 
Lect.sup. Dr. 

M.Poalelungi 

(Președintele 

Curții Supreme 

de Justiție a 

R.Moldova) 

(coordonator); 

Lect.univ. 

A.Popil; 

Lect.univ. 

V.Perederco; 

Lect.univ. 

Eu.Cațaveica. 

 
Decanul  

Facultății de Drept, 

Dr. Conf.univ. Iu. Mihalache                                                    ____________________________ 

 

 

   03 septembrie 2014 


