
Activitatea ştiinţifică şi inovaţională 

a UNIVERSITĂŢII DE STUDII POLITICE ŞI ECONOMICE 

EUROPENE „Constantin Stere” 

❖în perioada anului 2016 a fost încadrată în 6 direcţii ştiinţifice

strategice, 25 teme.



• Cercetarea ştiinţifică este parte din misiunea universităţii contemporane,

constituind complementaritatea necesară procesului de învăţămînt.

Activitatea de cercetare ştiinţifică şi ştiinţifico-metodică reprezintă una

dintre priorităţile USPEE „Constantin Stere” şi are o importanţă majoră

pentru dezvoltarea acesteia. Acest proces se desfăşoară în corespundere cu

direcţiile prioritare de cercetare a dezvoltării naţionale şi în conformitate cu

legislaţia în vigoare şi actele normative.

• Modalitatea de organizare, conţinutul şi volumul activităţii de cercetare

ştiinţifică sunt determinate de Planul de cercetare ştiinţifică, aprobat anual

de Senatul Universităţii.

• Catedrele USPEE, sunt structurile ei de bază, ce efectuează cercetări

ştiinţifice fundamentale, aplicative şi complexe în laboratoarele ştiinţifice,

utilizând potenţialul ştiinţific a USPEE şi elaborează materiale pentru

publicare şi implementarea rezultatelor investigaţiilor întreprinse.

Cercetarea în cadrul universităţii este centrată pe inovaţie, ce generează

cunoştinţe noi, valoroase şi competitive, contribuind la dezvoltarea

domeniului de cercetare.



• Activitatea de cercetare şi inovare a USPEE „Constantin Stere” este

direcţionată spre stabilirea unor raporturi de cooperare durabilă cu instituţii,

organizaţii şi personalităţi din învăţămîntul superior şi de cercetare din ţară

şi străinătate.

• Direcţiile principale de colaborare ştiinţifică cu aceste instituţii sunt

următoarele: realizarea proiectelor (programelor) ştiinţifice; 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 învăţămîntului 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.



• În cadrul universităţii, activează Laboratorul Interdigital sub conducerea
profesorului Igor Eftodiev, ca bază ştiinţifică pentru ştiinţele reale.

• Scopul principal al laboratorului este coordonarea activităţii ştiinţifice în

domeniul ştiinţelor reale, acordarea suportului tehnic şi ştiinţifico-metodic

cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor, studenţilor.

• Funcţiile principale:

➢Acordă asistenţa tehnică şi metodico-ştiinţifică necesară catedrelor în

organizarea experimentelor ştiinţifice;

➢Pregătesc pentru publicare rezultatele cercetărilor ştiinţifice, publică articole

şi culegeri, evidenţiază gradul de corespundere a rezultatelor cercetărilor

ştiinţifice cu necesităţile practice ale domeniului;

➢Stabilesc relaţii cu Institutele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, USM în

vederea asigurării ştiinţifice complexe în cadrul instituţiilor preuniversitare,

precum şi a procesului de pregătire a specialiştilor.

➢ În anul precedent, această structură, şi-a axat activitatea pe ajutorul acordat
liceelor şi colegelor din republică.



➢ Direcţia de cercetare VI: Ajustarea legislaţiei şi a politicilor de mediu al RM la

standartele internaţionale al Uniunii Europene . 4 teme

Denumirea 

temei

Conducăto

rul

Durata Participanţii Obiectivele  generale Impactul ştiinţific, economic, 

social
Managementul 

Mediului

Așevschi 

Valentin dr., 

conf.univ

2014-

2017

Așevschi Valentin 

dr., conf.univ 

Studiul stării actuale a 

mediului înconjurător în

Republica Moldova. 

Perfecţionarea Sistemului

Naţional al Managementului şi

Monitoringului de Mediu”

Participări la 

simpozioane,conferinţe naţionale şi 

internaţionale. 

Publicaţii în culegeri naţionale

şi internaţionale.

Gestionarea 

deşeurilor şi 

managementul 

ecologic

Bulimaga

Constantin-

dr.hab., prof. 

Univ.

2014-

2017

Bulimaga 

Constantin-

dr.hab., prof. 

Univ.

Cercetarea privind

gestionarea deşeurilor şi 

managementul ecologic

Participări la 

simpozioane,conferinţe naţionale şi 

internaţionale. 

Impactului 

activităţilor 

economice 

asupra 

mediului, 

expertiza şi 

auditul 

ecologic

Bulimaga 

Constantin-

dr.hab., prof. 

Univ.

2014-

2017

Bulimaga 

Constantin-

dr.hab., prof. 

Univ.

Au fost efectuate cercetări în 

domeniile privind studiul 

impactului activităţilor 

economice asupra mediului, 

expertiza şi auditul ecologic; 

impactului activităţilor 

economice asupra mediului, 

expertiza şi auditul ecologic 

Participări la 

simpozioane,conferinţe naţionale şi 

internaţionale. 

Publicaţii în culegeri naţionale

şi internaţionale.

Managementul 

Mediului

Așevschi 

Valentin dr., 

conf.univ

2014-

2017

Așevschi Valentin 

dr., conf.univ

“Studiul comparativ al 

cadrului legislativ de mediu şi

armonizarea acestuia cu 

legislaţia europeană de 

Mediu” (Aquis-ul European) 

la specialitatea “Dreptul

Mediului”, în calitate de 

executor

Participări la 

simpozioane,conferinţe naţionale şi 

internaţionale. 

Facultatea Ecologie şi Protecţia Mediului



Componenţa Echipei de Cercetare a 

Facultăţii Ecologie şi Protecţia Mediului

1. Aşevschi Valentin, Decan, Dr. conferenţiar universitar

2. Crivoi Aurelia, Dr. hab. profesor universitar

3. Voloşciuc Leonid, Dr. hab. profesor universitar

4. Ungureanu Laurenţia, Dr. hab. profesor universitar

5. Bulimaga Constantin, Dr. hab. profesor universitar

6. Sofroni Valentin, Dr. hab. profesor universitar

7. Puţuntică Anatolie, Dr. conferenţiar universitar

8. Stegărescu Vasile, Dr. conferenţiar universitar

9. Rusu Vadim, Dr. conferenţiar universitar

10. Grabco Nadejda, Dr. conferenţiar universitar

11. Mustea Mihail, Doctorand, lector superior

12. Nagacevschi Tatiana, Dr. conferenţiar universitar

13. Aşevschi Ioana, Doctorand, lector superior universitar

14. Cepoi Olesea, Doctorand, lector universitar.



Activitate editorială profesori - studenţi

1. CRIVOI A., BACALOV IU., CHIRIŢA E., ILIEŞ A., PARA I. Calitatea ecologică a

unor produse agroalimentare de provenienţă animalieră. Universitatea de Studii Politice

şi Economice ”Constantin Stere”, Revista „C. Stere”, Nr. 4(8), Chișinău, 2016, p.88-95.

2. CRIVOI A., AȘEVSCHI V., COJOCARI L., BACALOV IU., CHIRIŢA E., ILIEŞ A.,

BACALOV I., PARA I. Influenţa stresului educaţional asupra performanţelor cognitive.

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene ”Constantin Stere”, Revista „C.

Stere”, Nr. 4(8), Chișinău, 2016, p.68-75.

3. CRIVOI A., CHIRIŢA E., ILIEŞ A. Evaluarea calităţii aerului atmosferic din spaţiile

verzi ale Municipiului Chişinău. Culegeri de materiale: Problemele ecologice şi

geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi

perspective, Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională, Chișinău, 14-15

septembrie, IAŞI, 2016, p. 164-168.

4. CRIVOI A., BACALOV Iu., CHIRIŢA E., ILIEŞ A., COJOCARI L., PARA Iu.,

COJOCARI A., CASCO D., BACALOV I., POZDNEACOVA I., DRUŢA A.,

CIOCÎRLAN V. Substanţele biologic active ca bază a tratamentului dereglărilor

metabolice. Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu Participare Internaţională , Integrare prin

Cercetare şi Inovare, Ştiinţe ale Naturii şi Exacte, 28-29 septembrie, Chişinău, 2016, p.

3-6.



5. CRIVOI A., AȘEVSCHI V., COJOCARI L. Expertiza rezistenţei la stres a

organismului în traumatisme. Culegeri de materiale: Problemele ecologice şi geografice

în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective.

Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională, Chișinău, 14-15 septembrie, IAŞI,

2016, p. 88-93

6. CRIVOI A., AȘEVSCHI V., COJOCARI L. Sănătatea populaţiei umane în

interdependenţă cu mediul în Republica Moldova. Culegeri de materiale: Problemele

ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări

şi perspective. Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională, Chișinău, 14-15

septembrie, IAŞI, 2016, p. 64-71.

7. CRIVOI A., AȘEVSCHI V., COJOCARI L., BACALOV IU., CHIRIŢA E., ILIEŞ

A., SUVEICĂ L., MOROŞAN V. Calitatea apei potabile şi influenţa ei asupra

morbidităţii populaţiei autohtone. Culegeri de materiale : Problemele ecologice şi

geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi

perspective, Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională, Chișinău, 14-15

septembrie, IAŞI, 2016, p. 78-86.

8. CRIVOI A., YAACOUBI Saleh, CHIRIŢA E., ILIEŞ A., COJOCARI L. Fitoterapia

în tratamentul dereglărilor endocrine. Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu Participare

Internaţională, Integrare prin Cercetare şi Inovare, Ştiinţe ale Naturii şi Exacte, 28-29

septembrie, Chişinău, 2016, p. 7-10.



9. BACALOV Iu., BACALOV I., CRIVOI A. Modificările nivelului de estradiol în diabetul

alloxanic pe fondalul administrării fitopreparatului MASP IV. Conferinţa Ştiinţifică Naţională

cu Participare Internaţională , Integrare prin Cercetare şi Inovare, Ştiinţe ale naturii şi exacte,

28-29 septembrie, Chişinău, 2016, p. 10-14.

10. AŞEVSCHI V., CRIVOI A., BACALOV Iu., CHIRIŢA E., ILIEŞ A., COJOCARI L.

Impactul tehnologiilor moderne asupra habitatului uman. Revista Noosfera, USPEE „C. Stere”,

N16, 2016, p.147-153.

11. CRIVOI A., AŞEVSCHI V., BACALOV Iu., CHIRIŢA E., ILIEŞ A., COJOCARI L.

Managementul stresului profesional. Revista Noosfera, USPEE „C. Stere”, N16, 2016, p.153-

161.

12. CRIVOI A., BACALOV Iu., CHIRIŢA E., ILIEŞ A. Evaluarea calităţii aerului atmosferic

din spaţiile verzi ale municipiului Chişinău, Conferința ştiințifică cu participare internațională

„Problemele ecologice și geografice în contextul dezvoltării durabile a republicii Moldova:

realizări și perspective” 14 – 15 septembrie 2016. Culegeri de materiale, Chişinău, 2016, p. 164

– 168.

13. КРИВОЙ А., Л.П.Андриеш. Экспериментальная модель изучения чувствительности к

экстрактами лекарственных растений. Научные труды. V Съезд физиологов СНГ. V Съезд

биохимиков России. Конференция АDFLIM. Сочи-Дагомыс, Россия 4-8 октября, 2016,

с.100.

14. AŞEVSCHI A., STÎNGACI V., CEPOI A., PERDERCO I. Starea actuală a politicilor,

legislaţiei şi instituţiilor din domeniul mediului în Republica Moldova. Recomandări şi

priorităţi pentru perioada 2011-2020. revista „Noosfera”, Nr. 16, 2016.

15. AVORNIC Gh., EVTODEV Ig., EVTODEV S. Expertiza ecologico-judiciară în contextul

Dreptului Mediului naţional şi internaţional, parte componentă a stabilităţii internaţionale

PASCO în Republica Moldova, realizări şi perspective. Conferinţa internaţională consacrată

aniversării a 150 ani de la apariţia ecologiei ca ştiinţă. Ed. Vasiliana_98, România, Iaşi, 15-

16.09.2016.



16. Могылдя В.М., Цугуля А.В., Грабко Н.И., ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ

ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ АВТОТРАНСПОРТОМ, НА

РАЗВИТИЕ ВОДОРОСЛЕЙ В МОДЕЛЬНЫХ ОПЫТАХ, Академику Л. С. Бергу

– 140 лет: Сборник научных статей -Academician Leo Berg – 140, ISBN 978-9975-

66-515-5., Бендеры – 2016, c. 180 – 184

17. Bulimaga C., Certan C., Grabco N., Mogîldea V. STUDIUL FLOREI

VASCULARE A RÂULUI RĂUT ÎN ZONELE CU IMPACT ECOLOGIC.

Академику Л. С. Бергу – 140 лет: Сборник научных статей - Academician Leo

Berg – 140, ISBN 978-9975-66-515-5., Бендеры – 2016, c. 60 – 62.

18. Certan C., Bulimaga C., Burghelea A., Grabco N., Mogîldea V., Florenţă V.,

Ţugulea A. Evaluarea stării ecologice şi a biodiversităţii zonei de referinţă a carierei

de calcar ,,Lafarge Ciment” (Moldova S.A.) (până la exploatare). Mediul Ambiant Nr.

3(81) iunie, 2016, p. 26 - 32.

19. Certan C., Bulimaga C., Grabco N. Impactul carierei de calcar „Lafarge Ciment”

(Moldova S. A.) asupra biodiversității. TENDINȚE CONTEMPORANE ALE

DEZVOLTĂRII ȘTIINȚEI: VIZIUNI ALE TINERILOR CERCETĂTORI

Materialele Conferinței Științifice a Doctoranzilor Ediția a V-a. Chișinău, 2016, p. 155

– 158.



20. Certan C., Bulimaga C., Grabco . DIVERSITATEA FLORISTICĂ A

ECOSISTEMULUI PETROFIT DEGRADAT PE EXEMPLUL CARIEREI DE

CALCAR „LAFARGE CIMENT”. CONFERINȚA NAȚIONALĂ CU

PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ ȘTIINȚA ÎN NORDUL REPUBLICII

MOLDOVA: REALIZĂRI, PROBLEME, PERSPECTIVE. Bălți 25-26 septembrie

2015, p. 143 – 146.

21. Bulimaga C., Certan C., Grabco N., Mogîldea V. EVALUAREA

DIVERSITĂȚII FLORISTICE ÎN ECOSISTEMELE URBANE TELENEȘTI,

FLOREȘTI ȘI ORHEI CONFERINȚA NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE

INTERNAȚIONALĂ „Știința în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme,

perspective” (ediția a doua) Bălți 29-30 septembrie 2016, p. 160 – 163.

22. Bulimaga C., Certan C., Mogîldea V., Grabco N. Impactul staţiei de epurare

asupra florei litoral-vasculare a râului Bâc din or. Chişinău. Probleme ecologice şi

geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: Realizări şi

perspective. Chişinău, Republica Moldova, 14-15 septembrie 2016, p. 398 – 403.



23.Волощук Л.Ф. Защита растений в условиях изменения климата. В сборнике

«Состояние и перспективы защиты растений». Материалы Международной

научно-практической конференции, посвященной 45-летию со дня организации

РУП «Институт защиты растений» (Минск – Прилуки, 17–19 мая 2016 г.). с. 59-

61. ISBN 978-985-6972-77-8.

24. Завтони П.С., Волощук Л.Ф. Элементы технологии производства и

применения бакуловирусного препарата virin-hs-p. В сборнике «Состояние и

перспективы защиты растений». Материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 45-летию со дня организации РУП

«Институт защиты растений» (Минск – Прилуки, 17–19 мая 2016 г.). с. 83-84.

ISBN 978-985-6972-77-8.

25. Victoria SHUBINA, Svetlana BOORTSEVA, Leonid VOLOSCIUC. Growth

features of bacteria Bacillus subtilis s2 and s4, selected from the rhizosphere of

tomato. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Biologie. Tom. XXIII, Issue: 2,

2016. pp. 48-54. ISSN 1844-7589.

26. Stingaci Aurelia, Voloşciuc L., Zavtoni P. Utilizarea biopesticidului virin abb-3 în

ecosistemele forestiere în controlul speciei Hypantria cunea Drury. În: Probleme

ecologice și geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova:

realizări și perspective. Conferința științifică cu participare internațională. Chișinău,

14-15 septembrie 2016. Iași, 2016. p. 262-265.



27. Voloșciuc L. Rolul agriculturii ecologice în protecţia agroecosistemelor. În:

Probleme ecologice și geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii

Moldova: realizări și perspective. Conf. Șt. cu participare internațională.

Chișinău, 14-15 septembrie 2016. Iași, 2016. p. 309-313.

28. Voloşciuc L., Josu Veronica. Conceptul de agricultură ecologică – suport al

agriculturii durabile în republica moldova. În: Probleme ecologice și geografice

în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări și perspective.

Conf. Șt. cu participare internațională. Chișinău, 14-15 septembrie 2016. Iași,

2016. p. 314-320.

29. Zavtoni P., Voloşciuc L., Stîngaci Aurelia. Transmiterea vectorială a

baculovirusurilor cu ajutorul nematodelor entomopatogene în diminuarea

noctuidelor dăunătoare. În: Probleme ecologice și geografice în contextul

dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări și perspective. Conf. Șt. cu

participare internațională. Chișinău, 14-15 septembrie 2016. Iași, 2016. p. 321-

323.

30. Завтони П., Волощук Л. Брадовский В., Пынзару Б., Стынгач А. Virin-

HS-P - экологический препарат в борьбе с вредителями овощных культур.

Информационный бюллетень ВПРС МОББ № 49. International research and

practice conference “Biotechnological Production Systems and Application of

Agriculture Biologization”, dedicated to the 45th anniversary of the ETI

“Biotechnics”. Odessa, 3-7 October 2016. Одесса, 2016. С.107-109.



31. Магер Мария., Волощук Л., Магер М. Использование бактерий-

антагонистов против бактериозов семечковых плодовых культур.

Информационный бюллетень ВПРС МОББ № 49. International research and

practice conference “Biotechnological Production Systems and Application of

Agriculture Biologization”, dedicated to the 45th anniversary of the ETI

“Biotechnics”. Odessa, 3-7 October 2016. Одесса, 2016. С.160-162.

32. Волощук Л. Проблемы производства и применения микробиологических

препаратов в защите растений. Информационный бюллетень ВПРС МОББ №

49. International research and practice conference “Biotechnological Production

Systems and Application of Agriculture Biologization”, dedicated to the 45th

anniversary of the ETI “Biotechnics”. Odessa, 3-7 October 2016. Одесса, 2016.

С.69-72.

33. Stingaci A.S., Volosciuc L., Zavtoni P. Bioinsectiucides for ecological control of

lepidoptera. Информационный бюллетень ВПРС МОББ № 49. International

research and practice conference “Biotechnological Production Systems and

Application of Agriculture Biologization”, dedicated to the 45th anniversary of the

ETI “Biotechnics”. Odessa, 3-7 October 2016. Одесса, 2016. С.223-225.

34. Voloșciuc L., Pânzaru B., Lemanov N., Nicolaev A., Șcerbacov T., Nicolaev S.

Agricultura ecologică în soluționarea problemelor siguranței alimentelor. The

International conference dedicated to the 70th anniversary of foundation of first

research institutes of the ASM, 25 march, Chisinau, 2016, p. 154. ISBN 978-9975-

933-78-0.



35. Voloșciuc L. Particularitățile biotehnologiilor de producere a preparatelor

baculovirale pentru combaterea lepidopterelor dăunătoare. Biotehnologii avansate –

realizări și perspective. Al IV-lea Simpozion național cu participare internațională.

Chișinău, 3-4 octombrie 2016. Chișinău, 2016. p.55

36. Pascaru A., Voloșciuc L., Bruma N. Elemente biotehnologice de producere a

virusului poliedrozei nucleare în combaterea Omizii-păroase-a-stejarului.

Biotehnologii avansate – realizări și perspective. Al IV-lea Simpozion național cu

participare internațională. Chișinău, 3-4 octombrie 2016. Chișinău, 2016. p.43

37. Zavtoni P., Voloșciuc L., Pânzaru B. Elemente de regulament tehnologic ale

insecticidului viral Virin-HS-P. Biotehnologii avansate – realizări și perspective. Al

IV-lea Simpozion național cu participare internațională. Chișinău, 3-4 octombrie

2016. Chișinău, 2016. p.56

38. Гладкая А., Щербакова Т., Волощук Л. Применение экстракта корня Ревеня в

подавлении фитопатогенов рода Fusarium. Biotehnologii avansate – realizări și

perspective. Al IV-lea Simpozion național cu participare internațională. Chișinău, 3-4

octombrie 2016. Chișinău, 2016. p.81.

39. Voloșciuc L. Microbial biotechnology in organic farming. Proceeding of

International Scientific Conference on Microbial Biotechnology, 12-13 october 2016.

Chisinau, 2016, p. 53-54.

40. Shubina V., Boortseva S., Voloșciuc L. Comparative evolution of growth of the

bacterial strains Bacillus subtilis S2 and S4 of different nutrient media. Proceeding of

International Scientific Conference on Microbial Biotechnology, 12-13 october 2016.

Chisinau, 2016, p. 155-156.



41. Bulimaga C., Certan C., Grabco N., Mogîldea V. Studiul florei vasculare a rîului

Răut în zonele cu impact ecologic Academician Leo Berg-140: Collection of

Scientific Articles, Eco-Tiras, Bendery-2016, P. 60-61

42. Bulimaga C. Evaluarea global a impactului antropic asupra ecosistemului urban

ChișinăuProbleme ecologice și geografice în contextul dezvoltării durabile a

Republicii Moldova: realizări și perspective. Conferință cu participare internațională

consacrată aniversării a 150 de ani de la apariția ecologiei ca știință, a 70 ani de la

fondarea primelor instituții științifice academice și a 20 ani de la înființarea USPEE

„C. Stere”, Chișinău, 14-15 septembrie , 2016, p. 386-392, ISBN:: 978-973-116-506-

6.

43. Bulimaga C., Burghelea A., Certan C. Probleme ecologice și geografice în

contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări și perspective.

Conferință cu participare internațională consacrată aniversării a 150 de ani de la

apariția ecologiei ca știință, a 70 ani de la fondarea primelor instituții științifice

academice și a 20 ani de la înființarea USPEE „C. Stere”, Chișinău, 14-15 septembrie

, 2016, p. 393-397, ISBN:: 978-973-116-506-6.

44. Bulimaga C., Certan C.,Mogîldea V., Grabco N. Impactul stației de epurare asupra

florei litoral-vasculare a rîului Bîc din or. Chișinău. Probleme ecologice și geografice

în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări și perspective.

Conferință cu participare internațională consacrată aniversării a 150 de ani de la

apariția ecologiei ca știință, a 70 ani de la fondarea primelor instituții științifice

academice și a 20 ani de la înființarea USPEE „C. Stere”, Chișinău, 14-15 septembrie,

2016, p. 398- 402, ISBN:: 978-973-116-506-6.



45. Burghelra A., Bulimaga C.,Mogîldea V., Țugulea A.,Certan C., Șciudlova E.

Influeța emisiilor lichide ale poligonului de deșeuri menajere solide “ Țînțăreni “

asupra formării fluxului geochimic local și poluării apelor. Studiu de caz. Probleme

ecologice și geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova:

realizări și perspective. Conferință cu participare internațională consacrată aniversării

a 150 de ani de la apariția ecologiei ca știință, a 70 ani de la fondarea primelor

instituții științifice academice și a 20 ani de la înființarea USPEE „C. Stere”,

Chișinău, 14-15 septembrie , 2016, p. 403- 406, ISBN:: 978-973-116-506-6.

46. Bulimaga C. Aspecte ecologice, chimico-tehnologice şi economice ale

managementului deşeurilor. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele

Vieţii, 2016, nr.2(329), p. 149-157. ISSN 1857-064N.

47. Bodrug Nicolae, Bulimaga Constantin. UNELE ASPECTE ALE SĂNĂTĂȚII

POPULAȚIEI DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE, ECONOMICĂ CENTRU A

REPUBLICII MMOLDOVA ÎN RELAȚIE CU MEDIULCONFERINȚA

NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ . „Știința în Nordul

Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective” (ediția a doua) consacrată

aniversărilor de 70 de ani de la constituirea Instituțiilor de Cercetare Științifică din

Moldova, 55 de ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei, 10 ani de la

fondarea Filialei Bălți a Academiei de Științe a Moldovei, p. 154-158.



48. Bulimaga Constantin, Certan Corina, Grabco Nadejda, Mogоldea Vladimir

EVALUAREA DIVERSITĂȚII FLORISTICE ÎN ECOSISTEMELE URBANE

TELENEȘTI, FLOREȘTI ȘI ORHEI CONFERINȚA NAȚIONALĂ CU

PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ. „Știința în Nordul Republicii Moldova:

realizări, probleme, perspective” (ediția a doua) consacrată aniversărilor de 70

de ani de la constituirea Instituțiilor de Cercetare Științifică din Moldova, 55 de

ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei, 10 ani de la fondarea Filialei

Bălți a Academiei de Științe a Moldovei 160-163



LISTA EXPERTIZELOR ECOLOGICE  EFECTUATE  ÎN ANUL2016

1. Aviz la procesul tehnologic de gestionare a deşeurilor menajere de către

Întreprinderea municipală Regia „AUTOSALUBRITATE”,.La nr. 01 8/310 din

08.04.2016

2. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de gestionare a deşeurilor din

polietilenă şi polietilteraftalat de către Întreprinderea SRL ”Ursachi -Trans”. La nr.

173 din 27.05.2016.

3. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de gestionare a deşeurilor la

Întreprinderea Municipală (ÎM) ”Salub Sireţi”, Primăria Sireţi. 14.07.2016

4. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic a Staţiei de sortare, compostare

a deşeurilor vegetale şi menajere din s. Coloniţa, mun. Chişinău. La nr. 603 din

20.04.2015.

5. Expertiza ecologică a instalaţiei de tratare prin sterilizare a deşeurilor medicale

26.05.2016.

6. Expertiza ecologică a Stației de epurare a levigatului din satul Creţoaia, comuna

Ţînţăreni, raionul Anenii Noi. La nr. 221 din 06.04.2015 .



7. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de colectare a deşeurilor din

carton, peliculă şi polietilenteraftalat (PET). 01.07.2015

8. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de colectare şi prelucrare a

deşeurilor din polietilenă şi mase plastice, 24.06.2015.

9. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de reşapare a anvelopelor cu

tehnologie rece. La nr. 176 din 13.05.2015

10. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de producere a hîrtiei

igienice din maculatură. La nr. 33 din11.02.2015.

11. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de colectare şi

prelucrare a deşeurilor din polietilenă şi mase plastice,16.04.15.

12. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a fermei de reproducere şi creştere a porcinilor

de prăsilă, de tip Nucleus, fermă cu circuit închis, s. Gura Camencii, r-l Floreşti.

01.07.15.



Denumirea manifestărilor ştiinţifice Tipul manifestării ştiinţifice Responsabili Perioada

desfăşurării

Manifestări ştiinţifice organizate

(la nivel naţional şi internaţional)

Probleme ecologice şi geografice în 

contextul dezvoltării durabile a 

Republicii Moldova

Conferința ştiinţifică cu 

participare internațională

consacrată aniversării a 150 

ani de la apariţia ecologiei ca 

ştiinţă, a 70 de ani de la 

fondarea primelor instituţii 

ştiinţifice academice şi a 20 de 

ani de la înfiinţarea USPEE 

„Constantin Stere”.

Valentin Aşevschi, 

Aurelia Crivoi

Chișinău, 

Republica 

Moldova, 14-15 

septembrie 2016

Integrare prin cercetare şi inovare Conferinţa ştiinţifică Naţională 

cu Participare Internaţională.

Aurelia Crivoi Chișinău, 28-29 

septembrie 2016

Ştiinţa şi inovarea în perioada 

globalizării

Simpozium internaţional 

dedicat aniversării a 20 ani de 

la fondarea USPEE 

„Constantin Stere”

Gheorghe Avornic, 

Asociaţia Naţională 

a experţilor judiciari 

din Moldova

Chişinău, 

Republica 

Moldova, 12-14 

mai 2016



MANUALE 2016

1. CRIVOI A., AȘEVSCHI V., COJOCARI L. Calitatea vieţii şi sănătatea. Manual.

Editura Vasiliana 98, Iaşi, 2016, 603 p. ISBN 978 -973-116-504-2.

2. CRIVOI A., Erhan E., Deleu I. Bazele fiziologice ale sportivilor înotători.

Monografie. Complexul Editorial, INSC, 2016, 136 p., ISBN 978-9975-4453-6-8. .

3. CRIVOI A., BACALOV IU., CHIRIŢA E., ILIEŞ A., BACALOV I.,

CORLĂTEANU A., COJOCARI L., CERNEI G., BODRUG T., PARA I.,

CROITORI C., CIOCÂRLAN V. Mecanisme integrative de control al activităţii

nervoase superioare. Suport de curs. Tipografia Imprint Star, 2016, 120 p. , ISBN

978-9975-3108-3-3.



Denumirea 

temei

Conducăto

rul

Durata Participanţii Obiectivele  generale Impactul ştiinţific, economic, 

social

Marketingul 

teritoriilor

Chiriac Lilia

dr., 

conf.univ.

2013-

2016

Chiriac Lilia

dr., conf.univ.

Cercetări în domeniul 

marketingului local: strategii 

de dezvoltare locală

şi regională, marketingul 

localităţilor şi valorificarea 

potenţialului lor de

dezvoltare.

Atragerea  investiţiilor, 

marketingul investiţiilor 

directe la nivelul

localităţilor şi regiunilor. 

Elaborarea şi publicarea 

monografiei

Managementul 

surselor de 

finanţare

Lîsîi Aliona

dr., conf.univ.

2013-

2016

Lîsîi Aliona

dr., conf.univ.

Cercetări în domeniul 

managementul surselor de 

finanţare în construcţia de 

locuinţe din Republica 

Moldova

Elaborarea şi publicarea articolelor 

ştiinţifice în reviste.

Managementul 

surselor de 

finanţare

Lîsîi Aliona

dr., conf.univ.

2014-

2017

Lîsîi Aliona

dr., conf.univ.

Studiul privind perfecţionarea 

managementului surselor de 

finanţare pentru construcţia de 

locuinţe în Republica Moldova

Elaborarea şi publicarea 

monografiei

Cercetarea 

comportamentul

ui 

consumatorului

Chiriac Lilia

dr., conf.univ.

2014-

2017

Chiriac Lilia

dr., conf.univ.

Studierea influenţei factorilor 

exogeni asupra 

comportamentului 

consumatorilor.

Elaborarea şi publicarea articolelor 

ştiinţifice în reviste.

➢ Direcţia de cercetare V: Noi metode manageriale, de marketing şi dezvoltare

antreprenorială pentru competitivitate organizaţională. 6 teme

Facultatea Ştiinţe Economice 



Managementul 

bazat pe 

cunoaştere

Lîsîi Aliona

dr., conf.univ.

2014-

2017

Lîsîi Aliona dr., conf.univ.

Chiriac Lilia dr., conf.univ.

Avornic Ana Dr.,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 Geta dr., conf.univ.,

Fondos Tatiana dr., conf.univ.

Coşciuc Elena Master în economie lector 

univ.

Studiul privind 

strategiile de 

stabilire şi 

valorificare a 

avantajelor 

competitive ale 

firmelor din 

Republica 

Moldova.

Elaborarea şi publicarea 

articolelor ştiinţifice în 

reviste.

Participări la 

simpozioane,conferinţe 

naţionale şi internaţionale. 

Publicaţii în culegeri 

naţionale

şi internaţionale.

Managementul 

şi măsurarea 

performanţei în 

marketing

Chiriac Lilia

dr., conf.univ.

2014

-

2017

Chiriac Lilia dr., conf.univ.

Lîsîi Aliona dr., conf.univ.

Avornic Ana Drd.,lector superior

Scutaru Alexandru dr., conf.univ.

Deleu Corina  dr.,lector superior,

Vîrcolici Margareta dr., conf.univ.

Duca Aurelia dr., conf.univ.

Bulgac Vitalie dr., lector superior,

Melnic Geta dr., conf.univ.,

Fondos Tatiana dr., conf.univ.

Coşciuc Elena, Master în economie lector 

universitar

Studierea 

modelelor de 

management al 

performanţei în 

marketing.

Performanţa în 

marketing la 

nivelul IMM-urilor 

din Republica 

Moldova

Elaborarea şi publicarea 

articolelor ştiinţifice în 

reviste.

Participări la 

simpozioane,conferinţe 

naţionale şi internaţionale. 

Publicaţii în culegeri 

naţionale

şi internaţionale.



Componenţa Echipei de Cercetare a Facultăţii Economie

1. Andronic Alesea, Lector superior

2. Bulgac Vitalie, Lector universitar

3. Catan Petru, Profesor universitar interimar, pentru activitate ştiinţifică la doctorat

4. Cărbune Natalia, Lector universitar

5. Dodu-Gugea Larisa, Conferenţiar universitar

6. Chiriac Lilia, Conferenţiar universitar

7. Copăceanu Cristina, Lector universitar

8. Certan Ion, Lector superior, pentru cercetare ştiinţifică

9. Gladei Anatolie, Lector superior

10. Fondos Igor, Lector superior

11. Deleu Corina, Lector superior

12. Neagu Marin, Asistent universitar

13. Macovei Tatiana, Lector superior

14. Marandici Elena, Lector universitar

15. Melnic Georgeta, Conferenţiar universitar



16. Gribincea Aurelia, Conferenţiar universitar

17. Veveriţa Valentina, Conferenţiar universitar

18. Vîrcolici Margareta, Conferenţiar universitar

19. Ţugulschi Iuliana, Lector superior

20. Salter Alexandru, Lector universitar

21. Lîsîi Aliona, Conferenţiar universitar, Decan la Facultatea de Ştiinţe Economice

22. Scutaru Alexandru, Conferenţiar universitar

23. Prodan Nicolae, Conferenţiar universitar

24. Pleşca Natalia, Lector universitar.



Experţi ai unor proiecte şi/sau membri ai unei activităţi ştiinţifice de peste

hotare.

1. GRIBINCEA A., 2014-2015 “Programul european operaţional comun

“Bazinul Marea Neagră 2007-2013”,proiectul “Evaluarea în cadrul sistemului

internaţional de certificare a calităţii în agroturism CerTour”

2. GRIBINCEA A., 2016 Programul Polish AID, Centrul European pentru

Cooperare, Polonia; Proiectul “Dezvoltarea clusterelor agroturistice în Moldova.

Consolidarea business-ului non-agricol în zonele rurale” (MSZ

160/3026/PPR2016).

3. SCUTARI Sofia. Expert pe termen scurt în cadrul proiectului" Îmbunătățirea

Statistică regională în Republica Moldova "(EuropeAid / 135392 / DH / SER /

MD). De la data de 07.03.2016 până la data de 30.06.2016.

4. DODU-GUGEA L., Proiect finanțat de către Banca Mondială: "Analiza

sectoarelor economice pentru a identifica obstacole majore privind concurența

(World Bank ECA Trust FUND TF 16060) 2014-2015.



Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice din ţară.

1. LÎSÎI ALIONA membru Colegiului de redacţie a Analelor Ştiiinţifice a

Universităţi de Studii Politice și Economice Europene ,,Constantin Stere”;

Categoria C.

2. CHIRIAC LILIA - membru Colegiului de redacţie a Analelor Ştiiinţifice a

Universităţi de Studii Politice și Economice Europene ,,Constantin Stere”;

Categoria C.

Participare în activitatea comisiilor instituite de Preşedinte, Parlament,

Guvern, ministere, departamente.

1. GRIBINCEA A., dr., conf.univ. - membru al Consiliului Consultativ pentru

Turism, Agenţia de Turism din R.Moldova, Ministerul Economiei, Hotărîrea

ATM, din 03.11.2015

2. GRIBINCEA A .– membru al Comitetului Tehnic CT49 “Eficienţa energetic

a clădirilor”, Hotărîrea Nr.72 din 24.03.2016, Institutul Naţional de

Standardizare

3. MELNIC G., dr.,conf. univ. – membru al Comisiei de certificare a auditorilor

de pe lîngă Ministerul Finanţelor.



Distincţii de apreciere a rezultatelor cercetărilor şi elaborărilor.

1. COPĂCEANU Cristina. Medalie de aur: Salonul Internaţional al Cercetării,

Inovării şi Transferului Tehnologic “INVENTICA 2015”, Iași, România, 2015.

2. COPĂCEANU Cristina. Medalie de argint: Expoziția Europeană a Creativității și

Inovării „EUROINVENT – 2015”, ed. a VII-a. Iași, România, 2015.

3. COPĂCEANU Cristina. Menţiune: Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi

Inventicii, ed. a XIII-a 25 (2015), Cluj-Napoca.

4. COPĂCEANU Cristina. Medalie de aur: Salonul de Carte Tehnico-Stiinţifică,

Artistică şi Literară „Euroinvent 2016ˮ, Iași, România, 2016.

5. COPĂCEANU Cristina. Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi

drepturilor conexe Nr.5288 la data de 29 martie 2016.

. Rezultate mai importante obţinute în colaborare.

A fost studiată capacitatea de consolidare a întreprinderilor din domeniu energetic,

întreprinderilor din sectorul industrial şi patronat privind sporirea nivelului de cultură

în managementul energetic al afacerilor (Gribincea A., Croitoru A., USPEE).



Monografii.

• Gribincea A.(coautori) Bioprotecţia materialelor din piele naturală pentru mărfuri

de consum (2016, în redacţie, România sau LAP Lambert Academic Publishing,

Germania)

. Monografii.

1. Copăceanu C., Asigurarea eficienței mecanismului de finanţare a sistemului

ocrotirii sănătății în Republica Moldova. Monografie. Iași:Vasiliana 98, 2015.

ISBN: 978-973-116-416-8.

2. Gribincea A. Expertiza ecologică a mărfurilor de consum (2016, UnAŞM, în

redacţie)

Culegeri.

• Gribincea A. Dezvoltarea clusterială în agroturism. Colectiv de autori (în red,

2016).



Alte reviste atestate.

1. Copăceanu C., Promovarea şi dezvoltarea profesiei de audit intern prin

intermediul Asociaţiei Auditorilor Interni din Republica Moldova. În: Revista de

studii interdisciplinare. România, 2016, nr.2(10) p.19-26.

2. CHIRIAC L. Marketingul inovaţional – sursă a avantajului competitiv. În:

Revista de studii interdisciplinare. România, Iași, 2016, 0,4 c.a. (în curs de

publicare).

3. ANDRONIC A. Analiza cost-beneficiu a produselor inovative în sfera bancară.

În: Revista de studii interdisciplinare. România, Iași, 2016. În publicare.

4. SCUTARI Sofia. Evoluţia datoriei de stat externe în Republica Moldova, În:

Revista de studii interdisciplinare. România, Iași, 2016. În publicare.

5. Melnic Georgeta, Aliona, Lîsîi. Particularitățile impozitării și contabilității în

organizațiile necomerciale. În: Revista de studii interdisciplinare, Constantin Stere:

economie, ecologie şi sociologie. Iaşi, 2016, p. 97-103.

6. Melnic Georgeta, Aliona, Lîsîi. Problemele proiectului Pare 1+1 şi condiţiile

soluţionării acestora. În: Revista de studii interdisciplinare, Constantin Stere:

economie, ecologie şi sociologie.Iaşi, 2016, p. 103-107.

7. CHIRIAC L., LÎSÎI A. Managementul schimbărilor organizaţionale – condiţie

pentru dezvoltarea întreprinderii. În: Analele Științifice. Universitatea de Studii

Politice și Economice Europene ”C. Stere”. Chişinău, 2016, Volumul 3. p. 59-68,

ISSN 1857 – 4858 – ISBN 978-9975-4449-0-3. 0,5 c.a.



8. COCIUG, V., ANDRONIC, A. Măsuri de prevenire şi gestiune a falimentelor

bancare – cazul Republicii Moldova. În: Analele USPEE „Constantin Stere”, Ch.:,

USPEE 2016, Volumul 3, pp. 114-126. – ISBN 978-9975-4449-0-3.. 0,97 c.a.,

9. DELEU C., CEBOTARI C. Posibilităţi şi limite de gestionare a stocurilor în cadrul

întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova”. În: Analele Științifice.

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”C. Stere”. Chişinău, 2016,

Volumul 3. p. 93-99, ISSN 1857 – 4858 – ISBN 978-9975-4449-0-3.

10. FONDOS I. Controlul parlamentar în asigurarea statului de drept În: Analele

Științifice. Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”C. Stere”.

Chişinău, 2016, Volumul 3. p. 176-181, ISSN 1857 – 4858 – ISBN 978-9975-4449-

0-3.

11. FONDOS T., FONDOS I. Vînzarea la distanță – experiență UE pentru Republica

Moldova. În: Analele Științifice. Universitatea de Studii Politice și Economice

Europene ”C. Stere”. Chişinău, 2016, Volumul 3. p. 86-92, ISSN 1857 – 4858 –

ISBN 978-9975-4449-0-3.

12. GRIBINCEA A., GRIBINCEA C. Durabilitatea ca element al arhitecturii ciclului

de viaţă a produsului touristic rural şi motor de capitalizare a dezvoltării rurale. În:

Analele Științifice. Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”C. Stere”.

Chişinău, 2016, Volumul 3, p. 69-78, ISSN 1857-4858. – ISBN 978-9975-4449-0-3.



13. SCUTARU Al., Emigraţia populaţiei din Republica Moldova şi impactul ei

asupra eficacităţii pieţei muncii. În: Analele Științifice. Universitatea de Studii

Politice și Economice Europene ”C. Stere”. Chişinău, 2016, Volumul 3. p. 79-

85, ISSN 1857 – 4858 – ISBN 978-9975-4449-0-3.

14. VÎRCOLICI M. Interacţiunea tipurilor de transport: premise şi probleme în

procesul de implementare a intermodalismului. În: Analele Științifice.

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”C. Stere”. Chişinău,

2016, Volumul 3. p. 136-139, ISSN 1857 – 4858 – ISBN 978-9975-4449-0-3.

15. COCIUG, V., ANDRONIC, A. Premisele elaborării produselor bancare

inovative în Republica Moldova. În: Inovaţia: factor al dezvoltării social-

economice: conf. Şt. Practică, 3 martie 2016, Cahul: Univ. de Stat „Bogdan

Petriceicu Hajdeu”, 2016.

16. SCUTARI Sofia. Asigurarea echilibrului financiar (bugetar) în sistemul

bugetar. În: Materialele conferinței, conferinţei ştiinţifice internaţionale,

februarie 2016. Chișinău: USPEE, 2016, 5 p.

Lista studiilor, referatelor publicate pe Internet (se indică organizaţia editor).

• Gribincea A. Articol cu rezultatele studiului comparat privind particularităţile

managementului cultural în afacerile moldoveneşti, publicat în

BusinessClass.



Lista manualelor pentru învăţământul universitar.

1. Gribincea А., Kozak Y., Tsiganu A., Gribincea C., Erhan L., Avornic A.,

Margineanu A., Bujor O., Copaceanu C. International trade. Complex Editorial

INCE, Chișinău, 2016.

2. Contabilitatea în comerţ : conform noilor reglementări contabile : [man.] /

Eudochia Bajerean, Georgeta Melnic, Iuliana Ţugulschi, Corneliu Bugan ;

Acad. de Studii Econ. a Moldovei. - Chişinău : S.n., 2016. - 310 p. - ISBN 978-

9975-53-613-4.

3. Gribincea A., Gribincea C. Ghid în teoria şi practica managementului

energetic pentru începători (în red, 2016).

4. Copăceanu C., Avornic A., Bujor O. Audit intern. Note de curs. Complex

Editorial INCE, Chișinău, 2016.

5. Gribincea A. Managementul desfacerii şi logistica (red., 2016).



• Participare la elaborare.

1. Gribincea A. Catalogul agropensiunilor certificare în Republica Moldova.

Certour. The cataloque of certified agripensions in Republic of Moldova.

Chişinău, 2016, 24p. (transmis Biblioteca USPEE).

2. Gribincea A. TV Moldova 1, programul „Rapsodia satului”, iunie 2016,

lansarea traseului turistic „Pomul vieţii”, elaborat în cadrul proiectului

ALECTOR.

3. Gribincea A. Participare în juriul Concursului naţional „Bune practici privind

implementarea standardelor”, INS, 10 iun, 2016.

4. Gribincea A. Participare, colaborare în desfăşurarea şi reflectarea în presă a

evenimentelor, Asociaţia Jurnaliştilor de Mediu şi Turism Ecologic din Moldova

(feb-iun 2016).

5. Gribincea A. Participarea la MoldExpo cu materialele „Soluţii ecologice pentru

turismul rural”, la standul Asociaţiei Patronale din Industria Turismului (APIT),

certificat.

6. Gribincea A. Diploma Federaţiei de Promovare a Turismului din Moldova,

2016.

7. Gribincea A. Publicarea ca autor a materialelor pentru revista BusinessClass,

rubrica Management, 2015- 2016.



Lista manifestărilor organizate pentru utilizatori.

• Gribincea A. Masa rotundă „Standardizarea în afaceri, managementul calităţii

mărfurilor, management energetic, ecologie şi viaţa socială” cu participarea

L.Bostan, Vice-Director INS, mai, 2016

• Gribincea. A. Consultanţă proprietarilor şi adiministratorilor de pensiuni

turistice rurale

Experţi în proiecte de acte normative.

1. Gribincea A. Proiect HG cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a

ecoturismului în Republica Moldova în anii 2017-2020 (iunie, 2016).

2. Gribincea A. – elaborarea standardelor naţionale în domeniul eficienţei

energetice a clădirilor, Institutul Naţional de Standardizare, din martie 2016.

• Alte activităţi.

1. GRIBINCEA A. Participare la seminare de instruire, programul UE “Europa

Creativă” (iul 2015-iun 2016).

2. GRIBINCEA A. Participare la Worhshop on New Strategy for Innovation

Cluster development, organizat în cooperare de AITT şi TAIEX (Brussels

Belgium), ianuarie 2016.

3. ANDRONIC A. Participarea la cursuri/traininguri de formare/dezvoltare

profesională: BC „MOBIASBANCA-SOCIETE GENERALE” SA – 3 zile;

diplomă din 17 martie 2016.



Denumirea 

temei 

Conducătorul Durata Participanţii Obiectivele generale Impactul ştiinţific, economic, 

social

Mecanismul 

asigurării 

legalităţii actelor 

administrative în 

Republica 

Moldova

Diaconu Mihail, 

doctor în drept, 

conferenţiar 

universitar; 

2013-

2016

Popovici Tudor, 

doctor în drept, 

conferenţiar uni-

versitar;

Poalelungi Mihail, 

doctor în drept, 

conferenţiar uni-

versitar;  

- Eficientizarea 

activismului juridic al 

cetăţenilor;

- Elucidarea mecanismul 

asigurării legalității actelor 

administrative în Republica 

Moldova; 

- Înaintarea recomandărilor 

eficiente de modificare a 

legislaţiei în vederea 

protejării drepturilor 

persoanelor în litigiile de 

contencios administrativ. 

Este elucidat mecanismul asigurării

legalității actelor administrative în

Republica Moldova. Sunt înaintate

recomandări eficiente de modificare a

legislaţiei în vederea protejării

drepturilor persoanelor în litigiile de

contencios administrativ. Actualitatea

ştiinţifică şi importanţa practică a

cercetării efectuate sunt

incontestabile.

Probleme de 

integrare a 

dreptului în 

contextul 

dezvoltării 

societăţii 

contemporane 

din Republica 

Moldova

Avornic 

Gheorghe, doc-

tor habilitat, 

profesor univer-

sitar

2014-

2017

Humă Ioan, doc-

tor, profesor uni-

versitar;

Bordeianu Cătălin, 

doctor, profesor 

universitar;

Coptileţ Valentina, 

doctor, 

conferenţiar uni-

versitar;

- Cercetarea condiţiilor 

de integrare a 

dreptului în contextul 

dezvoltării societăţii 

contemporane în 

Republica Moldova.

- Efectuarea de 

propuneri eficiente 

privind modificarea 

cadrului legal 

Concluziile şi recomandările din

cercetarea vizată au fost luate în

consideraţie la elaborarea monografiei

cu acelaşi titlu în anul 2014, în

coautorat de către autorii Gh.Avornic,

I.Humă ş.a., la una dintre cele mai

prestigioase edituri din Federaţia

Rusă. Impactul ştiinţifico-practic a

cercetării se manifestă prin

implimentate în activitatea legiuitoare

din Republica Moldova, România şi

Federaţia Rusă a rezultatelor obţinute.

Facultatea de Drept. Direcţiile de cercetare. Tematica lor.

➢ Direcţia de cercetare I: Problemele actuale ale dreptului public în contextul

integrării europene. 4 teme



Traseologia 

criminalistică –

domeniu 

fundamental de 

cercetare la 

etapa 

contemporană

Gheorghiţa 

Mihail, 

doctor 

habilitat în 

drept, 

profesor 

universitar.

2013-

2016

Golubenco 

Gheorghe, doctor în 

drept, conferenţiar 

universitar;

Crîjanovschi 

Sergiu, doctor în 

drept, conferenţiar 

universitar.

- Cercetarea doctrinei juridice 

de specialitate în domeniul 

tacticii criminalistice.

- Descrierea mecanismului de 

aplicare practică a 

cunoştinţelor traseologice.

- Efectuarea de propuneri 

eficiente privind modificarea 

regulilor de efectuare a 

cercetării criminalistice.  

Autorii cercetării aduc definiția

conceptului de tactică criminalistică şi

traseologie. Cercetarea prezintă

utilitate teoretică și practică grație

problematicii abordate, concluziilor

finale și recomandărilor eficiente.

Impactul practice al cercetării se

manifestă prin explicarea modului de

aplicare a metodelor şi mijloacelor

tehnico-ştiinţifice de criminalistică

necesare descoperirii faptelor penale;

adaptarea tacticii criminalistice şi

traseologiei la necesităţile practicii de

investigare criminalistică şi realizării

altor ştiinţe, cum ar fi chimia, fizica,

matematica, cibernetica, biologia,

logica, psihologia; utilizarea noilor

metode şi procedee tactice de

organizare şi efectuare a acţiunilor de

urmărire penală, necesare stabilirii

adevărului într-un proces penal;

Influenţa 

dreptului 

internaţional al 

drepturilor 

omului asupra 

dreptului 

constituţional 

din Republica 

Moldova

Binzaru 

Lucia, doc-

tor în drept, 

conferenţiar 

universitar

2014-

2017

Musteaţă Grigore, 

doctor în drept, 

conferenţiar univer-

sitar; 

Furdui Sergiu, doc-

tor în drept, 

conferenţiar univer-

sitar; 

Radu Ştefănuţ, doc-

tor în drept, 

conferenţiar univer-

sitar; 

- Aprecierea doctrinară a 

gradului de influenţă a 

dreptului internaţional al 

drepturilor omului asupra 

ordinii juridice constituţionale 

din Republica Moldova.

- Influenţa dreptului 

internaţional al drepturilor 

omului asupra dreptului 

constituţional al Republicii 

Moldova examinat prin prisma 

recunoaşterii caracterului 

imperativ pentru „nucleul” 

drepturilor omului. 

Propunerile cu caracter practic ce se

conţin în studiul efectuat pot fi

aplicate atât la nivel naţional, cât şi

internaţional, în contextul elaborării

documentelor internaţionale,

perfectării practicii internaţionale de

creare a normelor de drept şi de

asigurare a acestora. Rezultatele

cercetării, concluziile şi recomandările

definitivate pe parcursul efectuării

studiului, au fost expuse în textele

articolelor ştiinţifice în reviste de

specialitate, precum şi discutate şi

evaluate în cadrul conferinţelor de

profil naţionale şi internaţionale.



➢ Direcţia de cercetare II: Problemele actuale ale dreptului privat în contextul

integrării europene. 4 teme

Denumirea 

temei

Conducătorul Dura

ta

Participa

nţii

Obiectivele generale Impactul ştiinţific, economic, 

social

Clauzele 

abuzive în 

contractele 

încheiate cu 

consumatorii. 

Aspecte de drept 

internaţional 

privat. 

Plotnic Olesea, doctor 

în drept, conferențiar 

universitar;

Poalelungi Mihai, 

doctor în drept, 

conferenţiar 

universitar;

Diaconu Mihail, 

doctor în drept, 

conferenţiar 

universitar

Midrigan Pavel, 

doctor, conferenţiar 

universitar

2013-

2016

Plotnic 

Olesea,

Poalelungi 

Mihai,

Diaconu 

Mihail,

Midrigan 

Pavel

Dificultăți de aplicare a 

legislației naționale din 

domeniul protecției 

consumatorilor. Condiții de 

perfecționare a cadrului juridic 

național la directivele și 

regulamentele Uniunii 

Europene.

Editarea unei monografii și a unui

suport de curs la disciplina de studiu

dreptul protecției consumatorilor;

publicarea de articole ştiinţifice care să

reflecte controversele legislației din

domeniul protecției consumatorilor în

Republica Moldova, cu elaborarea de

propuneri şi concluzii eficiente de

modificare a legislaţiei; participarea

activă cu comunicări ştiinţifice la

conferinţe şi simpozionare

internaţionale din domeniul protecției

consumatorilor.

Controverse 

privind natura 

juridică a 

dreptului 

afacerilor în 

Republica 

Moldova –

subramură de 

drept sau 

disciplină de 

studiu în cadrul 

facultăţilor de 

drept 

Cojocari Eugenia, 

doctor habilitat în 

drept, profesor 

universitar;

Cuzneţov Alexandru, 

doctor în drept, 

conferenţiar 

universitar;

Vlaicu Vlad, doctor în 

drept, conferenţiar 

universitar

Mihalache Iurie, 

doctor în drept, 

conferenţiar 

universitar

2013-

2016

Cojocari 

Eugenia,

Cuzneţov 

Alexandru,

Vlaicu 

Vlad,

Mihalache 

Iurie

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.

Editarea suportului de curs la disciplina

de studiu dreptul afacerilor; publicarea

de articole ştiinţifice care să reflecte

controversele privind natura juridică a

dreptului afacerilor în Republica

Moldova, cu elaborarea de propuneri şi

concluzii eficiente de modificare a

legislaţiei; participarea activă cu

comunicări ştiinţifice la conferinţe şi

simpozionare internaţionale din

domeniul dreptului afacerilor.



Arbitrajul 

comercial ca 

modalitate 

alternativă de 

soluţionare a 

litigiilor comerciale 

în Republica 

Moldova

Postovan 

Dumitru, doctor 

în drept, profesor 

universitar;

2014-

2017

Ciobanu Tatiana,

Diaconu Iurie,

Poalelungi Mihail,

Domente Marin

Stabilirea locului şi rolului 

arbitrajului comercial 

internaţional în sistemul de drept; 

aprecierea importanţei arbitrajului 

comercial internaţional în doctrina 

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.

Impactul social şi economic al

cercetării se manifestă prin

importanţa înţelegerii şi

recunoaşterii interferenţelor şi

interdependenţelor dintre dreptul

internaţional public şi cel privat,

care, departe de a opera izolat, s-

au dezvoltat într-un sistem de

complementaritate ce devine tot

mai complex şi, în acelaşi timp,

mai eficient.

Condiţiile angajării 

răspunderii juridice 

civile pentru 

prejudiciu conform 

legislaţiei 

Republicii 

Moldova.

Cojocari 

Eugenia, doctor 

habilitat în 

drept, profesor 

universitar;

Mihalache 

Iurie, doctor în 

drept, 

conferenţiar 

universitar;

2014-

2017

Plotnic O., dr. în 

drept, conf.

univ.;

Midrigan P., dr., 

conf. univ.;

Caţaveica E., 

doctorand, lector 

universitar.

Cercetarea problemei privind 

răspunderea juridică civilă pentru 

prejudiciu în cadrul sistemului de 

drept naţional; studierea apariţiei 

şi evoluţiei legislaţiei naţionale 

din domeniul răspunderii 

juridico-civile; eficientizarea 

cadrului juridic de reglementare 

a răspunderii juridice pentru 

prejudicii conform Codului civil 

al Republicii Moldova.

Actualitatea şi importanţa temei

reiese din faptul că specificul

condiţiilor răspunderii juridice

civile nu au fost abordate în

literatura de specialitate a

Republicii Moldova. În urma

cercetării efectuate, s-a constatat

că indiferent de natura sa,

delictuală sau contractuală,

răspunderea juridică civilă se

antrenează ori de cîte ori sunt

întrunite cîteva condiţii

cumulative, şi anume: fapta

ilicită, numită şi prejudiciabilă,

existenţa prejudiciului, raportul

de cauzalitate dintre fapta ilicită

şi prejudiciu şi, respectiv,

vinovăţia autorului faptei

ilicite.



Componenţa Echipei de Cercetare a Facultăţii de Drept

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

2. Cojocari Eugenia, dr.hab., prof.univ.

3. Gheorghiţă Mihai, dr.hab., prof.univ.

4. Grecu Raisa, dr.hab., conf.univ.

5. Plotnic Olesea, dr.hab., conf.univ.

6. Humă Ion, dr., prof.univ.

7. Craiovan Ion, dr., prof.univ.

8. Bordeianu Cătălin, dr., prof.univ.

9. Osmochescu Nicolae, dr., prof.univ.

10. Vlaicu Vlad, dr., conf.univ.

11. Midrigan Pavel, dr., conf.univ.

12.Coptileţ Valentina, dr., conf.univ.

13. Antoci Albert, dr., conf.univ.

14. Zaporojan Veaceslav, dr., conf.univ.

15. Iordanov Rodica, dr., conf.univ.

16. Popovici Tudor, dr., conf.univ.

17. Ciobanu Tatiana, dr., conf.univ.

18. Crijanovschi Sergiu, dr., conf.univ.

19. Postovan Dumitru, dr., conf.univ.

20. Maimescu Sava, dr., conf.univ.



21. Golubenco Gheorghe, dr., conf.univ.

22. Cuzneţov Alexandru, dr., conf.univ.

23. Plotnic Olesea, dr., conf.univ.

24. Furdui Sergiu, dr., conf.univ.

25. Sîli Vitalie, dr., conf.univ.

26. Musteaţă Grigore, dr., conf.univ.

27. Poalelungi Mihail, dr., conf.univ.

28. Diaconu Mihail, dr., conf.univ.

29. Mihalache Iurie, dr., conf.univ.

30. Bînzaru Lucia, dr., conf.univ.

31. Laiu Nicolae, dr., conf.univ.

32. Midrigan Pavel, dr., conf.univ.

33. Iustin Viorel, dr., lect.sup.univ.

34. Cojocaru Vladlen, dr., lect.sup.univ.

35. Chisari Aliona, dr., lect.univ.

36. Ştefănuţ Radu, dr., lect.sup.univ.

37. Păduraru Alexandru, dr., lect.univ.

38. Domente Marin, ma., drd., lect.sup.univ.

39. Josanu Dumitru, ma., drd., lect.univ.

40. Catan Anastasia, ma., drd., lect.univ.



POTENŢIALUL ŞTIINŢIFIC 

Facultatea de Drept dispune de cercetători cu experienţă, care prin propria rîvnă şi

perseverenţă educă şi transmit bunele practice ale cercetării autohtone tinerii generaţii, astfel

asigurînd o continuitate a direcţiilor şi problemelor supuse analizei. Notorietăţi ale ştiinţei

autohtone (ex. Avornic Gheorghe, prof.univ.; Cojocari Eugenia, prof.univ., Osmochescu

Nicolae, prof.univ.; Grecu Raisa, dr.hab., conf.univ.) recunoscute atît la nivel naţional cît şi

regional, asigură perpetuarea bunelor practice ale domeniului de cercetare ştiinţifică în cadrul

profilului.

Pe parcursul anului 2016 cadrele didactice ale Facultăţii de Drept au publicat, în total:

a) 11 – manuale, monografii şi note de curs;

b) 56 – articole în reviste ştiinţifice de profil şi în materiale ale conferinţelor ştiinţifice.

La momentul evaluării la facultate sunt angajate 41 de persoane, din care 15 sunt angajate

prin cumul extern (de ex. Gheorghiţă Mihail, dr.hab., prof.univ.; Antoci Albert, dr., lect.univ.;

etc.), iar 29 de persoane sunt angajate cu funcția de bază, cu normă de cercetare științifică

sau ştiinţifico-didactică (de ex. Poalelungi Mihail, dr., conf.univ.; Ciobanu Tatiana, dr.,

conf.univ.; Popovici Tudor, dr., conf.univ.; Mînăscurtă Cezar, dr., conf.univ., etc.).

La momentul evaluării, 5 persoane din numărul total de angajați dețin titlul științific de

doctor habilitat și 32 persoane dețin titlul științific de doctor în drept.

În prezent, 3 persoane din numărul total de angajați efectuează studii de doctorat

(Domente Marin, drd., lect.sup.univ.; Josanu Dumitru, drd., lect.univ.; Catan Anastasia, drd.,

lect.univ.; Caţaveica Eugeniu, drd., lect.univ.). Pe parcursul perioadei evaluate 1 persoană a

obținut gradul de doctor în drept (Iustin Viorel, lect.univ. (drept penal).



Astfel, analizînd în esenţă structura personalului uman putem constata că aceasta face faţă

rigorilor impuse de sistemul national de acreditare şi chiar conţine numele unor notorietăţi ale

domeniilor juridic cu care se poate mîndri întreaga comunitate ştiințifică naţională nu doar cei

de la USPEE „C.Stere”. Faptul că o mică parte dintre aceştia sunt prin cumul, demonstrează

caracterul practic şi util al competenţelor şi abilităţilor acestora. Unii dintre angajaţii facultăţii

sunt chemaţi să exercite funcţii importante în sistemului instituţiilor de stat al Republicii

Moldova (dl Poalelungi Mihail – Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie a Republicii; dnii

Furdui Sergiu şi Diaconu Mihail – judecători la Curtea Supremă de Justiţie a Republicii

Moldova; dl. Postovan Dumitru – Preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional pe

lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova; Şleahtiţchi Mihail – Consilier al

Preşedintelui R.M. pe probleme de cultură, ştiinţă şi educaţie; dna Plotnic Olesea – Vice-

Director al Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor etc.).

Un alt element nu mai puţin important este ponderea cercetătorilor tineri (26%), ceea ce ne

demonstrează o continuitate a procesului de cercetare atît în cadrul USPEE „C.Stere” în general,

cît şi în cadrul profilului supus acreditării în special. Prezenta destul de consistenţă a tinerilor

ceretători, susţinerea unui număr respectabil de teze de doctor în ţară cît şi peste hotare denotă

atitudinea constructivă a administraţiei asupra procesului de organizare şi susţinere a cercetării

şi ştiinţei prin promovarea tinerilor cercetători.

În cadrul unei analize de ansamblu a personalului uman care este implicat direct în cercetare

în cadrul facultăţii, urmează să menţionăm raportul adecvat dintre cadrele de cercetare notorii şi

cele tinere, simbioza şi continuitatea pe care o asigură această proporţie echilibrată dintre cei cu

experienţă şi tinerii ambiţioşi.



Manuale, Monografii, Note de curs

1. Avornic Gh., Grecu R., Postovan D., Humă I., Andriuță E., Domente M. Tratatat de

Teoria Generala a statului și dreptului. Iași, vol.I, 2015, 675 p.

2. Cojocari Eu., Constantinescu E., Banărescu Iu.. Perederco V. Drept succesoral. Curs

universitar. Chişinău, Tip. Centrală, 2015, 388 p.

3. Cojocari Eu., Dandara L., Perederco V. Dezmembrămintele dreptului de proprietate.

Note de curs. Chişinău, 2015, ed. UCCM, 104 p.

4. Coptileţ V. Istoria dreptului românesc. Ediţie revăzută şi adăugată, Chişinău, 2015,

ISBN, 978-9975-71-259-0, 310 p. (coautor Aramă E.)

5. Craiovan Ion. Tratat de teoria generală a dreptului, ISBN 978-606-673-612-1, ediţia

a 3-a, Ed. Universul juridic, 2015, 591 p.

6. Gheorghiţă M. Tratat de metodică criminalistică. Chişinău: Litera, 2015, 546 p.

7. Mihalache Iurie. Activitatea de întreprinzător în domeniul transportului rutier de

persoane (aspecte juridice): Monografie. – Chişinău: Print Caro, 2015, 284 p.

8. Mihalache Iurie. Dreptul afacerilor: Note de curs. – Chișinău: Print Caro, 2015, 387

p.

9. Poalelungi M. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului: obligaţii pozitive şi

negative: Monografie. – Chişinău: Tipografia Centrală, 2015, 319 p.

10. Vlaicu Vlad (coautor). Suport curicular la Programul de master Dreptul în afaceri.

Editura USM, 2015, 214 p.



11. Vlaicu Vlad, Casapu Diana. Evaziunea fiscală - aspecte teoretico-pactice.

Rezumatele tezelor de master, anii 2011 – 2013, 2012 – 2014, Chişinău, 2015, p.407 -

423.

Publicaţii în reviste ştiinţifice de profil şi în materiale ale conferinţelor ştiinţifice

1. Avornic Gh. Sporirea Eficienței, Responsabilității și Transparenței Instanțelor

Judecătorești în Moldova (ATRECO), Chişinău, 2015, p.34-39.

2. Avornic Gh. Prezentarea documentului de politici privind transparența în luarea

deciziilor de către CSM, Chişinău, 2015, p.41-49.

3. Avornic Gh. Statul de Drept și arealul digital, România, Cluj-Napoca, 2015, p.66-71.

4. Avornic Gh. Şedinţa Academiei Internaţionale “Mihai Eminescu”, “Expertiza

judiciară: tendinţe și perspective”, România, Craiova,, 2015, p.13-21.

5. Avornic Gh. Curtea de Justiție a UE și rolul său în cadrul arhitecturii instituționale a

Uniunii Europene, Chişinău, 2015, p.34-39.

6. Avornic Gh. Conférence organisée par le GEDP sur le sujet “La nouvelle governance

économique européenne”, Atena, 2015, p.43-51.

7. Avornic Gh., Postovan D. Instituţia Avocatului Poporului (Ombudsmanului) şi

„dreptul discreţionar” // Revista Naţională de Drept, 2015, nr.4, p.2-14.

8. Cojocari Eu. Protecţia juridică a proprietăţii intelectuale: o problemă de actualitate

continuă // Intelectus, nr.2, 2015, p.234-239.



Cojocari Eugenia, Ivancova Tatiana. Противоречивые мнения о презумции 
невиновности в гражданском праве. Часопис цивилистики. Hаучно-
практичный журнал, випуск 21, Oдеса. 2016,  стр.14-19 
Cojocari Eugenia, Perederco Vasilii. Обязательная доля в наследстве как 

форма реализации конституционного принципа социальной 
справедливости. Часопис цивилистики. Hаучно-практичный журнал, 
випуск 21, Oдеса. 2016, стр.19-23 
Cojocari Eugenia,Perederco Vasilii. Importanța expertizei judiciare la 

soluționarea litigiilor economice. Conferința Internațională, Chișinău, 2016
Perederco Vasilii, doctorand, lector universitar, Regimul juridic al 
patrimoniului defunctului și particularitățile acestuia în cadrul rezervei 
succesorale. Comun conf stud USPEE,mai 2016.
Perederco Vasilii: Calitatile specifice ale sotului supravetuitor al defunctului 
in cazul rezervei succesorale in legislatia Republicii Moldova.Chisinau 2015, 
p.523-527
Perederco Vasilii, Simpozionul stiintifico-practic anual „LECTURI AGEPI”, 
editia a XVII-a, 22 – 23 aprilie 2015, tema comunicării: Determinarea  
masei succesorale  a rezervei şi a cotităţii disponibile din  proprietatea 
intelectuală, pub în : Intelectus, nr.2, 2015, 
Perederco Vasilii, Conferință cu tema: Calitățile specifice ale soţului 
supravieţuitor al defunctului în cazul rezervei succesorale în legislația 
Republicii Moldova, publicată în: Materialele Conferinței științifice 
Internaționale: Rolul științei și educației în emplementarea Acordului de 
Asociere la Uniunea Europeană. Iași. 2015. Vasiliana, p.523-527(790 p.).
Perederco Vasilii, Cojocaru Violeta. Particularitățile reglementării drepturilor              
ascendenților privilegiați rezervatari de legislația Republicii Moldova. Comun 
conf stud USPEEmai 2016



1. Catana A. “Evoluția doctrinei drepturilor omului la nivel național”, 
Направление 1. Теория и история государства и права, философия 
права, Conferința internațională științifico-practică “O nouă perspectivă a 
proceselor de integrare europeană a Moldovei și Ucrainei: aspectul juridic”, 
25-26 martie 2016, (Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei 
de Științe a Moldovei; Universitatea Slavonă; Institutul de Științe Penale și 
Criminologie Aplicată), 6 pagini, Chișinău
2. Catana A. “Conceptul modern al relațiilor dintre personalitate și 
stat în contextul normelor de drept”, Legea și Viața – publicație științifico-
practică, Nr. 4 (292) 2016, Chișinău, 9 pagini



9. Cojocari Eu. Aspecte ale reglementărilor micului business în Republica Moldova

// Materialele Conferinței științifice Internaționale: Rolul științei și educației în

emplementarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană. Iași. 2015, Editura

Vasiliana, p.523-527.

10. Craiovan Ion. Statutul contemporan al filosofiei dreptului // Revista Dreptul

(România), nr.5/2015, p.56-62.

11. Craiovan Ion. Filosofia dreptului-abandon sau renaștere // Revista Studii

filosofice (România), nr.1/2015, p.23-29.

12. Craiovan Ion. Simbolistica dreptului și justiției // Revista de drept public

(România), nr.1/2015, p.34-45.

13. Cuzneţov A. Apariția și dezvoltarea dreptului contractelor comerciale în epoca

antică Revista Naţională de Drept nr.1, ianuarie 2015 ISSN 1811-0770, p.17-26.

14. Cuzneţov A. Conceptul și trăsăturile specifica ale contractelor comerciale //

Revista Naţională de Drept nr.2, februarie 2015 ISSN 1811-0770, p.28-29.

15. Cuzneţov A. Evoluția contractelor comerciale (perioada medievală-prezent) //

Revista Naţională de Drept nr.7, iulie 2015 ISSN 1811-0770, p.12-13.

16. Cuzneţov A. Evoluția cheltuielilor de executare în sistemul de drept al Republicii

Moldova // Revista Naţională de Drept nr.7, iulie 2015, ISSN 1811-0770, p.28-31.

17. Chisari-Rurak Aliona. Prestații bănești oferite persoanelor care nu întrunesc

condițiile pentru stabilirea pensiei de asigurări sociale de stat // Conferința științifică

națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”. Chișinău,

10-11 noiembrie 2015.



18. Chisari-Rurak Aliona. Raporturile juridice de asistență socială a copilului și a

familiei cu copii // Conferința științifică națională cu participare internațională

„Integrare prin cercetare și inovare”. Chișinău, 10-11 noiembrie 2015.

19. Chisari-Rurak Aliona. Locuința socială și casa comunitară: servicii sociale pentru

persoanele cu dizabilități // Conferința științifică națională cu participare internațională

„Integrare prin cercetare și inovare”. Chișinău, 10-11 noiembrie 2015.

20. Chisari-Rurak Aliona. Repere legale privind dreptul la muncă al persoanelor cu

dizabilități // Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare

prin cercetare și inovare”. Chișinău, 10-11 noiembrie 2015.

21. Coptileţ V., Novruzov V. Drepturi şi libertăţi ale omului în proiectul de Constituţie

al cărvunarilor. În: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale cu genericul:

„Interacţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional: provocări şi soluţii” (Palatul

Republicii, 14 noiembrie 2014). Manifestare dedicată aniversării a 70 de ani ai dlui

profesor universitar Nicolae Osmochescu, V.I, Chişinău, 2015, ISBN 978-9975-53-

564-9, p.93-98.

22. Cuzneţov A., Cojocaru O. Apariţia şi dezvoltarea dreptului contractelor comerciale

în epoca antică // Revista Naţională de Drept, 2015, nr.1, p.20-22.

23. Humă I. O perspectivă filosofico-juridică asupra valorilor vieţii // Revista

Naţională de Drept, 2015, nr.1, p.2-6.

24. Ivancova T., Cojocari E. Caractere specifice vinovăţiei – condiție a răspunderii

juridice civile.în, Studia Universitatis, 2015,nr.3 (83), pag.34-39.

25. Grecu R., Coptileţ V. Contribuţia lui Constantin Stere la modernizarea instituţiilor

naţionale: anteproiect de constituție // REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT, Nr. 6,

2015, p.11-12.



26. Gheorghiță M. Aspecte conceptuale privind metodica cercetării unor categorii de

infracțiuni // Simpozion Intern.”Juridica” cu tema ”Mijloace de probă criminalistice”,

București, 23 aprilie 2015.

27. Gheorghiță M. Apariția și dezvoltarea metodicii criminalistice // Simpozion

Intern.”Clasic și midern în obținerea și valorificarea științifică a probatoriului”, Cluj-

Napoca, 13-15 mai 2015.

28. Gheorghiță M. Noi realizări și deziderate în știința criminalistică //

Conf.Intern.”Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării

și Educației”, Cahul (RM), 05 iunie 2015.

29. Grecu R. Constantin Stere despre rolul partidelor politice în viața politică a

statului. În: Materialele Conferinței Științifice Internaționale „Rolul științei și

educației în implementarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană, 05

februarie 2015, Chișinău, Iași: Vasiliana – 98, p. 68 – 72.

30. Grecu R., Avornic Gh. Opera juridică a lui Constantin Stere – tezaur științific

nevalorificat. În: Materialele Conferinței științifice internaționale „Constantin Stere –

prozaor, publicist, jurist și om politic. 150 de ani de la naștere, 01 iunie 2015,

Chișinău, RND, Ediție specială, p. 5 -10.

31. Grecu R., Avornic Gh. Constantin Stere – profesor și rector universitar. În:

Materialele Conferinței științifice internaționale „Constantin Stere – prozaor,

publicist, jurist și om politic. 150 de ani de la naștere, 01 iunie 2015, Chișinău, RND,

Ediție specială, p. 14 – 17.



32. Grecu R., Avornic Gh. Contribuția lui Constantin Stere la modernizarea

insituțiiloor naționale: Anteproiect de Constituție. În: Materialele Conferinței

științifice internaționale „Constantin Stere – prozaor, publicist, jurist și om politic. 150

de ani de la naștere, 01 iunie 2015, Chișinău, RND, Ediție specială, p. 18 – 20.

33. Perederco V. Caracterele juridice ale rezervei succesorale. USM,Conferința

științifică națională cu participare internațională.10-11noiembrie, 2015, USM,

Chișinău, p.34-39.

34. Perederco V. Aspectul legal şi doctrinar al statutului juridic al descendenţilor

rezervatari din Republica Moldova –în Studia Universitatis, 1015, nr. 3(83), p.156-

161.

35. Mihalache Iurie. Statutul juridic al bagajelor în transportul rutier de persoane. În:

Revista Națională de Drept, 2015, nr.1, p.14-19.

36. Mihalache Iurie. Dificultăți în aplicarea Legii nr.553/1998 cu privire la asigurarea

obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor față de călători. În: Revista

Națională de Drept, 2015, nr.5, p.7-10.

37. Mihalache Iurie, Berdilo Rodica. Corelația dintre legislația cu privire la

transporturi și legislația cu privire la protecția consumatorilor. În: Revista Națională de

Drept, 2015, nr.8, p.15-18.

38. Mihalache Iurie, Păduraru Irina. Caracteristicile transportului public urban de

călători. În: Revista de Știință, Inovare, Cultură și Artă „AKADEMOS”, 2015, nr.3

(38), p.92-98 (ISSN 1857-0461, Categoria B).

39. Mihalache Iurie. Răspunderea contravenţională în transportul rutier de pasageri.

În: Revista Națională de Drept, 2015, nr.11, p.25-30.



40. Mihalache Iurie. Licenţierea activităţii de întreprinzător în domeniul transportului

rutier de persoane. În: Revista Națională de Drept, 2015, nr.12, p.16-20.

41. Mihalache Iurie. Regimul juridic al activității de întreprinzător în domeniul

transportului rutier de persoane. În: Proceedings – Materialele conferinței

internaționale în onoarea academicianului Valeriu Canțer – „Rolul științei și educației

în implementarea Acordului de asociere la Uniunea Europeană” din 05 februarie

2015, Chișinău. – Iași: Vasiliana ’98, 2015, p.446-454.

42. Mihalache Iurie. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru daune produse

de autovehicule. În: Proceedings – Materialele conferinței internaționale în onoarea

academicianului Valeriu Canțer – „Rolul științei și educației în implementarea

Acordului de asociere la Uniunea Europeană” din 05 februarie 2015, Chișinău. – Iași:

Vasiliana ’98, 2015, p.455-464.

43. Mihalache Iurie. Particularitățile asigurării obligatorii de răspundere civilă a

transportatorilor rutieri față de pasageri conform legislației Republicii Moldova. În:

Simpozionul Internațional Disponibilități creative în lume, Ediția a VI-a din 15

februarie 2015, or. Iași, România. Editura PIM, Iași, p.139-142.

44. Mihalache Iurie. Lacunele din Codul civil cu referire la contractele de transport și

expediție. În: „Codul civil al Republicii Moldova: 10 ani – Realizări, rezerve și

perspective”, Materialele Conferinței internațională științifico-practică (Chișinău, 19-

20 septembrie 2013). – Chișinău: CEP USM, 2015, p.281-288.



45. Mihalache Iurie. Constituirea subiectelor activităţii de întreprinzător din domeniul

transportului rutier de persoane conform legislaţiei Republicii Moldova şi Uniunii

Europene. În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale

„Managementul public şi guvernanţa în Uniunea Europeană” (Chişinău, 12 mai 2015).

– Chişinău: Print Caro, 2015, p.93-100.

46. Mihalache Iurie. Răspunderea materială deplină a conducătorilor auto (şoferilor).

În: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin

cercetare şi inovare” (10-11 noiembrie 2015). Rezumate ale comunicărilor. –

Chişinău: CEP USM, 2015, p.90-93.

47. Mihalache Iurie. Aspecte din practica examinării de către instanţele judecătoreşti a

litigiilor cu privire la asigurarea facultativă de răspundere civilă auto (CASCO). În:

Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi

inovare” (10-11 noiembrie 2015). Rezumate ale comunicărilor. – Chişinău: CEP USM,

2015, p.93-96.

48. Vlaicu Vlad Drepturile şi obligaţiile organului fiscal şi a funcţionarului fiscal -

aspecte teoretico-juridice // Conferința științifică naţională cu participare

internaţională ”Integrare prin cercetare și inovare”, Chișinău, USM., 10-11 noiembrie

2015, în culegerea cu acelaşi nume, p.141-144.

49. Zaporojan V., Stratan S. Incidenţa unei hotărîri definitive şi irevocabile de

condamnare asupra mandatului parlamentar // Revista Naţională de Drept, 2015, nr.4,

p.25-30.

50. Andriuţa E. Aspecte problematice cu privire la legalitatea lipsirii de capacitate

juridică a persoanelor fizice // Revista Naţională de Drept, 2015, nr.4, p.51-53.



ATELIERE DE LUCRU, MESE ROTUNDE, SEMINARE

1. Chisari-Rurak A. Prezentarea ghidului pentru profesioniștii din domeniul

protecției copilului. Consolidarea capacității autorităților publice locale în

domeniul protecției drepturilor copilului. Edineț 29 septembrie 2015.

2. Chisari-Rurak A. „Reforma concediului de îngrijire a copiilor de vârsta 0-3/ 3-6

ani: mai scurt, mai bine plătit, urmat de servicii bune de creșă/ grădiniță.”

Lansare a studiului „Reforma concediului de îngrijire a copiilor de vârsta 0-3/ 3-

6 ani: maiscurt, mai bine plătit, urmat de servicii bune de creșă/ grădiniță”.

Chișinău, 7 octombrie, 2015.

3. Chisari-Rurak A. Rezumatul studiului comparativ: „Fenomenul discriminării în

Moldova: Percepțiile populației”. Lansarea studiului comparativ: „Fenomenul

discriminării în Moldova: Percepțiile populației”. Chișinău, 8 octombrie, 2015.

4. Chisari-Rurak A. „Perfecționarea condițiilor cadru pentru întreprinderile social-

economice în Republica Moldova”. Seminar: „Perfecționarea condițiilor cadru

pentru întreprinderile social-economice în Republica Moldova”. Ambasada

Austriei din Chișinău, 26 noiembrie, 2015.

5. Chisari-Rurak A. Rezumatul raportului privind evaluarea necesităților pentru

serviciile primare, secundare și terțiare de prevenire pentru copiii aflați în

conflict cu legea în Moldova. Consultarea publică a rezultatelor și

recomandărilor raportului privind evaluarea necesităților pentru serviciile

primare, secundare și terțiare de prevenire pentru copiii aflați în conflict cu

legea în Moldova. Chișinău, 2 decembrie, 2015.



6. Chisari-Rurak A. Organizarea alimentației în instituțiile de învățămînt primar și secundar

general după modelul „BUFET SUEDEZ”. Organizarea alimentației în instituțiile de

învățămînt primar și secundar general după modelul „BUFET SUEDEZ”. Chișinău, 15

decembrie 2015.

În urma unei analize complexe a volumului şi calităţii rezultatelor cercetării ştiinţifice în

cadrul profilului putem constata cu siguranţă:

a) Stabilitatea periodicităţii apariţiei publicaţiilor ştiinţifice proprii;

b) Prezenţa rezultatelor cercetărilor ştiinţifice ale profilului şi în cadrul manifestărilor

naţionale, regionale şi international.

c) Editarea publicaţiilor de performanţă – ceea ce denotă consistenţa şi caracterul

fundamental al demersurilor ştiinţifice ale angajaţilor profilului;

d) Numărul mare de articole ştiinţifice în revista naţionale şi international ce relevă ritmul

stabil de realizare a obiectivelor propuse atît de către cercetătorii cu experienţă cît şi de către

tinerii cercetători.

e) Rezultatele consistente pe quasi-totalitatea segmentelor supuse analizei, ceea ce

demonstreaază o dată în plus atitudinea conştiincioasă şi constructivă atît a colectivului, cît şi

a administraţiei faţă de procesul de cercetare şi faţă de importanţa practică a rezultatelor

acesteia.

f) Rezultatele cercetării la nivel autohton editate în format de cursuri universitare şi

monografii prin colaborare cu colegii de peste hotarele ţării, ceea ce demonstrează şi

impactul international al cercetărilor efectuate în cadrul facultăţii.



Cooperare în cadrul național. Majoritatea colaboratorilor Facultăţii sunt angajați în

procesul învățământului universitar și/sau postuniversitar, asigurând predarea cursurilor la

ciclurile licență și masterat, la fel ca și realizarea studiilor de doctorat la specialitățile relevante

Facultăţii. Pe parcursul perioadei evaluate programele disciplinelor la ciclurile licență și

masterat au fost redactate și aduse în conformitate cu standardele europene cele mai actuale.

Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice din ţară.

1. Avornic Gheorghe, redactor-şef al Revistei Naţionale de Drept; membru Colegiului de

redacţie a revistei ştiinţifico-practice Studia Universitatis a Universităţii de Stat din Moldova,

seria “Ştinţe socioumanistice”.

2. Bordeianu Cătălin, doctor în drept, profesor universitar, membru al Colegiului de redacţie al

publicaţiei ştiinţifico-practice Revista Naţională de Drept.

3. Craiovan Ioan, doctor în drept, profesor universitar, membru al Colegiului de redacţie al

publicaţiei ştiinţifico-practice Revista Naţională de Drept.

4. Grecu Raisa, doctor habilitat în drept, profesor universitar, membru al Colegiului de redacţie

al publicaţiei ştiinţifico-practice Revista Naţională de Drept.

5. Humă Ioan, doctor în drept, profesor universitar, membru al Colegiului de redacţie al

publicaţiei ştiinţifico-practice Revista Naţională de Drept.

6. Popovici Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar, membru al Colegiului de redacţie

al publicaţiei ştiinţifico-practice ziarul „Dreptul”.



Membri şi experţi ai CSŞDT, CNAA.

1. Grecu Raisa, dr. hab., conf. univ. – membru comisiei de experţi în drept CNAA.

2. Cojocari Eugenia, dr. hab., prof. univ. – membru comisiei de experţi în drept

CNAA.

3. Osmochescu Nicolae, dr. hab., prof. univ. – membru comisiei de experţi în drept

CNAA.

4. Avornic Gheorghe, dr. hab., prof. univ. – membru comisiei de experţi în drept

CNAA.

Seminare ştiinţifice.

Cercetătorii facultății în anul 2016 au fost antrenaţi în următoarele seminare de profil:

Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea: 12.00.01 – Teoria generală a dreptului;

istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept. (Universitatea de Stat din

Moldova – Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe din Moldova)

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

2. Grecu Raisa, dr. hab., conf. univ.

3. Coptileţ Valentina, dr., conf. univ.

4. Zaporojan Veceslav, dr., conf. univ.

5. Osmochescu Nicolae, dr., prof. univ.

6. Furdui Sergiu, dr., conf. univ.



Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal,

drept execuţional penal, criminologie, criminalistică) (Universitatea de Stat din Moldova)

1. Gheorghiţă Mihail, dr. hab., prof. univ.

2. Golubenco Gheorghe, dr., conf. univ.

Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (dreptul civil,

dreptul afacerilor, dreptul muncii şi protecţiei sociale, dreptul internaţional privatdrept

penal) (Universitatea de Stat din Moldova - Institutul de Istorie, Stat şi Drept al

Academiei de Ştiinţe din Moldova)

1. Cojocari Eugenia, dr. hab., prof. univ. 

Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea: 12.00.10 – (Drept internaţional public)

(Universitatea de Stat din Moldova)

1. Osmochescu Nicolae, dr., prof. univ.



Denumirea 

temei

Conducă-

torul

Dura

ta

Participanţii Obiectivele generale Impactul ştiinţific, economic, social

Birocrația și 

puterea politică: 

modalități de 

organizare și 

efectele 

interconexiunilor 

și interdependenței

în Republica 

Moldova

dr. P. Varzari 2013-

2016

dr. P. Varzari

.

Obiectivele au prevăzut 

următoarele: 

elucidarea naturii şi destinaţiei 

puterii politice și birocrației în 

sistemul relaţiilor sociale; 

determinarea specificului 

puterii în procesul 

democratizării societăţii 

moldoveneşti; evidenţierea 

clasificării resurselor puterii de 

stat; identificarea 

mecanismului de 

interdependență dintre putere și 

fenomenul birocrației; 

examinarea pîrghiilor 

mecanismului de realizare a 

puterii în stat.

Rezultatele cercetărilor obţinute, stipulările

teoretice şi aplicative formulate pot servi

drept un suport în aprofundarea

cunoştinţelor despre natura şi mecanismul

interconexiunii puterii politice cu birocrația.

Ele pot furniza orientări practice pentru

factorii decizionali în elaborarea concepţiei

guvernării, pentru structurile de putere şi alţi

subiecţi politici (elita politică, partide

politice, lideri politici) şi sociali (lideri de

opinie, ONG-uri, organizaţii obşteşti etc.) în

vederea guvernabilităţii instituţiilor politice

ale statului, sporirii responsabilităţii clasei

conducătoare în promovarea reformelor

politice şi economico-sociale în contextul

democratizării şi europenizării societăţii

moldoveneşti. noastre.

Politica externă a 

Republicii 

Moldova în 

contextul 

procesului de 

integrare 

europeană

dr. E.Țugui 2013-

2016

dr. E.Țugui, S-a urmărit spre realizare 

următoarele obiective: 

identificarea mecanismelor de 

aprofundare și consolidare  a 

relaţiilor dintre Republica 

Moldova şi UE; oportunitatea 

elaborării unui studiu cu privire 

la avantajele politice, 

economice și socio-culturale 

ale integrării; determinarea 

beneficiile naţionale provenite 

din promovarea politicilor de 

asociere cu UE

Rezultatele cercetării rezidă în necesitatea

elaborării și promovării unui studiu cu

privire la avantajele și oportunitățile

politice, economice și socio-culturale ale

integrării europene și în determinarea

beneficiile și oportunităților naţionale

provenite din promovarea politicilor de

asociere cu UE.

➢ Direcţia de cercetare III: Valorificarea standardelor europene şi internaţionale în contextul

democratizării Republicii Moldova şi aderării la U.E. 7 teme

Facultatea Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Socio-Umane



Guvernarea și

societatea civilă în

Republica Moldova 

prin prisma opțiunii

de integrare

europeană: între

deziderate și

realitate

dr. P. Varzari 2014-

2017

dr. P. Varzari Obiectivele au prevăzut următoarele: 

elucidarea procesului de integrare 

europeană a Republicii Moldova sub 

aspecte teleologice; identificarea  

problemelor cu care se confruntă  

societatea civilă și guvernarea în acest 

proces; analiza societății civile în

„noile” democraţii: între

funcționalitate și disfuncționalitate;

formularea tendințelor de dezvoltare și

consolidare a democrației și societății

civile în Republica Moldova în 

contextul integrării europene.

Rezultatele cercetării rezidă în

necesitatea consolidării democrației

și societății civile pe marginea

semnării Acordului de asociere dintre

Republica Moldova şi UE în scopul

unui dialog mai eficient cu Uniunea

Europeană în contextul semnării

acordului de Asociere și a proceselor

anevoioase de reformare a sistemului

politic, economic, judiciar, etc.

Reperele culturale, 

social- religioase și

funcționale ale 

simbolisticii

politice sub specte

identificaționale și

de legitimare

Dr. 

C.Mînăscurtă

2014-

2017

Dr.

C. Mînăscurtă

Aspectele teleologice ale cercetării au 

vizat:

principalele dimensiuni şi repere

cultural, istorice, sociale etc. ale 

simbolurilor cu scopul de a răspunde

la necesităţile vitale ale existenţei şi

bunei funcţionări a unei societăţi şi a 

unui stat,a formării, fixării şi

reproducerii în diferite situaţii a 

identităţii oricărei naţiuni sau stat ca 

comunitate politică şi social-culturală. 

Rezultatele cercetării rezidă în

necesitatea consolidării societății

civile și educației civice a cetățenilor

din Republica Moldova. Rezultatele

pot fi utilizate de factorii decizionali,

la lecțiile de Educație Civică în

liceele republicii, în cadrul cursurilor

universitare de „Simbolică politică”,

„Mitologie politică”, „Ceremonial și

protocol diplomatic”.



Managementul

internaţional al 

conflictelor locale: 

evoluţia şi modele

de operaţiuni de 

menţinere a păcii.

Dr.E.Țugui 2014-

2017

Dr.E.Țugui Obiectivele au prevăzut următoarele: 

reliefarea crizelor în spaţiul post-sovietic, în 

special cazul Republicii Moldova; 

identificarea mecanismelor de relansare şi

aprofundare a relaţiilor dintre cele doua

maluri ale Nistrului; analiza eficacității

organizațiilor internaționale în cazurile

conflictelor locale

Rezultatele cercetării pot fi utilizate

de către guvernarea din Republica

Moldova, în special de către

funcţionarii Ministerului Afacerilor

Externe şi Integrării Europene.

Concomitent rezultatele cercetărilor

pot fi utilizate de către cadrele

didactice ca suport teoretic a

cursurilor universitare:

„Conflictologie”, „Mișcări

separatiste” ,„Istoria şi teoria

sistemelor internaţionale”,

„Globalistica”, „Geopolitică” etc.

Autonomia 

găgăuză: relațiile  

între Comrat și 

Chișinău în urma 

referendumurilor 

din UTA-Gagauz 

Yeri

Drd.

V.Berbeca

2014

-

2017

Drd.

V.Berbeca

Scopul și obiectivele cercetării eu fost: 

determinarea cauzelor referendumurilor

din UTA Gagauz-Yeri; identificarea și

formularea efectelor socio-politice interne 

și externe ale acestor referendumuri.

Cercetările reliefează starea de

lucruri în relațiile Chișinău-Comrat,

vine cu analize și recomandări

exprese de armonizare a legislaţiei,

optimizare a procedurilor legale şi,

cel mai important, de tratare a

acestor practici defectuoase din

Republica Moldova. Este o lucrare

destul de complexă, reuşind să

închege o viziune asupra paşilor

care trebuie urmaţi pe viitor pentru a

aemoniza relațiile dintre centru și

periferie în scopul unei democraţii

veritabile şi funcţionale.



Cauzele şi 

consecinţele 

conflictului 

ucrainean

Nicolae Laiu, 

doctor în istorie, 

conferenţiar 

universitar

2015-

2016

C. Mînăscurtă, 

conf., univ.,

R. Cărbune, MA, 

Drd.,

V. Berbeca, MA. 

Drd.,

I. Tăbîrță, MA, 

Drd.

Studierea și stabilirea factorilor de risc 

ale conflictului din Ucraina, 

mecanismele apariției conflictului, 

determinarea conținutului și 

modalităților de soluționare ale 

conflictului, identificarea principalelor 

probleme ale conflictului, accentuarea

stării conflictuale, determinarea

strategiilor de soluționare ale 

conflictului din Ucraina: abandonul, 

reprimarea, victorie/învingere, 

compromis, victorie/victorie, analiza

etapelor conflictului: preconflict, 

conflict, postconflict, impactul

conflictului din Ucraina asupra

situației social-politice și economice

din Republica Moldova.

Publicarea articolelor

ştiinţifice. Elaborarea

metodologiei cercetării

conflictului din Ucraina,

organizarea conferințelor și a

meselor rotunde cu invitarea

reprezentanților guvernului și

parlamentui.

Publicarea unei broșuri (un

material complex) pe

problematica conflictului din

Ucraina.



Componenţa Echipei de Cercetare a Facultăţii Relaţii Internaţionale şi 

Ştiinţe Politice

1. Mînăscurtă Cezar, Doctor în științe politice, conferenţiar universitar

2. Fruntașu Platon, Doctor în istorie, conferenţiar universitar

3. Laiu Nicolae, Doctor istorie conferenţiar universitar

4. Midrigan Pavel, Doctor în științe politice, conferenţiar universitar interimar

5. Varzari Pantelimon, Doctor habilitat, conferenţiar universitar

6. Țugui Eduard, Doctor în științe politice, lector superior

7. Cărbune Radj, Magistru în politologie, lector superior

8. Tăbârță Ion, Magistru în relații internaționale, lector superior

9. Berbeca Veaceslav, Magistru în politologie, lector superior

10. Rusnac Gheorghe, Doctor habilitat, profesor universitar, academician

11. Gonța Victoria, Doctor în psihologie, conferenţiar universitar

12. Calancea Angela, Doctor în psihologie, conferenţiar universitar

13. Colțun Gheorghe, Doctor Habilitat în Științe Filologice

14. Rusnac Svetlana, Doctor în psihologie, conferenţiar universitar

15. Șleahtițchi Mihai, Doctor în psihologie, dr. în pedagogie, conferenţiar universitar



PUBLICAŢII 

1. Varzari Pantelimon. „Calitatea guvernării din Republica Moldova ca

problemă publică de eficacitate a puterii politice” pentru revista

electronică „Economie, Politică și Idei” a Universității de Studii Politice şi

Economice Europene „Constantin Stere”, 8 pag., 0,5 c.a.(S-a promis că va

fi editat într-o culegere de articole de la Iași).

2. Varzari Pantelimon. „Victor Saca – pedagog deosebit și cercetător

neobosit în domeniul științelor politice” pentru „Profesor universitar,

doctor habilitat în științe politice Victor SACA la 70 de ani”. Chișinău:

CEP USM, 2016, 2 p., 0,25 c.a.

3. Varzari P. Relația dintre guvernanți și guvernați în concepția lui N.

Machiavelli. În: MOLDOSCOPIE(Probleme de analiză politică), 2016, nr.

2 (LXXIII), p. 30-42. 1,0 c.a. ISSN 1812-2566. Categ. C

4. Varzari P. Ideea unității europene în istoria gândirii politice. În: Ştiinţa în

Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective (Conferinţa

naţională cu participare internaţională consacrată aniversărilor de 70 de

ani de la constituirea instituţiilor de cercetare știinţifică din Moldova, 55

de ani de la fondarea AȘM, 10 ani de la fondarea Filialei Bălţi a AȘM /

Ed. a 2-a, Bălți, 29-30 septembrie 2016 / Col. red.: V. Capcelea (coord.)

[et al.]. Bălţi: S. n., 2016 (Tipogr. „Foxtrot”). 314 p., p. 200-204, 0,5 c.a.

ISBN 978-9975-89-029-8.



5. Juc V., Varzari P. Doctorul habilitat Victor Saca la 70 de ani. În: Revista

de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, 2016, nr. 3 (172), p. 210, 0,25

c.a. ISSN 1857-2294. Categ. B

6. Varzari P. Calitatea guvernării din Republica Moldova ca problemă

publică de eficacitate a puterii politice. În: Anale științifice. Vol. 3 / Univ.

de Studii Politice şi Econ. Europene „Constantin Stere”. Chișinău:

USPEE „Constantin Stere”, 2016, p. 10-19, 0,5 c.a.ISSN 1857-4858 ;

ISBN 978-9975-4449-0-3.

7. Varzari P., Arhip S., Dubcovețchi A. Democrația ca fenomen social:

repere conceptual-teoretice. În: Anale științifice. Vol. 3 / Univ. de Studii

Politice şi Econ. Europene „Constantin Stere”. Chișinău: USPEE

„Constantin Stere”, 2016, p. 39-58, 1,3 c.a. ISSN 1857-4858 ; ISBN 978-

9975-4449-0-3; Re-Editat și: În: Revista de Studii Interdisciplinare „C.

Stere” (psihologie, sociologie, studii juridice, economie, religie, științe

politice, relații internaționale). Iași, 2016, An 3, nr. 1 (9), p. 60-80, 1,3 c.a.

ISSN 2457-5550.

8. Varzari P., Arhip S., Dubcovețchi A. Fenomenul societate civilă: abordări

conceptual-teoretice și de conținut. În: Analele științifice. Vol. 3 / Univ. de

Studii Politice şi Econ. Europene „Constantin Stere”. Chișinău: USPEE

„Constantin Stere”, 2016, p. 20-38, 1,5 c.a. ISSN 1857-4858; ISBN 978-

9975-4449-0-3.



9. Cărbune Radj., Школа «Политического Pеализма» и «Неореализм»,

radjcarbune.wordpress.com 2016

10. Cărbune Radj., Apariția și evoluția etichetei diplomatice”,

radjcarbune.wordpress.com 2016

11. Cărbune Radj., Политический реализм/ Realpolitik, radjcarbune.wordpress.com

2016

12. Cărbune Radj., Premisele apariţiei fenomenului de trafic de ființe umane,

radjcarbune.wordpress.com 2016

13. Cărbune Radj., Comunicarea ca proces de influență, radjcarbune.wordpress.com

2016

14. Cărbune Radj., Ethics Policy: Dimensions, Essence, Values, Working Papers, 2nd

Central and Eastern European LUMEN Conference, Multidimensional

Educationand Professional Development, Ethical Values, November 17th -18th

2016, Târgovişte, România.

15. Gribincea Tatiana. Impactul serviciilor psihosociale asupra bunăstării sociale a

persoanelor înetate În: Preocupări contemporane ale științelor socio-umane.

MaterialeleConferinței Conferinței științifice Internaționale prilejuită aniversării a

15 ani de la fondarea Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială

Ediția a VI-a Mentalități ale societății în transformare. Volumul II. Chișinău:

Biotehdesign, 2016

16. Chițu Svetlana. Repere ale revizuirii curriculumului universitar orientat spre

finalități de studii. Conferința științifică internațională, Institutul de Științe ale

Educației: Istorie, Performanțe, Personalități. Chișinău: IȘE, 2016.



Participări la simpozioane ştiinţifice 

1. Zmuncila Ludmila. 15th Anniversary Edition World LMEN Congress

Logos Universality Mentality Education Novelty. 15th – 17th of April

2016, Iasi, Romania. (participatrea cu comunicare)

2. Zmuncila Ludmila. Colocviului ştiinţific internaţional dedicat aniversării

de 160 ani de la naşterea lui Sigmund Freud cu genericul ”La început a

fost opera” Chişinău, 13-14 mai 2016.

3. Zmuncila Ludmila. 2nd Central and Eastern European LUMEN

Conference „Multidimensional Education & Professional Development,

Ethical Values”. November 17th – 18th, Târgovişte, România.

Publicarea articolelor ştiinţifice

1. Zmuncila Ludmila. Construirea, validarea și aprobarea Chestionarului de

Adaptare la Mediul Studențesc și Solicitările Academice. În: Materialele

Conferinţei Ştiinţifice Internaționale ”Preocupări Contemporane Ale

Științelor Socio-umane”, Volumul I, p. 286-295. Chişinău 2016. ISBN

978-9975-933-80-3.



2. Zmuncila Ludmila.The importance of Locus of Control orientation for

youth adaptation to student environment and academic requests. In:

Working Papers “15th Anniversary Edition World LMEN Congress Logos

Universality Mentality Education Novelty”, abstract p. 610-611, April

2016. ISBN: 978-1-910129-08-1, LUMEN Media Publishing, UK.

3. Zmuncila Ludmila. Psychosocial Context of the University Organizational

Culture. In Working Papers „2nd Central and Eastern European LUMEN

Conference „Multidimensional Education & Professional Development,

Ethical Values”, abstract p. 343, november 2016, ISBN:978-973-166-429-

3, LUMEN Publishing House.

4. Zmuncila Ludmila. Psychosocial Schils –an essentional Condition to

Adapt Students to Academia. In Working Papers „2nd Central and Eastern

European LUMEN Conference „Multidimensional Education &

Professional Development, Ethical Values”, abstract p. 345 - 347,

november 2016, ISBN:978-973-166-429-3, LUMEN Publishing House.

Participarea în Comitetul organizatoric al simpozioanelor ştiinţifice –

1. Zmuncila Ludmila. Colocviul ştiinţific internaţional dedicat aniversării de

160 ani de la naşterea lui Sigmund Freud cu genericul ”La început a fost

opera”Chişinău, 13-14 mai 2016.



Participarea în Colegiu de redacţie a publicaţiilor 

simpozioanelor ştiinţifice

1. Zmuncila Ludmila. Materialele Conferinței Ştiinţifice Internaționale

“Preocupări Contemporane Ale Științelor Socio-umane”, ULIM,

Volumul I – Omul în contextul schimbării sociale. Rolul ştiinţelor

educaţiei în societatea cunoaşterii. Investigaţii psihosologice

contemporane. Chişinău 2016. ISBN 978-9975-933-80-3.

2. Zmuncila Ludmila. Materialele Conferinței Ştiinţifice Internaționale

“Preocupări Contemporane Ale Științelor Socio-umane”, ULIM,

Volumul II – Investigaţii psihosociale ale societății în transformare.

Modernizarea asistenței sociale: de la servicii la expertiză socială.

Chişinău 2016. ISBN 978-9975-933-82-7.



➢ Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice din

ţară. (Avornic Gheorghe, Bordeianu Cătălin, Craiovan

Ioan, Grecu Raisa, Humă Ioan, Popovici Tudor, Gribencea

A.)

➢ Membri şi experţi ai CSŞDT, CNAA. - Grecu Raisa,

Cojocari Eugenia, Osmochescu Nicolae, Avornic Gheorghe

➢ Colaboratorii USPEE au fost antrenaţi în 7 seminare de

profil.



PROPUNERI DE PERSPECTIVĂ

Cercetări de perspectivă a anului 2017

➢ Facultatea de Ecologie şi Protecţia Mediului

1. Protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei în RM.

2. Studiul complex privind evaluarea managementului riscului ecologic al

ecosistemelor acvatice pentru protecţia mediului şi a stării sănătăţii

populaţiei în RM.

3. Suportul ştiinţific în asigurarea securităţii ecologice a ţării.

4. Fortificarea sănătăţii.

5. Biotehnologie.

6. Suportul ştiinţific în asigurarea securităţii alimentare a ţării.

7. Determinarea conţinutului substanţelor toxice şi componenţei biocenozelor

în apa obiectelor selectate şi evaluarea proceselor de degradare a biotei în

funcţie de starea surselor de apă a RM.



8. Studii de management al calităţii resurselor acvatice, procedee şi tehnologii

avansate pentru tratarea apelor naturale şi reziduale.

9. Studiul proprietăţilor fizico – chimice şi biologice ale sistemelor vii.

10. Metode biotehnologice de obţinere a preparatelor microbiene

polifuncţionale prietenoase mediului.

11. Cercetări în chimia ecologică a mediului ambiant.

12. Obţinerea substanţelor biochimice din materie primă autohtonă pentru

utilizarea în economia naţională.

13. Tehnologii şi metode de obţinere a biopreparatelor din materie primă

locală.

14. Cunoaşterea şi respectarea unui mod sănătos de viaţă

15. Substanţele biologic active ca bază a valorificării biotehnologiilor

moderne în modularea şi adaptarea proceselor metabolice ale organismelor

vii.



16. Managementul Mediului

17. Studiul stării actuale a mediului înconjurător în Republica Moldova.

Perfecţionarea Sistemului Naţional al Managementului şi Monitoringului de

Mediu”.

18. Gestionarea deşeurilor şi managementul ecologic.

19. Cercetarea privind gestionarea deşeurilor şi managementul ecologic.



➢ Facultatea de Drept

1. Mecanismul asigurării legalităţii actelor administrative în Republica Moldova.

2. Probleme de integrare a dreptului în contextul dezvoltării societăţii contemporane

din Republica Moldova.

3. Aspecte teoretice şi practice ale infracţiunilor de şantaj.

4. Traseologia criminalistică – domeniu fundamental de cercetare la etapa

contemporană.

5. Garanţii constituţionale cu privire la exercitarea dreptului la libertatea de

exprimare.

6. Influenţa dreptului internaţional al drepturilor omului asupra dreptului

constituţional din Republica Moldova.

7. Unicitatea și dualitatea dreptului privat al Republicii Moldova în contextul

recepționării cadrului normativ al Uniunii Europene.

8. Corelația dintre dreptul privat național și dreptul privat european în perspectiva

aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.



9. Raporturile juridice de muncă interpretate pe baza dreptului social European.

10. Protecția mediului ca condiție fundamentală a unei dezvoltări economice

durabile.

11. Subsidiaritatea şi rolul ei în structurarea și funcționarea dreptului European.

12. Elaborarea cadrului juridic adecvat pentru desfășurarea activității de

întreprinzător: analize comparative Republica Moldova și Uniunea Europeană.



➢ FACULTATEA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI ŞTIINŢE POLITICE

1. Dimensiunile contemporane ale educaţiei moral spiritual.

2. Aspecte teoretico aplicative ale psihologiei şi ştiinţelor educaţiei.

3. Probleme teoretico-aplicative ale psihologiei şi ştiinţelor educaţiei.

4. Dimensiunile psiho-sociale ale violenței în familie și posibilităţile de profilaxie şi

recuperare psihologică.

5. Studierea și stabilirea factorilor de risc şi mecanismelor apariţiei fenomenului

violenţa în familie, influenţei acestuia asupra personalităţii actorilor implicați,

determinarea conținutului și modalităților de profilaxie şi recuperare a traumei

violenţei.

6. Formarea competenţelor afective la copii şi adolescenti.

7. Studierea particularităţilor dezvoltării sferei afective la copii de diferite vîrste şi din

diferite medii educaţionale.



8. Identificarea instrumentelor de psihodiagnoză şi intervenţie psihocorecţională

asupra sferei afective a adolescenţilor.

9. Frazeologia și sintaxa limbii române.Identificarea principalelor probleme ale

frazeologiei. Urmărirea accepțiilor termenului de frazeologie. Identificarea

sensurilor pe care le au expresiile şi locuţiunile.

10. Studierea unităţilor frazeologice dintr-o limbă sau dintr-un grup de limbi:

apariţia şi originea acestora, utilizarea lor în limba comună sau în limbajele

specializate, rolul pe care îl au în modernizarea limbii literare, familiile

frazeologice.



➢ FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE

1. Problemele actuale ale economiei în condiţiile aderării Republicii Moldova la

spaţiul economic European.

2. Noi metode manageriale, de marketing şi dezvoltare antreprenorială pentru

competitivitate organizaţională.

3. Cercetări în domeniul marketingului local: strategii de dezvoltare locală şi regională,

marketingul localităţilor şi valorificarea potenţialului lor de dezvoltare.

4. Atragerea investiţiilor, marketingul investiţiilor directe la nivelul localităţilor şi

regiunilor.

5. Cercetări în domeniul managementului surselor de finanţare în construcţia de

locuinţe din Republica Moldova.

6. Managementul surselor de finanţare.

7. Cercetarea comportamentului consumatorului.

8. Studierea influenţei factorilor exogeni asupra comportamentului consumatorilor.

9. Managementul bazat pe cunoaştere.



10. Studiul privind strategiile de stabilire şi valorificare a avantajelor

competitive ale firmelor din Republica Moldova.

11. Studierea modelelor de management al performanţei în marketing.

12. Impactul activităţilor economice asupra mediului, expertiza şi auditul

ecologic.



CONCLUZII

Rezumând cele menţionate în raportul privind activitatea ştiinţifică a

corpului profesoral-didactical USPEE „Constantin Stere” pentru anul 2016,

pot fi formulate următoarele concluzii generale:

1.În anul 2016, corpul profesoral-didactic al Universităţii a efectuat un volum

suficient de activitate ştiinţifică,care s-a manifestat prin elaborarea şi editarea

unor lucrări în domeniul ştiinţei. În această perioadă, au fost publicate

manuale, monografii, note de curs, lucrări metodico-ştiinţifice şi programe,

enciclopedii, articole în materialele conferinţelor internaţi articole în reviste

de specialitate. Au fost editate revistele: “Noosfera”; Moldoscopie (probleme

de analiză politică); Revista Naţională de Drept; Revista Institutului Naţional

al Justiţiei; Publicare ştiinţifico-practică, informativă şi de drept; Ziarul

Dreptul; Săptămânal Juridic; Analele ştiinţelor interdepartamentale. Totodată,

este necesar să menţionăm faptul că numărul publicaţiilor în raport cu

numărul total al cadrelor didactice continuâ să rămână un indice modest

pentru unii profesori.



2. În prezent, USPEE desfăşoară o colaborare eficientă cu universităţile de

profil din Rusia, Ucraina, Belarus, România, Polonia, Grecia, Ţările Baltice

ş.a. în baza unor contracte oficiale. Rezultatele acestor colaborări au

contribuit la perfecţionarea pregătirii profesionale a viitorilor specialişti, la

crearea unor concepţii adecvate privind noile metodologii de cercetare în

domeniul respectiv.

3. În anul curent au fost semnate contracte de colaborare între USPEE şi

universităţile de profil din Ucraina şi Rusia şi contracte de colaborare între

din România (Arad), Kazahstan (Almatî), Ucraina (Harkov, Lvov), Rusia

(Kazan, Celeabinsk).



4. În fiece an, se observă o îmbunătăţire a calităţii activităţii ştiinţifice

profesorilor, doctoranzilor, masteranzilor. Marea majoritatea lucrărilor

publicate, a tezelor elaborate, a lucrărilor de licenţă au un conţinut ştiinţific

bine argumentat, iar rezultatele obţinute au o aplicabilitate evidentă în

domeniul respectiv. Activitatea ştiinţifică studenţească poate fi evaluată ca

fiind, de asemenea, satisfăcătoare. Comparativ cu anul precedent, a sporit

considerabil calitatea lucrărilor ştiinţifice prezentate de ei.

5. Ca rezultat al analizei activităţii ştiinţifice, menţionăm atitudinea

conştiincioasă a cadrelor ştiinţifico-didactice, valorificată în organizarea şi

desfăşurarea conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale, a seminarelor

ştiinţifico-metodice, precum şi activitatea eficientă a laboratoarelor de

cercetare ştiinţifică al catedrelor.



Obiectivele strategice ale activităţii de cercetare ştiinţifică 

pentru anul 2017 sunt: 

➢ Creşterea contribuţiei cercetărilor ştiinţifice la consolidarea economico-

financiară, prin multiplicarea contractelor, a granturilor, a proiectelor

obţinute de cadrele ştiinţifico – didactice ale universităţii;

➢ Sporirea producţiei ştiinţifice (cărţi, monografii, manuale, articole

publicate în ediţii şi reviste naţionale şi internaţionale de prestigiu);

➢ Optimizarea şi dezvoltarea infrastructurii USPEE pentru o cercetare

performantă şi eficientă;

➢ Stimularea participărilor la realizarea proiectelor de cercetare finanţate

prin planurile naţionale de cercetare şi prin programele internaţionale;

➢ Încheierea parteneriatelor durabile cu alte instituţii de învăţământ şi cu

mediul de afaceri la nivel naţional şi internaţional;



➢ Modernizarea echipamentului de cercetare;

➢ Eficientizarea activităţii laboratorului de cercetări ştiinţifice al USPEE,

stabilirea parteneriatelor cu alte instituţii.

➢ Atragerea tinerilor pentru studii de doctorat în Şcoala Doctorală;

➢ Stimularea programelor de studii doctorale şi postdoctorale, ca o for

➢ mă eficientă de cercetare ştiinţifică prin actualizarea programelor de

doctorat şi printr-o monitorizare mai eficace a planurilor individuale ale

doctoranzilor;

➢ Consolidarea unei culturi organizaţionale, caracterizate prin creativitate,

implicare profundă, flexibilitate şi adaptabilitate, ataşament faţă de

universitate, competiţie, coeziune, obţinerea de performanţe ştiinţifice şi

educaţionale.


