


Activitatea științifică din cadrul USPEE „Constantin Stere” 

se desfășoară în cadrul a: 

- CENTRE CE CERCETARE - 3  

- ȘCOLI DOCTORALE - 2



Obiective strategice în domeniul cercetării ştiinţifice:

1. Crearea unui mediu atractiv de cercetare, în special pentru colegii tineri.

2. Cresterea nivelului calitativ al cercetărilor efectuate de doctoranzi.

3. Eficientizarea cooperării stiintifice, prin colaborări naționale, internaționale, mobilități
academice.

4. Diversificarea surselor de finanțare.

5. Creșterea impactului activității de cercetare asupra actului educațional.



Obiective strategice:

1. Intensificarea cercetării științifice efectuate de tinerii cercetători; participarea acestora la conferinţe
ştiinţifice naţionale şi internaţionale, la trening-uri, cursuri, şcoli de vară; înlesnirea accesului la 
publicarea materialelor cercetărilor în revistele ştiinţifice etc.); cultivarea şi susţinerea abilităţilor de 
cercetător ştiinţific în rândurile masteranzilor si doctoranzilor;

2. Colaborarea cu centrele ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

3. Identificarea posibilităţilor de finanţare de lungă durată a activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul
profilului;

4. Încurajarea doctoranzilor în susţinerea tezelor şi a magiştrilor în scopul depunerii actelor la doctorat;

5. Organizarea conferinţelor ştiinţifico-practice  naţionale şi internaţionale, cu publicarea materialelor
ştiinţifice respective;

6. Organizarea şcolii doctorale la specializările ce îndeplinesc condiţiile legale în domeniu;

7. Dezvoltarea continuă a bazei didactice şi a programelor de cercetare.



Obiective strategice în domeniul Relații Internaționale și Științe Politice:

1. Îmbunătățirea performanței științifice;

2. Creșterea implicării studenților, masteranzilor în activitățile de cercetare;

3. Diversificarea surselor de finanțare;

4. Creșterea impactului activității de cercetare asupra actului educațional;

5. Monitorizarea și mediatizarea activității de cercetare.

Obiective strategice în domeniul Științe Socio-Umane (Educație și Limbi Moderne):

1. Identificarea nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice;

2. Asigurarea accesului cadrelor didactice ale catedrei la informaţia privind programele de formare continuă şi facilitarea

participării la aceste programe;  

3. Realizarea de programe proprii de formare continuă a personalului în functie de necesitățile identificate;  

4. Elaborarea de proiecte privind dezvoltarea capitalului uman pentru obținerea de finantari din fonduri europene; 

5.Dezvoltarea de parteneriate cu universităti şi alti furnizori autorizati de formare continua a cadrelor didactice.



Obiective strategice:

1. Dezvoltarea unui model de doctorat care să permit pregătirea personalului de înaltă calificare, 
competitiv la nivel internaţional.

2. Realizarea formulei „cercetare prin învăţare” prin îmbinarea armonioasă dintre procesul de 
studii şi cel de cercetare ştiinţifică.

3. Pregătirea cadrelor de înaltă calificare care să satisfacă atât necesităţile sectorului de 
cercetare şi învăţământ superior, cât şi ale sectorului real al economiei.

4. Stabilirea şi menţinerea legăturilor de cooperare internaţională prin promovarea de cotutele
internaţionale de teze, organizarea şcolilor de vară etc.



Obiective strategice:

1. Dezvoltarea unui model de doctorat care să permit pregătirea personalului de 
înaltă calificare, competitiv la nivel internaţional.

2. Realizarea formulei „cercetare prin învăţare” prin îmbinarea armonioasă dintre
procesul de studii şi cel de cercetare ştiinţifică.

3. Pregătirea cadrelor de înaltă calificare care să satisfacă atât necesităţile sectorului
de cercetare şi învăţământ superior, cât şi ale sectorului real al economiei.

4. Stabilirea şi menţinerea legăturilor de cooperare internaţională prin promovarea
de cotutele internaţionale de teze, organizarea şcolilor de vară etc.



ȘCOLA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 

- 48 doctoranzi

ȘCOLA DOCTORALĂ ÎN ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ECOLOGICE 

- 21 doctoranzi

Total: 69 doctoranzi



Manuale şi lucrări didactico – metodice:

Facultatea de drept:

1. BĂNĂRESCU Anatolie (coautor – PRISAC Alexandru). Spețe și teste-grilă la disciplina Drept procesual civil (Partea

generală). Ed. a 2-a, modificată. Chișinău: Lira, 2019. 100 p. (6,26 c.a.) ISBN 978-9975-3287-5-3 

Facultatea de științe economice și ecologice:

1. LÎSÎI A., IANIOGLO A., Guideliness for writing and defending Bachelor thesis for students of the Faculty of Business and 

Economics, Chisinau: AUM, 2019, pag.26.

2. SCUTARI S. Bazele antreprenoriatului: Indicații metodice pentru elaborarea lucrării de an, Serviciul Poligrafic al Academiei

de Studii Economice din Moldova,  Chişinău,  2019,  19 p. ISSN:   978-9975-75-942-7.

3. SCUTARI S. Managementul riscului în afaceri: Indicații metodice pentru elaborarea lucrării de an, Serviciul Poligrafic al 

Academiei de Studii Economice din Moldova, Chişinău,  2019,  19 p. ISSN:   978-9975-75-943-4.

4. SCUTARI S., LÎSÎI A.,.Managementul organizației: Îndrumar metodic, Serviciul Poligrafic al Academiei de Studii Economice

din Moldova, Chişinău,  2019, 83 p. ISSN:   978-9975-75-941-0.

5. SCUTARI S. Teoria administrării afacerilor: Note de curs, Serviciul Poligrafic al Academiei de Studii Economice din Moldova, 

Chişinău,  2019,  128 p. ISSN:   978-9975-75-955-7.

6. GRIGORAȘ M., CHIRIAC L. Tehnici promoționale: Lucrare metodică.  Chişinău: UTM, 2019. 162 p. ISBN 978-9975-45-581-

7. MANOLE Mihai, CAUŞAN Corina, LÎSÎI Aliona, SCUTARI Sofia, AVORNIC A, s.a., Particularităţi juridice, fiscale şi contabile

aferente activităţii entităţilor din turism : (indicaţii metodice) / [et al.] ; red. şt.: Valeriu Efremov ; Univ. de Studii Politice şi Econ. 

Europene "Constantin Stere", Univ. "Petre Andrei" din Iaşi, România. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. "Tipocart Print"). – 194 

p. ISBN 978-9975-3340-6-8.657:338.48(076.5).

8. GRIGORAȘ M., CHIRIAC, L. Economie generală și Marketing: Indicații metodice Chişinău: UTM, 2018. 232 p. ISBN 978-

9975-45-536-7  5,3 c.a.

9. GRIGORAȘ M., CHIRIAC, L. Marketing: Indicații metodice.  Chişinău: UTM, 2018. 184 p. ISBN 978-9975-45-537-4,  4,4 c.a.

Total: 10 lucrări didactico - metodice



✓Articole:

Facultatea de drept – 16

Facultatea de științe economice și ecologice – 16

Total - 32

✓Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane

Facultatea de drept – 1

Facultatea de științe economice și ecologice – 7

Total - 8



Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane etc.

Facultatea de drept:
1. MIHALACHE Iurie. Recenzent la Comentariul Codului de Procedură Civilă al R.M., autor Prisac Alexandru, Editura Cartea 

Juridică, Chișinău, 2019, 1316 p.

Facultatea de științe economice și ecologice:

1. TROFIMOV Victoria. Emerging countries in the context of the international financial system: policy and management 

opportunities. / V Trofimov, I. Opinca.. // Internat.conference: The 150th birthday anniversary of Hovhannes Toumanyan in 

Vanadzor State University. August, 2019. - P. 351-355. - ISSN 978-9939-9209-1-7.

2. LÎSÎI Aliona, Grigore EMIL, Analiza managerial în spitale și rolul acestora la dezvoltarea economic. Conferință

internațională, ediția I, Aspecte interdisciplinare ale învățământului superior contemporan, Chisinau 2018, pag 76,  ISBN 

2457-5550.

3. LÎSÎI Aliona, TOPOREȚ Diana, Managementul produselor apicole in Republica Moldova. Conferință internațională, ediția I, 

Aspecte interdisciplinare ale învățământului superior contemporan, Chisinau 2018, pag 101, ISBN 2457-5550.

4. LÎSÎI Aliona, GRIGORE STAICU Lucian, Managementul unităților spitalicești – obiective, competențe și strategii, Conferință

internațională, ediția I, Aspecte interdisciplinare ale învățământului superior contemporan, Chisinau, 2018, pag 130,  ISBN 

2457-5550.

5. CHIRIAC L., RUSU V. Ambalajul în relaţie cu protecţia consumatorului. În: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, 

Doctoranzilor şi Studenţilor. 16-18 noiembrie, 2017. Vol II, Chişinău, Editura „Tehnica-UTM”, 2018, p. 513-516. ISBN 978-

9975-45-545-9. 0,4 c.a.  

6. CHIRIAC L. Fidelizarea și loializarea clienţilor – componentă strategică de dezvoltare a afacerii. În: Conferința

Internațională cu genericulAspecteinterdisciplinare ale învățământului superior contemporan, organizată de 

UniversitateaAmericană din Moldova. 10 mai 2018, Chişinău, 0,4 c.a.  pag 95,  ISBN 2457-5550.

7. SCUTARI S. Rolul achizițiilor publice îngestionarea și utilizarea banilor publici. În: Conferința Internațională cu genericul

Aspecte interdisciplinare ale învățământului superior contemporan, organizată de Universitatea Americană din Moldova.10 

mai 2018, Chişinău, 0,4 c.a. pag 85,  ISBN 2457-5550. 

Total: 6 comunicări la conferințe internaționale și 2 – comunicări la conferințele naționale



Nr. Nume prenume gradul 

ştiinţific

Ţara, denumirea 

organizaţiei vizitate

Scopul vizitei Termenul 

deplasării

1. Avornic Gh.

Coptileț V.

Avornic A.

Bordeianu C.

Rusia Participarea la 

Congresul

Uniunii 

Internaționale a 

Juriștilor

27 septenbrie 

2019

2. Lîsîi A. Universitatea „Aurel 

Vlaicu” din Arad, 

Proiect de 

mobilitate -

Cercetător cu 

experienţă din 

diaspora

PN-III-P1-1.1-

MCT-2019-

0094, 15-29 

octombrie 2019

3. Trofimov V. Lituania, Vilinius, VIKO 

University

Predare 26.05-01.06.

2019

Date privind deplasările cercetătorilor ştiinţifici peste hotarele ţării

(participarea conferinte, foruri, congrese, simpozioane, saloane de invenţii etc) 





Prima ediție a Academiei de vară a avut loc în 2019, în perioada 23 - 27 august, la 
deschiderea oficială au participat rectorii și profesorii din cinci țări CSI (Rusia, Belarus, 
Azerbaidjan, Georgia și Ucraina), cinci țări din regiunea europeană (România, Belgia, 
Grecia, Kosovo, Spania) și China, precum și reprezentanți din majoritatea universităților
din Republica Moldova, în număr de 120 de participanți.



Conferința științifico-practică „Sistemul juridic între tradiție și reforme” (Conferință
națională cu participare internațională) 29 martie 2019, ora 10:00, Sala Senatului USPEE, 

113 participanți;

(Co-organizatori) Conferința științifico-practică „Activitatea specială de investigații și 

respectarea drepturilor persoanei: probleme actuale de doctrină. Legislatie și practică” 5 

iunie 2019 (MECC & Institutul de cercetări juridice, politice șis ociologie) – 69 

participanți.

Sesiunea de comunicări ştiinţifice interuniversitară a studenţilor, masteranzilor şi

doctoranzilor cu genericul „Democratizarea Republicii Moldova în contextul Integrării

Europene”.

Mese rotunde – 12

Web binar - 1 

Forum Republican - 1



i Instituţiile de 

colaborare /Ţara

Tematica colaborării Forma de 

colaborare

Savanţii care au 

vizitat instituţia

1 China Inaugurarea centrului de 

colaborare Moldo –

Chinez, mun. Chișinău, str. 

Ștefan Cel Mare 200.

Contract de 

colaborare 

Președintele 

Academie de 

Științe a 

Moldovei, 

Academician Ion 

Tighineanu, 

Premierul Vasile 

Tarlev, 

Reprezentanții 

instituțiilor 

Chineze 



Acreditarea revistelor

Revista Națională de drept – categoria B



Acreditarea revistelor

Revista Moldoscopia – categoria B +



1. Organizarea și participarea la a II-a sesiune a Academiei de vară

Temele atelierelor:

- Instrumente de marketing educațional utilizate pentru promovarea imaginii universității 
în comunitatea globală a educației și științei.

- Factorii și motivele moderne care influențează alegerea specialităților prestigioase de 
către noiile generații de abiturienți și metodele de popularizare a profesiilor
nevalorificate.

- Metode de evaluare și îmbunătățire a profesionalismului cadrelor didactice în 
instituțiile de învățământ superior.

- Aspecte de predare în grupele de studenți străini și tehnici de adaptare a metodelor
de instruire.



2. Monitorizarea continuă a activității științifice la facultate (articole, mese rotunde, 
deplasări, intervievări la Radiou, TV, etc.;

3. Elaborarea și participarea în cadrul proiectelor științifice (proiecte de mobilitate);

4. Ameliorarea activității științifice a studenților (prezentări, articole, participări la 
conferințe studențești);

5. Informatizarea (anunțuri, Web etc), colectivului despre activitățile preconizate și 
conlucrarea în ansamblu.




