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Planul manifestărilor științifice este elaborat în baza programelor de activități științifice 

alcătuite în cadrul facultăților de ”Drept”, " Științe Economiice și Ecologie" și a catedrelor 

subordonate, în conformitate cu REGULAMENTUL cu privire la recunoaşterea, clasificarea şi 

evidenţa manifestărilor ştiinţifice elaborat de Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 38 din 

10 octombrie 2018 (anexa 1). 

Plan de cercetare ştiinţifică la catedra Drept privat 
 

Direcțiile de cercetare științifică la catedra Drept privat,  

temele și manifestări științifice preconizate 
 

 

Nr. 

 

 

Direcția de 

cercetare 

științifică 

 

Teme de 

cercetare 

individual și 

colectivă 

 

Manifestații 

științifice, data, 

locul 

(adresa) 

desfășurării 

 

Rezultatul 

activității  

 

 

Executanți, 

conducători 

1.  Direcția I 

Studii de 

drept privat:  

 analiza 

proceselelor 

complexe de 

reconceptual

izare și 

repoziționa-

re a raportu-

rilor juridice 

de drept 

privat 

național în 

cadrul 

relaţiilor 

comerciale 

internaţional

e.  

 

1. Contractele 

comerciale 

conform 

dreptului 

naţional și 

internaţional. 

Conferința 

internațională 

(România, 

Ucraina, Federaţia 

Rusă etc.) pe tema: 

“Dreptul 

contractelor 

comerciale la 

etapa actuală: 

provocari si solutii 

la nivel naţional, 

regional și 

internaţional”. 

Data: 11.02.2021 

Publicația 

culegerei a 

articolelor pe 

baza rapoartelor  

la Conferința 

internațională 

“Dreptul 

contractelor 

comerciale la 

etapa actuală: 

provocari si 

solutii la nivel 

naţional, 

regional și 

internaţional”. 

 

Comitetul de 

organizare a 

conferinței: 

Popovici T., dr., 

conf. univ., Diaconu 

M., dr., conf. univ., 

Sîli V., dr., 

conf.univ., Domente 

M., dr., lect. univ., 

Bordeianu C., dr. 

prof. univ., Carbune 

R., drd., asis.univ. 

2.  1. “Dreptul 

afacerilor   

subramură a 

dreptului civil” 

 

Simpozionul 

internațional 

(România, 

Federaţia Rusă, 

Ucraina etc.) pe 

tema: 

“Dreptul 

afacerilor în 

contextul 

dezvoltării noilor 

raporturi juridice 

de drept privat” 

Data: 04.11.2021 

Publicația 

culegerei a 

articolelor pe 

baza 

prezentărilor  la 

Simpozionul 

internațional: 

“Dreptul 

afacerilor în 

contextul 

dezvoltării 

noilor raporturi 

juridice de drept 

privat” 

 

Comitetul de 

organizare a 

simpozionului: 

Ardeleanu G., dr. 

lect.univ., Domente 

M., dr., lect.univ., 

Mihalache Iu., 

dr.hab., conf.univ., 

Muntean V.  

lect.univ., Bordeianu 

C., dr.hab., 

prof.univ., Carbune 

R., drd, asis.univ. 

3.  “ Argumente în 

favoarea 

codificării 

legislaţiei 

Conferința 

internațională 

(România, Rusia, 

O prezentare, un 

articol în revista 

USPEE 

„C.Stere” 

Armașu V., dr., 

lector univ. 



naţionale din 

domeniul 

transportului”. 

 

Ucraina etc.) pe 

tema: 

“Societatea civilă 

în realizarea 

Strategiei de 

reformare a 

sectorului justiţiei 

2020-2021”. 

Data: 11.02.2021 

 

4.  Conferința 

internațională (cu 

participarea 

instituţiilor de 

resort din 

România) pe tema: 

“Dreptul privat ca 

factor în 

dezvoltarea 

relaţiilor 

economice. 

Tradiţii, 

actualitate şi 

perspective”. 

Data: 11.02.2021 

O prezentare, un 

articol în revista 

USPEE 

„C.Stere” 

 

Popovici T., dr., 

conf. univ. 

5.  1.“Recunoașterea 

arbitrajului ca 

formă a justiției 

private în materie 

civilă și 

comercială”.  

2.“Aspecte 

teoretice şi 

practice privind 

ajustarea legislaţi

ei cu privire la 

arbitrajdin 

Republica 

Moldova la 

standardele 

Uniunii 

Europene” 

Conferința 

internațională pe 

tema: 

“Arbitrajul în 

Republica 

Moldova – 

realizări și 

perspective”. 

Data: 11.02.2021 

 

Două prezentări, 

cinci articole în 

revista USPEE 

„C.Stere” 

 

Postovan D., dr. 

conf.univ.; 

Ardeleanu G., dr. 

lect.univ.;  

Mihalache Iu., 

dr.hab., conf.univ. 

6.  O prezentare  Conferința 

internațională 

(România, 

Ucraina etc.) pe 

tema: 

“Discuții echivoce 

vizând conceptul 

dreptului 

afacerilor”. 

Data: 11.02.2021 

trei articole în 

revista USPEE 

„C.Stere” 

 

Popov A., drd., asis. 

univ. 



7.  O prezentare   Simpozionul 

internațional pe 

tema: 

 “Rolul științelor 

și educației 

juridice în 

implementarea 

Acordului de 

asociere la 

Uniunea 

Europeană”. 

Data: 04.11.2021 

două articole în 

revista USPEE 

„C.Stere” 

 

Ardeleanu G., dr., 

lect. univ. 

8.  O prezentare   Conferinţa 

ştiinţifică cu 

participare 

internaţională 

„Interferenţe 

universitare – 

integrare prin 

cercetare şi 

inovare”. 

 Data: 04.11.2021 

două articole în 

revista USPEE 

„C.Stere” 

 

Domente M.,        

dr., lect.univ. 

9.  O prezentare Simpozionul 

internațional pe 

tema: 

 “Comunicarea 

interculturală 

miza diplomației 

populare”. 

 Data: 04.11.2021 

un articol în 

revista  USPEE 

„C.Stere” 

 

Carbune R., drd., 

asis. univ.; dr., 

conf.univ. 

P.Midrigan 

10.  O prezentare Simpozionul 

internațional pe 

tema: 

 “Comunicarea 

juridică în 

jurisprudenţa 

CEDO: aspecte de 

drept privat”. 

 Data: 04.11.2021 

un articol în 

revista  USPEE 

„C.Stere” 

 

Poalelungi M., 

dr.hab., conf.univ.  

11.  Prezentări MASA 

ROTUNDĂ ”Codu

l civil al Republicii 

Moldova: 18 ani – 

Realizări, rezerve 

și perspective” 

Data: 23.09. 2021 

Discuții și 

elaborarea de 

recomandări 

Organizatorul – 

Popov A., drd., asis. 

univ. 

Participanții: 

 Postovan D., dr. 

conf.univ.; 

Ardeleanu G., dr. 

lect.univ.;  

Mihalache Iu., 

dr.hab., conf.univ. 

12.  Prezentări MASA 

ROTUNDĂ : ”Perf

ecționarea 

mecanismelor de 

Discuții și 

elaborarea 

recomandării 

Organizatorul - 

Muntean V., drd., 

lect.univ.  



aplicare a 

instrumentelor 

juridice orientate 

spre reformarea 

sistemului justiţiei 

din Republica 

Moldova”  
Data: 12.05.2021 

Participanții: 

  Mihalache Iu., 

dr.hab., conf.univ.; 

Postovan D., dr. 

conf.univ.; 

Ardeleanu G., dr. 

lect.univ. 

13.  Prezentări Workshop:  

 Implementarea 

practică a 

conceptului 

"procese de 

judecată bazate pe 

dovezi concludente 

şi pertinente" 

pentru ameliorarea 

reformelor din 

sistemul justiţiei: 

experiență 

internațională și  

bune practici 

pentru Republica 

Moldova  

Ianuarie 2021 

 

Discuții și 

elaborarea 

recomandării 

Organizatorul-  

Ardeleanu G., dr., 

lect. univ. 

 

14.  Prezentări Workshop:  

 Aplicarea 

"procedurilor de 

judecată" în 

contextul 

pandemiei COVID-

19 și a altor crize 

majore: experiența 

internațională și 

bune practici 

pentru Republica 

Moldova. 

 February 2021 

Discuții și 

elaborarea 

recomandării 

Organizatorul-  

Poalelungi M., 

dr.hab., conf.univ. 

15.  “Principles of 

Open 

Government : 

Opportunities and 

Challenges for 

Public 

Governance” 

Studiu științific Un articol în 

revista  USPEE 

„C.Stere” 

15-20 pages 

 

A.Popov, 

 drd., lect.univ. 

 

16.  “Strategia 

"reformelor în 

domeniul 

justiţiei" pentru 

înlăturarea crizei 

survenite la 

judecarea 

Studiu științific Monografie 

bazată pe partea 

proiectului:  

„PROCEDURI 

JUDICIARE 

BAZATE PE 

DOVEZI 

Muntean V., 

 drd, lect.univ. 

 



cauzelor civile în 

contextul 

pandemiei 

COVID-19: 

experiența 

internațională și 

bune practici 

pentru Republica 

Moldova (225 

exemplare)” 

PERTINENTE 

ÎN 

CONTEXTUL 

PANDEMIEI 

COVID-19: 

PERSPECTIVE

LE APLICĂRII 

PRACTICE A 

DISPOZIŢIILO

R CODULUI 

DE 

PROCEDURĂ 

CIVILĂ” 

(Coordinatorul 

proiectului drd 

V.Muntean)  

17.  “Implicarea 

științei socio-

umaniste în 

oferirea expertizei 

pentru "politici 

bazate pe dovezi" 

de contracarare a 

situațiilor de 

urgență: 

experiență 

internațională și 

bune practici 

pentru Republica 

Moldova (225 

exemplare)” 

Studiu științific O monografie 

bazata pe partea 

proiectului:  

„POLITICI 

PUBLICE 

BAZATE PE 

DOVEZI ÎN 

PERIOADА 

PANDEMIEI 

COVID-19: 

PERSPECTIVE

LE APLICĂRII 

PRACTICE A 

CONCEPTELO

R 

"GUVERNĂRII 

DESCHISE" ȘI 

"ȘTIINȚEI 

DESCHISE" ÎN 

REPUBLICA 

MOLDOVA” 

(Coordinatorul 

proiectului dr. 

A. Popov) 

conf.univ.dr. 

P.Midrigan 

 

18.  Direcția a II:  

Studii  în  

psihologia 

educațională 

și dezvoltării 

în epoca 

antropocent

rică  

 

Aspectele 

teoretice și 

juridice ale 

evaluării, 

măsurării și 

aprecierii în 

mediul digital 

 

Studiu științific  

Monografia 

“Evaluarea, 

măsurarea și 

aprecierea în 

mediul digital”  

V.Ionaşcu, dr., 

lect.univ. 

 

19.  Juridical expertise 

or/and legal law: 

a meta-system 

review 

 

Studiu științific 

Articol în 

revista  USPEE 

„C.Stere” 

V.Ionaşcu, dr., lector 

univ. 



20.  Cultura juridică 

STEMx în 

Republica 

Moldova: soluții 

interdisciplinare 

în contextul 

reformelor din 

sistemul justiţiei 

 

Studiu științific 

Articol în 

revista   USPEE 

„C.Stere” 

Ardeleanu G., dr., 

lect.univ. 

21.  Un articol Studiu științific Articol în 

revista USPEE 

„C.Stere” 

 

conf.univ.dr. 

P.Midrigan; 

 

22.  “The impact of 

innovative 

technologies on 

juridical aspects 

of professional 

balance state” 

 

Studiu științific 

Un articol în 

revista  USPEE 

„C.Stere” 

 

N.Zabulan, drd., 

asis. univ. 

 

23.  “Rolul dreptului 

familiei în viaţa 

de cuplu” 

Studiu științific Un articol în 

revista  USPEE 

„C.Stere” 

 

A.Popov, drd., asis. 

univ. 

24.  Un articol Studiu științific în revista  

USPEE 

„C.Stere” 

V.Muntean, drd., 

asis. univ. 

25.  Direcția a 

III:  

comparații și 

analize ale 

diferențelor 

care există 

în devoltarea 

dreptului 

public şi 

dreptului 

privat 

 

 “Reflecții 

normative și 

doctrinare în 

materia activității 

de întreprinzător“ 

 

 

Studiu științific 

 

 

 

Un articol în 

revista  USPEE 

„C.Stere” 

M.Diaconu, dr., 

conf.univ. 

 

b) 

Activitatea 

de 

întreprinzăt

or din 

domeniul 

transportulu

i rutier de 

persoane 

 

O prezentare: 

“Subiectele 

activităţii de 

întreprinzător 

din domeniul 

transportului 

rutier de 

persoane” 

Conferința 

internațională 

(România) pe 

tema: 

“Constituirea 

subiectelor 

activităţii de 

întreprinzător din 

domeniul 

transportului 

rutier de persoane 

conform legislaţiei 

Republicii 

Moldova şi 

Uniunii 

Europene”. 

un articol în 

revista USPEE 

„C.Stere” 

 

Postovan D., dr., 

conf.univ. 



 

Activitatea catedrei vizând elaborarea materialelor didactice, metodice și manualelor inclusiv 

online 

Data: 11.02.2021 

26.  O prezentare: 

“Asigurarea 

facultativă de 

răspundere civilă 

auto (CASCO)” 

 

Simpozionul 

internațional pe 

tema: 

 “Aspecte din 

practica 

examinării de 

către instanţele 

judecătoreşti a 

litigiilor cu privire 

la asigurarea 

facultativă de 

răspundere civilă 

auto (CASCO)”. 

 Data: 04.11.2021 

un articol în 

revista  USPEE 

„C.Stere” 

 

Diaconu M., dr., 

conf.univ. 

 

27.  O prezentare: 

“Subiecții 

obligației de 

reparare a 

prejudiciului 

cauzat prin erori 

judiciare și de 

urmărire penală” 

Studiu științific Un articol în 

revista USPEE 

„C.Stere” 

 

V.Sîli, dr., conf.univ. 

 

Nr. Autorul Denumirea materialului Termenul de executare 

Planificat Executat 

1.  Popovici T. - dr., 

conf.univ. 

Dreptul civil, partea specială pentru 

studenți anului I (curs, versiune  

electronică) 

Pe 

parcursul 

anului 

 

2.  Muntean V.  – drd., 

lect.univ. 

Dreptul internaţional privat pentru 

studenții anului IV (curs, versiune  

electronică) 

Pe 

parcursul 

anului 

 

3.  Postovan D., dr., 

conf.univ. 

Arbitrajul comercial pentru studenți 

anului III (curs, versiune electronică) 

Pe 

parcursul 

anului 

 

4.  Bordeianu C. –dr., 

profesor universitar 

Sociologie generală pentru  studenți 

anului II (curs, versiune electronică) 

Pe 

parcursul 

anului 

 

5.  Diaconu M., dr., 

conf.univ. 

 

Contenciosul administrativ: teorie și 

practică pentru  studenți anului II (curs, 

versiune electronică)  

Pe 

parcursul 

anului 

 

6.  Mihalache Iu.– dr.hab., 

conf.univ. 

Transport law  pentru  studenți anului 

III (curs, versiune  electronică) 

Pe 

parcursul 

anului 

 

7.  Domente M – dr., lector 

univ. 

European Juridical History pentru  

studenți anului II (curs, versiune  

electronică) 

Pe 

parcursul 

anului 

 

8.  Carbune R. – drd, 

asist.univ. 

Politologia pentru  studenții anului I 

(curs, versiune electronică) 

Pe 

parcursul 

anului 

 



 
 

Seminarele metodico-didactice şi ştiinţifice: 

Nr. Data 

şedinţei 

Seminarii 

metodico-didactice şi ştiinţifice 

Executanţi 

Conducători 

Viza de 

executare 

1 Septembrie 

Dreptul civil și rolul acestui în contextual 

dezvoltării raporturilor de drept privat în 

Republica Moldova 

Mihalache Iu. 

 

2 Octombrie 
Dezvoltarea abilităților de comunicare în 

relaţiile de drept privat  
Popov A. 

 

3 Decembrie 
Tehnici de comunicare în domeniul dreptului 

și succesul în comunicare 
Zavulan N. 

 

4 Martie Noile tehnologii și predarea/învățarea online    Domente M.  

 

 

Participarea membrilor catedrei la simpozioane, conferinţe, seminare, webinare, workshopuri, 

dezbateri TV, comisii de specialitate şi alte întruniri în afară instituţiei universitare 

 

Nr. Tema manifestării Subiectul comunicării Participanţii 
Termenul şi 

locul 

Viza 

de 

execut

are 

12.  Conferinţa ştiinţifică a 

cadrelor didactice  

Aspecte de comunicare în 

raporturile de drept civil Mihalache Iu. 

Pe parcursul 

anului  

13.  Seminarul didactico-

ştiinţific al cadrelor 

didactice  

Tendinţe actuale ale 

dreptului privat  Popov A. 

Pe parcursul 

anului 

 

14.  Conferința științifică 

internațională 

Probleme ale științelor 

juridice în contextul 

modernizării 

Practici și perspective de 

implementare a modelului 

juridic în evaluarea 

formativă și sumativă Zabulan N. 

O prezentare 

în data de 2 

octombrie 

2020, 

un articol pe 

parcursul 

anului 

 

15.  2020 IEEE 

International 

Conference on 

Teaching, 

Assessment, and 

Learning for 

Engineering  (TALE 

2020) 

Juridical Reality for 

Extended Reality in 

STEMx Education 

 Domente M. 

O prezentare 

în decembrie, 

2020, un 

articol pe 

parcursul 

anului 

 

9.  Domente M. – dr., 

lector univ. 

Introducerea în studiul dreptului  pentru  

studenții anului I (curs, versiune 

electronică) 

Pe 

parcursul 

anului 

 

10.  Popov A. – drd, asist. 

univ. 

Introducerea în dreptul civil pentru  

studenți anului I (curs, versiune  

electronică) 

Pe 

parcursul 

anului 

 

11.  Midrigan P. – dr., 

conf.univ. 

Transportul rutier de persoane conform 

legislaţiei Republicii Moldova şi 

Uniunii Europene (curs, versiune 

electronică) 

Pe 

parcursul 

anului 

 



16.  2020 International 

Symposium on 

Automation, 

Information and 

Computing (ISAIC 

2020) 

Are open juridical 

textbook effective for 

learning? Investigating the 

issue of human-computer 

interaction in pedagogical 

design of open textbook 

affordable for a diversity 

of learning environments 

Conf.univ. Dr. 

P.Midrigan; 

Conf.univ. Dr. 

T.Popovici; 

Lect.univ. 

N.Şandrovschi; 

Lect.univ. 

V.Muntean;  

Lect.univ. 

A.Popov; 

 

O prezentare 

în decembrie, 

2020, un 

articol pe 

parcursul 

anului 

 

17.  Seminarul didactic, 

ştiinţific al cadrelor 

didactice USPEE 

„C.Stere” 

Tendinţe actuale ale politicii 

Uniunii Europene în 

domeniul învăţământului 

superior cu profil juridic 

V.Muntean;  

Lect.univ. 

A.Popov 

Pe parcursul 

anului 

 

18.  Webinarul didactic-

metodic ESL/ESP 

online (Organizatorul 

American English 

Live, Washington, DC) 

Actual Tendencies in 

Strategies for Meaningful, 

Effective, Conversation 

Practice in ESL and ESP 

Lect.univ. 

N.Şandrovschi; 

 

Pe parcursul 

anului 

 

19.  Membru Consiliului 
ştiinţific 
specializat pentru 
examinare şi susţinere 
a tezei de doctor în 
drept  

- P.Midrigan  Pe parcursul 

anului 

 

 
 

Activitatea educativă şi dirijarea investigaţiilor ştiinţifice ale studenţilor (cercuri ştiinţifice, olimpiade, 

conferinţe, mese rotunde științifice, serate tematice, concursuri cognitive, lucrul în calitate de îndrumător 

de grupă etc.) 

Nr. Obiective Responsabil 
Termenul 

executării 

Viza de 

executa

re 

1.  Pregătirea materialelor pentru Olimpiada ştiinţifică 

studenţească interuniversitară, anuală, la nivel de 

Catedră pe disciplina “Drept internaţional privat şi 

relațiile comerciale internaționale” pentru studenții 

anului III. 

A.Popov, V.Sîli, 

M.Domente, 

R.Carbune, Catedra 

  

1 aprilie 2021 
 

2.  Pregătirea materialelor pentru Olimpiada 

studenţească, anuală, la nivel de Catedră pe 

disciplina “dreptul civil” pentru studenții 

anului I USPEE „C.Stere”. 

Iu.Mihalache  

18 februarie 

2021 

 

3.  Pregătirea materialelor, rapoartelor şi 

comunicărilor ştiinţifice pentru Conferinţa 

ştiinţifică studenţească anuală la nivel de 

Catedră cu genericul “Rolul dreptului privat în 

activitatea comercială “ 

Toți membri și șef 

Catedra să 

pregătească câte 2-

3 studenți cu 

prezentări 

 

11 martie 2021  

4.  Redactarea şi publicarea celor mai bune 

rapoarte şi comunicări ştiinţifice în anuarul 

studenţesc USPEE „C.Stere” 

Toți membrii, șef 

Catedra  

 

Pe parcursul 

semestrului I 

anului de 

studii 2020-

2021 

 



5.  Un articol din partea studentulul an III 

Dreptul civil – Tema: ”Proprietatea comună 

pe cote-părţi” 

A.Popov  martie-aprilie 

2021 
 

6.  Concursul academic studențesc 

„Dissemination of knowledge and research 

within students communities”, dedicat 

internaționalizării schimbului de experiență și 

practică din domeniul dreptului 

Conf.univ.  

Dr. P.Midrigan; 
 

25 martie 

2021, USPEE 

„C.Stere”, 

Chișinău, 

Republic of 

Moldova 

 

7.  Evaluarea tezelor de licență în cadrul 

comisiilor de examinare 

Membrii catedrei Mai-iunie 

2021 

 

8.  MASA ROTUNDĂ cu genericul „Tinerii pe 

piaţa forţei de muncă” pentru studenți 

anilor 1,2,3 

https://ince.md/ro/noutci-i-evenimente/mese-

rotunde/101-masa-rotund-cu-genericul-

tinerii-pe-piaa-forei-de-munc.html 

Toți membri, șef 

Catedra  

 

 

5 martie 2021 

 

9.  Participarea studenților la diverse activităţi cu 

caracter cognitiv, științific la  și extra-muros 

(prelegeri publice de savanți, conferinţe 

ştiinţifice, lansări de carte etc.) 

Toți membri, șef 

Catedra  

 

Pe parcursul 

anului 

 

 

Activitatea științifică şi dirijarea investigaţiilor ştiinţifice ale participanților  

în proiecte internaționale  

Nr. Titlul proiectului 

Tipul proiectului, Codul 

proiectului, Finanțatorul , 

Directorul de proiect, Anul 

finanțării* 

Executant și 

rolul în 

proiect 

Anii 

finanțării 

Viza 

de 

execut

are 

1 Reappraising 

Intellectual Debates on 

Civic Rights and 

Democracy in Europe 

COST- cooperarea ştiinţifică 

şi tehnologică a cercetătorilor 

din Europa; CA16211; 

Uniunea Europeană; Prof. 

Jose Maria Rosales, 

Universitatea din Malaga, 

Spania. 

Dr. Prof.univ. 

Alexandru 

Virgil Voicu 

A.Popov, drd., 

lector univ.- 

membru al 

comitetului de 

conducere 

2017-2021 

 

2 Who Cares in Europe? COST- cooperarea ştiinţifică 

şi tehnologică a cercetătorilor 

din Europa; CA18119; 

Uniunea Europeană; Prof. 

Clarisse Berthezene, 

Universite Paris Diderot, 

Franţa 

V.Muntean, 

drd., lector 

univ.- membru 

al comitetului 

de conducere 

2019-2022  

3 Building on scientific 

juridical in evolution 

towards scientifically 
Responsible Europeans 

COST- cooperarea ştiinţifică 

şi tehnologică a cercetătorilor 

din Europa; CA17127; 

Uniunea Europeană; Dr. 

Tania Jenkins, Akademie der 

Natirwissenschaften, Elveţia 

N.Zabulan, 

drd, lector 

univ. - 

membru al 

comitetului 

de conducere 
Membru al 

grupului de 

lucru nr.5 - 

"Scientists" 

2018-2022  

 



             

*Notă: în procesul evaluării complexe a organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, precum și a 

personalului științific și științifico-didactic se vor lua în considerare doar evenimentele științifice incluse 

în Registrul național al manifestărilor științifice. 

 

Plan de cercetare ştiinţifică la Facultatea" Științe Economiice și Ecologice" 

 

Nr. ACŢIUNI TERMENI RESPONSABILI 

1.  Masa rotundă dedicată sărbătorii 

profesionale "Ziua 

economistului". 

 

septembrie, 2020 

 

Lîsîi Aliona dr., conf. univ. 

Decan Facultatea Ştiinţe 

Economice și Ecologice. 

Scutari Sofia dr., conf. univ 

Şef catedră Administrarea 

Afacerilor,Marketing și 

Contabilitate 
Cazanji Olesea, drd., asistent  

 

2.  Masa rotundă cu 

genericul ”Desfășurarea 

procesului educațional în 

scenariul covid-19” 

Octombrie 2020 Lîsîi Aliona dr., conf. univ. 

Decan Facultatea Ştiinţe 

Economice și Ecologice. 

Scutari Sofia dr., conf. univ 

Şef catedră Administrarea 

Afacerilor,Marketing și 

Contabilitate 
Cazanji Olesea, drd., asistent  

 

3.  Masa rotundă cu genericul 

“Reciclare”, D.Roșca. 

Doctorand, lector universitar 

Decembrie, 2020 Lîsîi Aliona dr., conf. univ. 

Decan Facultatea Ştiinţe 

Economice și Ecologice. 

Scutari Sofia dr., conf. univ. 

Şef catedră Administrarea 

Afacerilor,Marketing și 

Contabilitate 
Cazanji Olesea, drd., asistent  

 

4.  Masa rotundă cu genericul “Ziua 

Mondială a Drepturilor 

Consumatorilor”. Invitat special: 

Andrei Guțu. Specialist principal 

al Serviciului de Informare și 

Comunicare cu Mass-Media.  

Februarie 2021 

 

Lîsîi Aliona dr., conf. univ. 

Decan Facultatea Ştiinţe 

Economice și Ecologice. 

Scutari Sofia dr., conf. univ. 

Şef catedră Administrarea 

Afacerilor,Marketing și 

Contabilitate 
Cazanji Olesea, drd., asistent  

 

5.  Masa rotundă cu genericul 

„Tresoreria –serviciu al statului 

de asigurare a fluxurilor 

financiare”, Invitat special: 

L.Buciușcanu. Ministerul 

Finanțelor –Sef  al TT Chișinău 

bugetul municipal. 

 
 

 Martie 2021 Lîsîi Aliona dr., conf. univ. 

Decan Facultatea Ştiinţe 

Economice și Ecologie. 

Scutari Sofia dr.,conf. univ. 

Şef catedră Administrarea 

Afacerilor,Marketing și 

Contabilitate 
Cazanji Olesea, drd., asistent  

 



6.  Conferinţa naţională a 

masteranzilor şi doctoranzilor 

Aprilie 2021 Decanii facultăţilor, 

Şefii catedrelor 

7.  Conferinţa anuală studenţească Mai 2021 Decanii facultăţilor 

Şefii catedrelor 

 

Plan de editare pentru anul universitar 2021 

Nr. Titlul publicației Tipul publicației Autorul Viza de 

executare 

1.  Note de curs la disciplina  

Bazele Antreprenoriatului  

Lucrare metodico-

didactică 

Scutari Sofia 

Lîsîi Aliona 

Noiembrie 2020 

2.  Note de curs la disciplina  

Finanțele publice 

 Scutari Sofia Martie 2021 

3.  Reforma actuală în 

sistemul fiscal 

 

articol Lîsîi Aliona Februarie 2021 

4.  Dezvoltarea micului 

bissnes în Republica 

Moldova 

articol Scutari S. Septembrie 2021 

5.  Culegere de probleme și 

studii de caz la 

Management al producției 

și Logistică  

Lucrare metodico-

didactică 

Aurelia Duca- 

Gribincea 

Alexandru 

Gribincea 

Decembrie 2021 

6.  Note de curs la 

Management al producției  

Lucrare metodico-

didactică 

Aurelia Duca- 

Gribincea 

Corina Gribincea 

Decembrie 2021 

7.  Note de curs la Logistică Lucrare metodico-

didactică 

Aurelia Duca- 

Gribincea 

Alexandru 

Gribincea 

Februarie 2020 

8.  Manual: ANALIZA 

ECONOMICO-

FINANCIARĂ 

Lucrare metodico-

științifică 

Copăceanu Cristina 

Lîsii Aliona 

Caușan Corina 

Aprilie  2020 

9.  Caiet de lucrări practice la 

disciplina audit intern  

Lucrare metodico-

didactică 

Copăceanu Cristina Mai 2020 



10.  Aspecte juridice, fiscale și 

contabile în activitatea de 

afaceri -turism 

Manual Manole M., 

Caușan C., Lîsîi 

A.,  Avornic A., 

Scutari S.  

2020 -2021 

11.  Analiza tendințelor 

moderne ale 

managementului în 

domeniul educației 

Conferință 

științifică 

internațională, 

Bălți, R.Moldova 

Victoria Trofimov, 

Nicoleta-Aura 

Pintilei 

Octombrie 2020 

12.  Proiectele europene ca 

oportunitate pentru 

dezvoltare în domeniul 

educației: experiențe 

transfrontaliere 

Conferință 

științifică 

internațională, 

Iași, România 

Victoria Trofimov,  

Ariadna-Cristina 

Maximiuc 

Octombrie 2020 

13.  Communication as one of 

the most important 

business components 

 

Revista științifică 

a USPEE 

”Moldoscopie”, 

nr..3, 2020 

Victoria Trofimov,  

Наталия 

Кутанина 

Noiembrie 2020 

14.  Așteptări și nivel de 

pregătire pentru succes în 

relațiile șef-subaltern, 

subaltern-șef 

articol Duca Diana 2020 -2021 

15.  Realități ale relațiilor șef-

subaltern, subaltern-șef 

articol Duca Diana Decembrie 2020 

– Ianuarie 2021 

16.  Managementul calității în 

învătănntul superior din 

Republica Moldova  

articol Cazanji Olesea 2020 - 2021 

17.  Etapele și principiile 

managementului în afaceri 

 Mătăsaru Tatiana  Ianuarie 2021 

18.  Note de curs la 

Management resurselor 

umane 

Lucrare metodico-

didactică 

Tatiana Gribincea 2020 - 2021 

19.  Managementul resurselor 

umane 

Indicaţii metodice Tatiana Gribincea 2020 - 2021 

 

Catedra Recuperare medicală și Securitate Ecologică  
 

1. Organizarea manifestărilor științifice  
 

Nr. Manifestări 
științifice 

Denumirea Data 
desfășurării 

Locul  
(adresa) 

Responsabili 



1. Masă rotundă ” Tehnicile si 
manevre de Terapie 
Manuală si 
Kinetoterapie in 
durerea acută 
lombară” 

Martie 2021 Incinta USPEE 
”Constantin 
Stere” 

R. Potapenco, 
dr., asist. univ. 
 

2 Masă rotundă Tensionările 
musculaturii dorsale 
a toracelui, etiologie 
complicații și tehnici 
de recuperare 
medicală  

Aprilie 2021 Incinta USPEE 
”Constantin 
Stere” 

V. Gavriluta 
conf. univ. 
D. Bahnari 
stud. an. II 

3. Masă rotundă  ”Afecțiunile 
articulației coxo-
femurale și tehnici 
de recuperare a 
sindromului algic” 

Mai 2021 Incinta USPEE 
”Constantin 
Stere” 

A. Cimil  

dr., conf. univ. 
D Turculeț, 
stud. an. II 

4 Școala de 
vară  

Exerciții clasice și 
tehnici 
kinetoterapeutice 
alternative în 
recuperarea 
medicală geriatrică 

August  2021  Incinta USPEE 
”Constantin 
Stere” 

V. Gavriluta, 
conf. univ. 
R. Potapenco 
asist. univ. 

5. Conferința 
națională cu 
participare 
internațională  

Actualități în 
Kinetoterapie și 
domeniile recuperării 
medicale”. 

Octombrie 
2021 

Incinta USPEE 
”Constantin 
Stere” 

R. Potapenco 
asist. univ. 
V. Gavriluta, 
conf. univ. 

5. Masă rotundă ”Afecțiunile 
articulației 
genunchiului și 
terapia de 
reabilitare” 

Noiembrie 
2021  

Incinta USPEE 
”Constantin 
Stere” 

V. Gavriluța 
Dr., conf. univ. 
D. Andoni,  
asistent univ. 

 

2. Participarea în proiecte:  

- Naționale 

Este preconizată elaborarea proiectului de organizarea a activității Centrului practico-

științific în domeniul kinetoterapiei, medicinii fizice și recuperării medicale.  

- Internaționale 

A fost depus dosarul pentru participare, în calitate de participant secundar, la 

propunerea de proiect COST OC-2020-1-24443, cu titlul: „Rețea științifică privind 

activitatea fizică bazată pe dovezi la persoanele de vârstă înaintată”. Propunătorul 

principal, dr. Michael Brach, Germania. 

  

3. Activitatea vizând elaborarea materialelor didactice, metodice și manualelor 

inclusiv publicații on-line. 

- Este preconizată traducerea și multiplicarea manualului ”Manual Therapy for 

Musculoskeletal Pain Syndromes” an evidence - and clinical-informed approach. 

- Elaborarea și editarea lucrării: ”Medicția antialergică”. 
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