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UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE ȘI ECONOMICE EUROPENE  

„Constantin Stere” 
 

ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ  

ȘI INOVARE A PERSONALULUI ACADEMIC  

USPEE „Constantin Stere” 

2019 
 

 

Activitatea de cercetare științifică  este una din cele mai importante componente ale activităţii 

academice desfășurate în cadrul USPEE „C. Stere”. 

Modalitatea de organizare, conţinutul şi volumul activităţii de cercetare ştiinţifică sunt 

determinate de Planul de cercetare ştiinţifică, aprobat anual de Senatul USPEE „C. Stere”. 

Coordonarea strategică a cercetării științifice este asigurată de către Departamentul de 

Cercetare și Inovare (DCI) subordonat prorectorului pentru  activitate științifică și implicit 

rectorului.  

Activitatea științifică din cadrul USPEE „C. Stere” se desfășoară în cadrul a:  

 

CENTRE CE CERCETARE - 3   

ȘCOLI DOCTORALE - 2 
 

I. CENTRUL DE CERCETĂRI ȘTIIȚIFICE ÎN DOMENIUL DREPTULUI                       
                                                       (Coordonator: Iurie MIHALACHE, dr., conf.univ.) 

 

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. 

 

 

II. CENTRUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR 

INTERNAȚIONALE, ȘTIINȚELOR POLITICE ȘI ȘTIINȚELOR SOCIO-

UMANE                           (Coordonator: Cezar Mînăscurtă, dr., conf.univ.) 

 

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;   
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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. 

 

III. CENTRUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN DOMENIUL 

ȘTIINȚELOR ECONOMICE ȘI ECOLOGICE  
                                                          (Coordonator: Sofia Scutari, dr., conf.univ.) 

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. 

 

I. ȘCOLA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ȘTIINȚE POLITICE ȘI 

ADMINISTRATIVE  
                                                     (Coordonator: Valentina Coptileț, dr., conf.univ.) 

       

 În 2013 USPEE „Constantin Stere” a fost acreditată de către Consiliul naţional de atestare şi 

Acreditare pentru perioada 2013-2018 la profilul „Valorificarea standardelor europene în edificărea 

statului de drept şi a societăţii civile din R.Moldova”. În baza acreditării obţinute Universitatea  din 

2014 a organizat admiterea la doctorat,   domeniul Drept,  secţia zi şi secţia cu frecvenţă redusă, la 

următoarele specializări: 551.01: Teoria generală a dreptului; 552.01: Drept constituţional; 553.01: 

Drept civil; 553.02: Dreptul afacerilor; Drept penal şi execuţional penal; 

 În 2015 USPEE „Constantin Stere” a fost reacreditată pe următoarele profiluri de cercetare: 

 Modernizarea statului de drept, societăţii civile şi educaţiei din Republica Moldova prin 

implimentarea standardelor europene; 

 Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova prin politici economice şi ecologice corelate; 

Programele de cercetare a Şcolii doctorale se încadrează în Strategia de cercetare a ASEM şi 

USPEE pentru perioada  2015-2020. 

În perspectivă partenerii Consorţiul au deschis studii la doctorat la următoarele specialităţi 

ştiinţifice: 

– 551.01: Teoria generală a dreptului;  

– 552.01: Drept constituţional;  

– 552.02: Drept administrativ; 

– 552.03: Drept financiar(bancar, fiscal, vamal); 

– 552.04: Drept funciar şi al mediului;  

– 552.05: Drept informaţional;  

– 552.06: Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii;  

– 552.07: Drept contravenţional; 

– 553.01: Drept civil;  
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– 553.02: Dreptul afacerilor; 

– 553.03: Dreptul procesual civil; 

– 553.04: Dreptul familiei; 

– 553.05: Dreptul muncii şi protecţiei sociale; 

– 553.06: Drept internaţional şi european privat; 

– 554.01: Drept penal şi execuţional penal; 

– 554.02: Criminologie; 

– 554.03: Drept procesual penal; 

– 554.04: Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative; 

– 561.01: Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice; 

– 562.01: Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei; 

– 563.01: Teoria, metodologia administraţiei publice; 

– 563.02: Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice. 

 

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. 

 

Lista  doctoranzilor Şcolii Doctorale în Drept, Ştiinţe Politice  

şi Administrative înmatriculaţi la USPEE ”Constantin Stere” 

Nr. Nupe Prenume Tema tezei de doctor Conducător  

Drept civil 

1. Constantinescu-

Rad  Emilia-

Maria 

Răspunderea delictuală în cazul 

încălcării dreptului la viață, 

sănătate, integritate fizică și 

psihică 

Al. Virgiliu Voicu, dr., prof. univ. 

2. Sviderscaia 

Ana 

Недействительные сделки и 

их последствия: проблемы 

теории и 

правоприменительной 

практики 

Dandara Liliana, dr., conf. univ. 

3. Munteanu 

Mihaela 

Noile reglementări europene 

privind răspunderea 

profesională a 

kinetoterapeutului 

Alexandru Virgiliu Voicu, dr., prof. 

univ. 

4. Demidova 

Alexandra 

Исследование структуры 

наследования по закону РМ 

на современном этапе 

Liliana Dandara, dr., conf. univ. 

5. Macovei Iulian 

Dănuţ 

Protecția persoanelor fizice în 

materia prelucrării datelor cu 

caracter personal și liberă 

circulație a acestora 

Alexandru Virgiliu Voicu, dr., prof. 

univ. 

6. Răcăreanu 

Mihai-Rareş 

Răspunderea civilă pentru 

încălcarea obligațiilor de 

Alexandru Virgiliu Voicu, dr., prof. 

univ. 
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securitate în materie de 

documente clasificate 

7. Popov Andrian Reglementarea juridică a 

contractului de credit 

Iurie Mihalache, dr., conf. univ. 

Drept penal 

8. Ghimp Iulia Răspunderea penală pentru 

pornografia infantilă 

Berliba Viorel, dr. hab., conf. univ. 

9. Micu Sergiu Particularităţile de reglementare 

a muncii functionarilor publici 

cu statut special din Republica 

Moldova si Romania 

Boișteanu Eduard, dr., conf. univ. 

10. Popescu Petru Răspunderea penală pentru 

tentativa la infracţiune 

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

Drept administrativ 

11. Albu Diana 

Narcisa 

Statutul juridic al Primarului în 

sistemul administraţiei publice 

din România şi Republica 

Moldova 

Anatol Bantuș, dr., prof. univ. 

12. Istrati Igor Rolul instituţiei Primarului în 

dezvoltarea şi realizarea 

democraţiei locale din România 

şi Republica Moldova 

Anatol Bantuș, dr., prof. univ. 

Teoria generală a dreptului 

13. Găgeatu I. 

Cătălin-

Dumitru 

Ideia de libertate egalitate 

fraternitate la Monterquieu și 

J.J. Rousseau 

Valentina Coptileț, dr., conf. univ. 

14. Cuza Bogdan Spiritualitatea juridică în 

creațiile sufletului românesc 

Craiovan Ion, dr., prof. univ. 

15. Stoica Dan-

George 

Dezvoltarea jurisprudenţială a 

dreptului şi rolul său în 

aplicarea unitară a legii 

Huma Ioan 

16. Lebedinschii 

Maxim 

Cultura juridică-resursă 

cardinală pentru orientarea şi 

acţiunea juristului 

Craiovan Ion, dr., prof. univ. 

17. Bragoi 

Constantin 

Contractul administrativ 

element al asigurării 

funcționalității  și independenții 

instanțelor de judecată 

Valentina Coptileț, dr., conf. univ. 

18. Şandrovschi 

Nicolae 

Aspecte istorico-teoretice şi 

practice ale jurisprudenţei în 

calitate de izvor de drept 

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

Dreptul afacerilor 

19. Mînzăteanu 

Adrian 

Acțiunile judiciare și 

extrajudiciare a 

administratorului autorizat în 

cadrul cauzei de insolvabilitate 

Dandara Liliana, dr., conf. univ. 

20. Andrașoni 

Diana 

Insolvenţa cluburilor sportive Alexandru-Virgil Voicu, dr., 

prof.univ. 

21. Bolfosu 

Nadejda 

Dreptul societăților în contextul 

atragerii investițiilor 

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

Dreptul internațional și european privat 

22. Cavcaliuc 

Gheorghe 

Aspecte teoretice și practice 

privind cooperarea 

Balan Oleg, dr. hab., prof. univ. 
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internațională în combaterea 

traficului ilicit cu substanțe 

radioactive 

23. Kurtskalia 

Alexander 

The aspects of international law 

on the regulation of territorial 

conflicts: the case of Republic 

of Moldova and Georgia. 

Aspecte de drept internațional 

privind reglementarea 

conflictelor teritoriale: cazul 

Republicii Moldova și Georgiei. 

Poalelungi Mihai, dr. hab., conf. univ. 

24. Lesnic Cristina Cooperarea internațională în 

domeniul afacerilor interne în 

procesul de integrare europeană 

Balan Oleg, dr. hab., prof. univ. 

25. Rotari Oleg Principii degajate de CEDO în 

materia interpretărilor și 

monitorizărilor comunicațiilor 

electronice 

Poalelungi Mihai, dr. hab., conf. univ. 

26. Moussi 

Mbappe 

Charles 

Edmond 

Protecția minorităților naționale 

în sistemul convenției europene 

a drepturilor omului 

Sîrcu Diana, dr.hab., conf.univ. 

27. Deak Ferencz Participarea la achiziţii publice 

generate de instituţiile publice 

de către companii private şi 

publice în România şi Republica 

Moldova 

Alexandru Virgiliu Voicu, dr., prof. 

univ. 

Dreptul international privat 

28. Caraman Nina Obiectivele de bază şi 

principiile fundamentale ale 

asigurării respectării dreptului la 

un proces echitabil de către 

instanţele judecătoresti din RM 

prin prisma CEDO 

Mihalachi Iurie, dr., conf. univ. 

Drept constituțional 

29. Ternovski 

Alexandr 

Конституционные гарантии 

прав и свобод человека 

Республики Молдова 

Avornic Gheorghe, dr. hab., prof. 

univ. 

30. Vaculovschi 

Ghenadie 

Legiferarea în Republica 

Moldova 

Avornic Gheorghe, dr. hab., prof. 

univ. 

31. Fondos Igor Analiza juridico-funcţională a 

activităţii Parlamentului 

Republicii Moldova în 

asigurarea securităţii naţionale – 

pilon fundamental al statului de 

drept 

Avornic Gheorghe, dr. hab., prof. 

univ. 

32. Munteanu 

Valeriu 

Autoritatea politico-juridică de 

jurisdicţie constituţională în 

Republica Moldova 

Victor Popa, dr., prof. univ. 

Dreptul financiar 

33. Zavulan 

Nicolae 

Analiza judiciară şi impactul 

asupra organizării şi funcţionării 

Băncilor Comerciale 

Alexandru Armeanic  dr., conf. univ. 
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34. Ştefănescu 

Eusebiu Ionuţ 

Arvuna ca mijloc de garantare a 

executării obligaţiilor 

Iurie Mihalache, dr. hab., conf. univ 

Dreptul processual penal 

35. Budu Gheorghe Recuperarea bunurilor 

infracţionale 

Ionuţ Efrim, dr., prof. univ. 

Dreptul processual civil 

36. Corjan Angela Procedura de instituire a 

masurilor de ocrotire judiciară: 

abordări normative, teoretice si 

practice 

Alexandru Prisac, dr., conf. univ. 

37. Szep Sandor 

Otto 

Comunicarea actelor de 

procedură în cauzele civile din 

Republica Moldova 

Alexandru Prisac, dr., conf. univ. 

38. Voinscaia 

Violetta 

Regimul juridic al reprezentării 

legale în procesul civil din 

Republica Moldova 

Alexandru Prisac, dr., conf. univ. 

Dreptul familiei 

39. Puşcaşu-

Mamaliga Irina 

Modalitatea desfacerii căsătoriei Olesea Plotnic, dr. hab., conf. univ. 

Dreptul contravențional 

40. Lile Adrian Contravenţiile la regimul rutier 

din perspectivă judiciară - studiu 

comparat 

Anatol Bantuș, dr., prof. univ. 

Teoria și metodologia relațiilor internaționale și a diplomației 

41. Embark 

Adbalgader 

Promovarea păcii în Libia din 

perspectiva organizaţiilor 

internaţionale 

Cătălin Ion Bordeianu, dr., prof.univ. 

Politologie 

42. Abraham Ajay 

Thomas 

Politici unitare de educaţie 

sanitară pentru integrarea 

europeană 

Bordeianu Cătălin, dr., prof. univ. 

43. Abraham 

Ionela 

Politica externă după prima 

conflagraţie mondială relaţiile 

dintre România şi liga naţiunilor 

Bordeianu Cătălin, dr., prof. univ. 

44. Călărașu G. 

Daniel 

Demersul hegelian asupra 

statalității 

Bordeianu Cătălin Ion, dr., prof.univ. 

45. Bică I. Oana 

Claudia 

Identitatea națională și 

europeană 

Bordeianu Cătălin Ion, dr., prof.univ. 

46. Zolani Mkiva Implicarea ONU în medierea 

conflictelor etnice şi rasiale în 

Africa de Sud 

Cătălin Ion Bordeianu, dr., prof.univ. 

47. Cărbune Radj Partidul politic subiect - 

electoral (cazul Republicii 

Moldova) 

Gheorghe Rusnac, academician, prof. 

univ. 

48. Dubcoveţchi 

Anişoara 

Dezvoltarea democraţiei şi 

participarea politică în 

societăţile de tranziţie (cazul 

Republica Moldova) 

Pantelemon Varzari, dr. hab., conf. 

univ. 
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II. ȘCOLA DOCTORALĂ ÎN ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ECOLOGICE  
                                     (Coordonator: Lilia Bujor, dr., conf.univ.)  

 

Specialităţile Şcolii doctorale în Ştiinţe Economice și Ecologice:  

 521.03: Economie şi managment în domeniul de activitate 

 166.01: Ecologie 

 

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. 
 

Lista Conducătorilor de doctorat 

din cadrul Şcoala Doctorală de  Ştiinţe Economice şi Ecologie 

 

ECONOMIE 

CATAN Petru – dr. habilitat, conferențiar universitar; 

BĂLĂCEANU Cristina - dr. habilitat, profesor universitar; 

LÎSÎI Aliona – dr., conferențiar universitar; 

COPĂCEANU Cristina – dr., conferențiar universitar; 

BUJOR Oleg –   dr., conferențiar universitar; 

TROFIMOV Victoria - dr., conferențiar universitar; 

GRIBINCEA Tatiana –  dr., conferențiar universitar; 

GONŢA Victoria – dr., conferențiar universitar; 

BULIMAGA Constantin - dr.,conferențiar universitar; 

GRIBINCEA (DUCA) Aurelia -  dr., conferențiar universitar. 

 

ECOLOGIE 

AVORNIC Gheorghe - dr. habilitat, profesor universitar 

CRIVOI Aurelia -  dr. habilitat, profesor universitar 

VOLOŞCIUC Leonid - dr. habilitat, profesor universitar 

AŞEVSCHI Valentin – 2 doctoranzi 

BULIMAGA Constantiv – 1 doctorand 

DEDIU Ion – 1 doctorand 

 

Lista  doctoranzilor Şcolii doctorale în Ştiinţe Economice și Ecologice 

înmatriculaţi la USPEE ”Constantin Stere” 

Nr. Nupe Prenume Tema tezei de doctor Conducător  

Economia şi management în domeniul de activitate 

1. Roșca Denis Gestionarea    finanţelor publice 

ce permite valorificarea 

resurselor interne în Republica 

Moldova. 

LÎSÎI Aliona 

dr., conf. univ. 



           

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE ȘI ECONOMICE EUROPENE „Constantin Stere” 

8 

 

2. Kutanin Natalia Rolul comunicării în organizaţia 

contemporană. 

TROFIMOV Victoria 

dr., conf. univ. 

3. Maximiuc 

Ariadna-

Cristina 

Strategii managerial de 

dezvoltare a unităţilor de 

învăţămînt prin implementarea 

prioectelor educaţionale 

TROFIMOV Victoria, dr., conf. univ. 

– conduc. 

GONŢA Victoria dr., conf. univ. 

consultant 

4. Oţelea Ana-

Maria 

Managementul resurselor umane 

în domeniul educării 

competenţelor de excelenţă.  

BUJOR Oleg,  

dr., conf. univ. conduc. 

GONŢA Victoria 

dr., conf. univ.,consultant 

5. Tolan Anca-

Elena 

Managementul în instituţiile 

fiscale.  

LÎSÎI Aliona, dr., conf. univ. – conduc. 

BUJOR Oleg 

dr., conf. univ. 

6. Batog Cristina Assessing the sustainability of 

the pension reforms in Eastern 

Europe. 

Sustenabilitatea reformelor de 

pensii  in Europa de Est. 

COPĂCEANU Cristina 

dr., conf. univ. 

7. Radu Mihai Management şi risc asumat în 

administraţia locală (studiu de 

caz). 

COPĂCEANU Cristina  

dr., conf. univ. 

8 Handoreanu 

Constantin 

Politici şi optiuni contabile 

privind metodele de gestionare a 

mărfurilor. 

BUJOR Oleg 

 dr., conf. univ., conduc. 

LÎSÎI Aliona, 

dr., conf. univ., cons. 

9. Cucereavîi 

Elena 

Eficienţa managementului 

edicaţional exclusiv în 

instituţiile de învăţămînt. 

CATAN Petru, dr.hab., conf. univ. 

GRIBINCEA Tatiana, dr., conf. univ., 

consult. 

10. Radu Irina Calitatea vieţii o prioritate 

transfrontalieră şi comunitară 

pentru Republica Moldova 

BULIMAGA Constantin,  

dr.,conf. univ. 

11. Ugbo Johnbull Managementul promovării 

produselor vinicole pe pieţe 

internaţionale noi. 

GRIBINCEA (DUCA) Aurelia, 

 dr., conf. univ. 

12. Milcu Daniela Management competitivităţii 

controlului produselor 

alimentare în contextul 

stimulării exportului din 

România. 

CATAN Petru, dr.hab., conf. univ., 

conduc. 

LÎSÎI Aliona, 

dr., conf. univ., consult. 

13. Pintilei 

Nicoleta- Aura 

Dezvoltarea managementul 

educaţional prin prisma 

politicilor educaţionale 

extracurriculare. 

TROFIMOV Victoria,  

dr., conf. niv., conduc. 

GONŢA Victoria 

dr., conf. univ. consultant 

14. Lupancu-Popa 

Elena 

Couchingul în dezvoltarea 

personală în managementul 

afacerii 

BĂLĂCEANU Cristina 

dr., prof. univ. 

15. Mazăre Silvia Impactul fondurilor europene 

asupra dezvoltării rurale în 

România 

COPĂCEANU Cristina 

dr., conf. univ. 

16. Nacu Vladimir Deservirea proceselor unor 

întreprinderi 

COPĂCEANU Cristina 

dr., conf. univ. 

17. Zulfigarov 

Ismail 

Impactul proceselor de integrare 

europeană asupra turismului în 

Republica Moldova 

COPĂCEANU Cristina 

dr., conf. univ. 
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18. Filimon Oleg Procesul decizional în 

managementul 

TROFIMOV Victoria,  

dr., conf. niv., conduc. 

19. Abutoaiei 

Alexandru-

Andrei 

Învăţămîntul universitar şi       

modalităţi de ajustare la regorile 

pieţei muncii în România 

LÎSÎI Aliona, 

dr., conf. univ., consult. 

Ecologie 

20. Cazacu Oleg Securitatea ecologică – parte 

componentă a securităţii 

naţionale a Republicii Moldova 

CRIVOI Aurelia 

dr.hab., prof.univ.  

AVORNIC Gheorghe 

dr.hab., prof. univ. 

21. Domilescu 

Mariana 

Apele de suprafață în condițiile 

aridizării climei României 

VOLOŞCIUC Leonid, dr.hab., 

profesor univer. 

 

 

 

PROGRAME /PROIECTE DE CERCETARE 
 

OGRAME/PROIECTE LA NIVEL INSTITUŢIONAL  

 PROGRAME/PROIECTE INSTITUȚIONALE 

 

Direcţiile principale ale programelor/proiectelor/activității de cercetare și inovare sunt:  

1. realizarea proiectelor (programelor) ştiinţifice ce ar valorifica potențialul de cercetător al 

cadrelor didactice, doctoranzilor;  

2. participarea cercetătorilor la realizarea lucrărilor ştiinţifice;  

3. organizarea congreselor, a simpozioanelor, a conferinţelor şi a altor reuniuni;  

4. vizite de informare şi documentare a cadrelor didactico-ştiinţifice;  

 pregătirea cadrelor ştiinţifice prin intermediul învăţământului 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. 

Programe/proiecte de cercetare 

U
n

iv
er

si
ta

te
a 

d
e 

St
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C
o
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re

”

www.uspee.md

La nivel INSTITUȚIONAL

La nivel NAȚIONAL

La nivel INTERNAȚIONAL

CENTRE DE 
CERCETARE

USPEE

CONSORȚIU 
Școala 

Doctorală 
//ASEM

PROIECTE 

ERASMUS+

CONSORȚIU/ Acorduri 
de parteneriat cu 
Universitățile din 

străinătate
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CENTRUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN DOMENIUL DREPTULUI 
 

Direcţia de cercetare I: Problemele actuale ale dreptului privat în contextul integrării europene 
 

Denumirea temei Conducătorul Durata Participanţii Obiectivele generale 

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 

2016-

2019 

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. 

Arbitrajul comercial 

ca modalitate 

alternativă de 

soluţionare a 

litigiilor comerciale 

în Republica 

Moldova 

Postovan Dumitru, doctor 

în drept, profesor 

universitar; 

  

2017-

2020 

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. 

 

 

CENTRUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR 

INTERNAȚIONALE, ȘTIINȚELOR POLITICE ȘI ȘTIINȚELOR  

SOCIO-UMANE 
 

Direcţia de cercetare I: Valorificarea standardelor europene şi internaţionale în contextul 

democratizării R.Moldova şi aderării la UE 
 

 

Direcții de 

cercetare 

 

Conducătorul 

 

Durata  

 

Cercetători  

 

Obiectivele  generale 

Asistența psihologică , 

pihopedagogică și socială 

ca factor a dezvoltării 

sociatații 

Gonța Victoria, 

dr.conf.univ 

2016-2019 Gonța 

Victoria, 

dr.conf.univ. 

Lazar Corina, 

MA, lector 

superior 

 

Cercetari în domeniul psihologi  

și psihopedagogiei  

Managementul resurselor 

umane și financiare  in 

sistemul educațional 

Gribincea 

Tatiana 

dr., conf.univ. 

2016 -2019 Gribincea 

Tatiana 

dr., conf.univ. 

Cercetări în domeniul 

managementul resurselor umane 

și financiare ăn sisitemul 

educațional 
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Managementul 

procesului de elaborare 

și revizuire a curriculei 

universitare 

Chițu Svetlana 

dr., conf.univ. 

2016 -2019 Chițu Svetlana 

dr., conf.univ. 

Cercetări în domeniul elabărării 

curriculei. 

Asigurarea calității 

serviciilor 

educaționale  

Gribincea 

Tatiana 

dr., conf.univ. 

2016 -2019 Gribincea 

Tatiana 

dr., conf.univ. 

Monitarizarea  aplicarii 

standardelor de calitate a 

caderelor didactice universitare 

Integrarea europeană și 

securitatea 

internațională 

Țugui Eduard 

dr., conf.univ. 

2016-2020 Țugui Eduard 

dr., conf.univ. 

Reinterpretarea fluxului factorilor 

de producție în piața comună 

europeană. 

Formularea recomandărilor 

practice sectoriale Guvernului 

Republicii Moldova. 

Partidele politice din 

Republica  Moldova 

Verdeș 

Tatiana, dr., 

conf.univ. 

 

2015-2019 Cărbune Radj 

Drd., magistru, 

lector 

Cercetări și evaluări în 

domeniul evoluției și 

transformărilor în sistemul 

partidist din Republica 

Moldova. 

Simbolistica și 

mitologia politică 

Mînăscurtă 

Cezar 

dr., conf.univ. 

2016-2020 Verdeș 

Tatiana, dr., 

conf.univ. 

Mînăscurtă 

Cezar 

dr., conf.univ 

 

Cercetări și evaluări în 

domeniul: 

 Reperele culturale, social-

religioase și funcționale ale 

simbolisticii politice sub specte 

identificaționale și de 

legitimare. 

Evoluți și transformări în 

sistemul simbolico-mitologic 

din Republica Moldova. 

Impactul capitalului simbolic 

asupra proceselor politice 

Raporturile 

democrație-societate 

civilă 

Varzari 

Pantelimon 

Dr.hab., 

prof.univ. 

2015-2020 Varzari 

Pantelimon 

Dr.hab., 

prof.univ. 

Analiza și evaluarea stării 

democrației și societății civile în 

Republica Moldova la etapa 

contemporană 

Procesul de integrare 

europeană a RM 

Berbeca 

Veaceslav, 

drd., magistru, 

lector 

2018-2019 Berbeca 

Veaceslav, drd., 

magistru, lector 

Analiza și evaluarea 

implementării agendei de 

asociere a Republicii Moldova 

la Uniunea Europeană 

Instituții și procese 

politice în RM 

Tăbârță Ion, 

drd., magistru, 

lector 

2018-2020 Tăbârță Ion, 

drd., magistru, 

lector 

Analiza și evaluarea evoluției 

sistemului democratic din 

Republica Moldova 

Srategii de mediere a 

conflictelor politice 

Verdeș 

Tatiana, dr., 

conf.univ. 

 

2017-2020 Verdeș 

Tatiana, dr., 

conf.univ. 

 

Analiza și evaluarea 

managementului internaţional al 

conflictelor locale: evoluţia şi 

modele de operaţiuni de 

menţinere a păcii 

 

PROIECTE INDIVIDUALE 

 

Berbeca Veaceslav, magistru, lector superior  

 

1. Proiect de cercetare în parteneriat: BERBECA Veaceslavv, CHIRIAC Liubomir, TORNEA Ion, 

SOCHIRCĂ Vitalie, URSU Victor, CHIVRIGA Viorel, SECRIERU Amgela. Стратегия 

социально-экономического развития Гагаузии 2017-2022 // Стратегия социально-

экономического развития Гагаузии 2017-2022. Chișinău: IDIS „Viitorul”, 2019, 1,0 c.a.  
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CENTRUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN DOMENIUL  

ȘTIINȚELOR ECONOMICE ȘI ECOLOGICE 

 

Direcţia de cercetare III: Noi metode manageriale, de marketing şi dezvoltare antreprenorială 

pentru competitivitate organizaţională 

 

Direcții de 

cercetare 

 

Conducătorul 

 

Durata  

 

Cercetători  

 

Obiectivele  generale 

Managementul 

surselor de 

finanţare 

Lîsîi Aliona 

dr., conf.univ. 

2016 -2019 Lîsîi Aliona 

dr., conf.univ. 

Cercetări în domeniul 

managementul surselor de 

finanţare în construcţia de 

locuinţe din Republica Moldova 

Marketingul 

teritoriilor 

Chiriac Lilia 

dr., conf.univ. 

2016 -2019 Chiriac Lilia 

dr., conf.univ. 

Cercetări în domeniul 

marketingului localităţilor din 

Republica Moldova şi valorificarea 

potenţialului lor de dezvoltare. 

 

Managementul 

finanţelor publice 

Scutari Sofia 

dr., conf.univ. 

2016 -2019 Scutari Sofia 

dr., conf.univ. 

Fondos Tatiana 
dr., conf.univ. 

Copăceanu 

Cristina 

dr., conf.univ. 

Studiul privind perfecţionarea 

sistemului trezorerial în Republica 

Moldova 

Cercetarea 

comportamentului 

consumatorului 

Chiriac Lilia 

dr., conf.univ. 

2016 -2019 Chiriac Lilia 

dr., conf.univ. 

Studierea influenţei factorilor 

exogeni asupra comportamentului 

consumatorilor. 

Managementul 

bazat  pe 

cunoaştere 

Lîsîi Aliona 

dr., conf.univ. 

2016 -2019 Lîsîi Aliona 

dr., conf.univ. 
Scutari Sofia 

dr., conf.univ. 

Chiriac Lilia 
dr., conf.univ. 

Avornic Ana 

Drd.,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 Georgeta 
dr., conf.univ., 

Fondos Tatiana 
dr., conf.univ. 

 

Studiul privind strategiile de 

stabilire şi valorificare a 

avantajelor competitive ale 

firmelor din Republica Moldova. 

Managementul şi 

măsurarea 

performanţei în 

marketing 

Chiriac Lilia 

dr., conf.univ. 

2016 -2019 Chiriac Lilia 

dr., conf.univ. 

Lîsîi Aliona 
dr., conf.univ. 

Scutari Sofia 

dr., conf.univ. 
Avornic Ana 

Drd.,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, 

Studierea modelelor de 

management al performanţei în 

marketing. 

Performanţa în marketing la 

nivelul IMM-urilor din Republica 

Moldova 
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Melnic Georgeta 
dr., conf.univ., 

Fondos Tatiana 

dr., conf.univ. 

 

 
VALORIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE  

 

FACULTATEA DE DREPT 
 

I. Materiale editoriale  

 Monografii (recomandate spre editare de consiliul ştiinţific/senatul instituţiei acreditate la 

profilul respectiv) 

 monografii  

- 

 Manuale şi lucrări didactico – metodice 

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

pro¬cesual civil (Partea generală). Ed. a 2-a, modificată. Chișinău: Lira, 2019. 100 p. (6,26 c.a.) 

ISBN 978-9975-3287-5-3  

 

 Articole în reviste naţionale 

 Categoria C 

1. VOICU Alexandru-Virgil, AVORNIC Gheorghe, VOICU Bogdan-Iosif. Statutul „dreptului 

sportului” în societatea modernă şi globalizată. În: Revista Națională de Drept, 2019, nr.1-3, p.52-

62. 

2. AVORNIC Gheorghe, Reforme eficiente în sistemul educațional universitar. În: Revista Națională 

de Drept, 2019, nr.4-6, p.6-15. 

3. VOICU Alexandru-Virgil, AVORNIC Gheorghe, BUDIȘAN Călin. Critical considerations 

concerning the impunity of the regulations of the world anti-doping code and its subordinates in 

relation with the values of contemporary sport – from Romania and all over the world. În: Revista 

Națională de Drept, 2019, nr.4-6, p.22-41. 

4. CRIJANOVSCHI Sergiu (coautor – Cușcă Liliana). Obiectul de atentare al infracțiunilor săvârșite 

în domeniul ocrotirii sănătății. În: Studia Universitatis Seria Științe Sociale, 2019, nr.3 (123). 

ISSN: 1814-3199 

5. COPTILEȚ Valentina (coauthor – COJOCARU Izabela). Evaluarea regulamentelor organice în 

literatura istorico-juridică. În: Revista Națională de Drept, 2019, nr.1-3, p.63-65. 

6. COPTILEȚ Valentina. Considerente privind elaborarea şi adoptarea regulamentelor organice în 

principatele române. În: Revista Națională de Drept, 2019, nr.1-3, p.44-51. 

7. BĂNĂRESCU, Anatolie. Reflecții analitice asupra unor incidente ce apar la executarea silită a 

hotărârilor judecătorești în materie civilă: Studiu monografic. Chișinău: Tipografia Centrală, 2019. 

296 p. (20 c.a.) ISBN 978-9975-146-75-3. 
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8. BĂNĂRESCU, Anatolie. Principiul disponibilității, fundamentul funcțional al procedurii de 

executare. În. Revista științifico-practică ,,Legea și Viața”, Categoria C (Chișinău), 2019, nr. 6, 

pp. 18-24. (0,8 c.a.) ISSN 1810-309X. 

9. BĂNĂRESCU, Anatolie. Clasificarea incidentelor ce apar în procedura de executare silită. În. 

Revista științifico-practică ,,Legea și Viața”, Categoria C (Chișinău), 2019, nr. 7, pp. 48-50. (0,5 

c.a.) ISSN 1810-309X. 

10. MUNTEAN Vasilisa. Repararea prejudiciului cauzat prin erori judiciare și de urmărire penală: 

cadrul normativ și aspecte practice. În: Revista Institutului Național al Justiției (publicaţie 

ştiinţifico-practică, informativă şi de drept), 2018, nr.2 (45), p.16-23.  

11. FLOREA Adelina. Unele reflecții referitor la conturul fundamental al conținutului și esenței de 

egalitate juridică. În: Jurnalul Juridic Național: teorie și practică, nr.4, 2018, p.14-19. 

12. DIACONU Mihail. Actul administrativ și alte acte juridice: asemănări și deosebiri. În: Jurnalul 

Juridic Național: teorie și practică, nr.4, 2018, p.43-47. 

13. МИХАЛАКЕ Ю., Татар О. Безымянные договоры – следствие реализации принципа 

свободы договора в гражданском праве. În: Revista științifico-practică «Legea și viața», 2018, 

nr.7, р.44-49. 

14. МИХАЛАКЕ Ю., Татар О. Правовые основы непоименованных договоров (отдельные 

виды договоров). În: Revista științifico-practică «Legea și viața», 2018, nr.10, р.51-55. 

15. МИХАЛАКЕ Ю., Татар О. Договор о спонсорской подержке, как один из видов 

непоименованных договоров. În: Юридическом национальном журнале «Теория и 

практика», 2019, nr.4, p.43-47. 

16. АВОРНИК Георгий, Булат Андрей. Понятие и содержание основ конституционного 

строя. În: Revista Națională de Drept, 2019, nr.1-3, p.8-21. 

 

 Categoria B 

-  

 Articole în reviste internaționale 

-  

 Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane etc. 

1. MIHALACHE Iurie. Recenzent la Comentariul Codului de Procedură Civilă al R.M., autor 

Prisac Alexandru, Editura Cartea Juridică, Chișinău, 2019, 1316 p. 

II. Date privind deplasările cercetătorilor ştiinţifici peste hotarele ţării 

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

Nr. Nume prenume gradul 

ştiinţific 

Ţara, denumirea 

organizaţiei 

vizitate 

Scopul vizitei Termenul 

deplasării 

1 Avornic Gheorghe Rusia,   

2 Coptileț Valentina Rusia,   
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III. Promovarea ştiinţei şi realizărilor obţinute 

Emisiuni TV/Radio etc Tematică intervievării Nume şi Prenume 

intervievatului 

  Gheorghe Avornic  

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ECOLOGICE 

I. Materiale editoriale  

 Monografii (recomandate spre editare de consiliul ştiinţific/senatul instituţiei acreditate la 

profilul respectiv) 

 monografii  

- 

 Manuale şi lucrări didactico – metodice 

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 

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. 

 

 Articole în reviste naţionale 

 Categoria C 
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1. SCUTARI S. Rolul achizițiilor publice în gestionarea și utilizarea banilor publici: Revista 

„Aspecte interdisciplinare ale învățământului superior contemporan” Universitatea Americană din 

Moldova,  Supplement of the Interdisciplinary study review ”C. Stere”: I edition, Chisinău, may 

10th, 2018. Iași: Vasiliana`98, 2019-Acreditată CNCS, p. 85-94,  ISSN:  2457-5550, ISBN 978-

973-116-631-5. 

2. TROFIMOV V. Abordări conceptuale privind implementarea managementului bazat pe proiecte / 

V. Trofimov, A. C. Maximiuc // In: Vector European. - Chisinau: Nr. 3, 2019. – Ch., 2019. - P. 69 

-74. - ISSN 2345-1106. 

3. TROFIMOV V. Unele aspecte manageriale de combatere a abandonului școlar prin dezvoltarea 

activității extracurriculare / V. Trofimov, N. A. Pintilei // In: Vector European. - Chisinau: Nr. 3, 

2019. – Ch., 2019. - P. 74 -78. - ISSN 2345-1106. 

4. AVORNIC Gh., COPĂCEANU C. Application of economic-financial expertise in the health care 

system of the Republic of Moldova. În: International Journal of Innovative Technologies in 

Economy. Warsaw, Poland, 2018, N.6(18), p.40-46,Vol. 2. doi: 

10.31435/rsglobal_ijite/01072018/5943.  ISSN - 2412-8368. Revistă indexată în baza de date 

internaţională Index Copernicus, Google Scholar, BASE, RePEc, OpenAIRE. Versiune onlain: 

http://archive.ws-conference.com/ijite/ijite2018. ICV 2016: 61.62. 

5. TROFIMOV V.: European values of education and multiculturalism in the support of sustainable 

development / V. Trofimov // Economic and management assurance`s viability for sustainable 

development of the regional economy during the EU integration: Materiale conf. ştiințifică intern., 

/// Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, R.Moldova, 2018.- P. 231-234. - ISBN 978-9975-

50-215-3. 

 

Categoria B 

1. LÎSÎI A., GRIGORE E., Analiza managerial în spitale și rolul acestora la dezvoltarea economic. 

International Conference, Interdisciplinary Aspects of Contemporary Higher Education, May 10, 

2018 at American University of Moldova, Chisinau, ISBN 978-973-116-631-537, ISSN 2457-

5550, pag. 76-85 

2. LÎSÎI A., TOPOREȚ D., Managementul produselor apicole în Republica Moldova, International 

Conference, Interdisciplinary Aspects of Contemporary Higher Education, May 10, 2018 at 

American University of Moldova, Chisinau, ISBN 978-973-116-631-537, ISSN 2457-5550, pag. 

101-105  

3. LÎSÎI A., STAICU Grigore L., Managementul unităților spitalicești-obiective, competențe și 

strategii, International Conference, Interdisciplinary Aspects of Contemporary Higher Education, 

May 10, 2018 at American University of Moldova, Chisinau, ISBN 978-973-116-631-537, ISSN 

2457-5550, pag. 129-136 

http://archive.ws-conference.com/ijite/ijite2018
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• Articole în reviste internaționale 

1. BĂLĂCEANU Cristina Teodora, LÎSÎI A. An analysis of China's global position. Dimensions and 

perspectives, Social Economic Debates Volume 8, Issue 1, 2019 ISSN 2360-1973; ISSN-L 2248-

3837, pag.13-19 

2. CAUȘAN C., LÎSÎI A., POROSECI D., Oportunitățile vârstnicilor şi efortul pentru locul de 

muncă, în contextul pieții muncii, speranței la viață. Conferință științifică internațională. Ediţia a 

XV-a, 25 octombrie 2019, Iași. 

3. CHIRIAC L. Conflict management within organizations Международный научный журнал 

„Молодой ученый”. Г. Казань, Россия, 2019. №13. (251). ISSN 2072-0297. 

https://moluch.ru/archive/251/57675/   

4. CHIRIAC L. Marketing of places and development of localities. Международный научный 

журнал „Вопросы экономики и управления”. Г. Казань, Россия, 2019. №3 (19). ISSN 2412-

3773. https://moluch.ru/th/5/archive/126/4089/ 

5. CHIRIAC L. The Management of Change — business success in a competitive economy. 

Международный научный журнал „Молодой ученый”. г. Казань, Россия, 2019. №8 (246). p. 

91-93. ISSN 2072-0297 URL https://moluch.ru/archive/246/56641/    

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

Conferința Internațională cu genericul Aspecte interdisciplinare ale învățământului superior 

contemporan, organizată de Universitatea Americană din Moldova. 10 mai 2018,  Chişinău. 

Publicat în Supliment la Revista de studii interdisciplinare C. STERE. Editura Vasiliana ’98 – 

acreditată CNCS. Iași, 2019. p. 95-100. 0,4 c.a. ISBN 978-973-116-631-5;  ISSN 2457-5550 

7. CHIRIAC L.  Marketingul rural în mediul online. În: Materialele Eurasian Business Conference, 

cu genericul Inovații și tehnologii într-o lume digitală: de la amenințări la oportunități. 18 mai 

2019.  Chişinău, În curs de publicare.   0,4 c.a. 

8. KИРИЯК Л. В., РАЙЛЯН Е. Ф. Бенчмаркинг и маркетинг территорий. 

Международныйнаучный журнал „Молодой ученый”. г. Казань, Россия, 2018.  №49 (235). 

ISSN 2072-0297 URLhttps://moluch.ru/archive/235/54485/ 

 

 Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane 

 

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. 

https://moluch.ru/archive/235/54485/
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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.  

II. Date privind deplasările cercetătorilor ştiinţifici peste hotarele ţării 

(participarea conferinte, foruri, congrese, simpozioane, saloane de invenţii etc)  
Nr. Nume prenume gradul 

ştiinţific 
Ţara, denumirea 
organizaţiei vizitate 

Scopul vizitei Termenul 
deplasării 

1. Avornic Gh. 

Avornic A 

Rusia  Participarea la 

Congresul 

Uniunii 

Internaționale 

a Juriștilor 

Septembrie   

27. 2019  

2 Coptileț V. 

Bordeian C. 

Rusia Participarea la 

Congresul 

Uniunii 

Internaționale 

a Juriștilor 

Septembrie 

27. 2019. 

3. 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 

4. Trofimov V.  Lituania, Vilinius, 

VIKO University 

Predare  26.05-01.06. 

2019 
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III. Promovarea ştiinţei şi realizărilor obţinute 

Emisiuni TV/Radio etc Tematică intervievării Nume şi Prenume 

intervievatului 

Jurnal TV Despre Sistemul 

Educațional din RM 

Gheorghe Avornic, Rector 

USPEE ”Constantin Stere” 

 

1. Date despre colaborări ştiinţifice (naţionale şi internaţionale)  

 
 

 

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE ORGANIZATE 
 

a) Manifestări științifice / Scientific events / Научное мероприятие 

1. Congrese, simpozioane, conferinţe internaţionale (cu participare internațională) 

Congresses, symposiums, international conferences 

Конгрессы, симпозиумы, международные конференции 

- Denumirea manifestării:  

Prima ediție a Academiei de Vară: „EFICIENTIZAREA SISTEMULUI EDUCAȚIONAL 

UNIVERSITAR ȘI AL CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE ÎN CONTEXTUL 

INTERACȚIUNII SISTEMELOR EDUCAȚIONALE 

NAȚIONALE DIN ȚĂRILE CSI” 

- Descrierea succintă: 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. În cadrul evenimentului, au fost organizate și petrecute 

mese rotunde, seminare, discuții în grup și întâlniri oficiale, la care au fost trasate măsuri pentru 

îmbunătățirea calității sistemului de învățământ universitar, au fost discutați indicatorii eficienței 

activităților de cercetare desfășurate în instituții de învățământ superior și au fost luate în considerare 

indicatorii care evaluează gradul de valorificare a rezultatelor de cercetare și inovare. Clasele tematice 

au inclus subiecte de lucru: „Reforme eficiente în sistemul de învățământ universitar”, „Direcții 

strategice inovatoare pentru dezvoltare și cercetare 2018-2025”, „Strategii moderne de învățare în 

Nr. Instituţiile de 
colaborare /Ţara 

Tematica colaborării Forma de 
colaborare 

Savanţii care au 
vizitat instituţia 

1 China Inaugurarea centru 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  
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învățământul superior”, „Mentorat și coaching în învățământul superior”. Au fost semnate acte și 

acorduri de parteneriat între instituțiile de învățământ superior din țările CSI și țările vecine. 

Academia de vară: „EFICIENTIZAREA SISTEMULUI EDUCAȚIONAL UNIVERSITAR  

ȘI AL CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE ÎN CONTEXTUL INTERACȚIUNII SISTEMELOR 

EDUCAȚIONALE NAȚIONALE DIN ȚĂRILE CSI”, a avut loc pe teritoriul Complexului Turistic 

Vadul lui Vodă, undeau fost create la nivel profesional toate condițiile pentru activitatea 

participanților, cu traducere profesională a prezentărilor în 3 limbi și transmise on-line în direct toate 

sesiunile de lucru. Materialele prezentate ale prezentatorilor și participanților, precum și rezoluția au 

fost publicate în Jurnalul Național de Drept.  

La prima sesiune a Academiei de vară au participat 120 de participanți, profesori universitari, 

manageri, cercetători, funcționari publici, reprezentanți ai diferitelor universități. 

• Republica Moldova - 81 de participanți; 

• Federația Rusă - 14 participanți; 

• Ucraina - 7 participanți; 

• Belarus - 6 participanți; 

• Azerbaidjan - 5 participanți; 

• Georgia - 4 participanți; 

• Invitați oficiali - 3 participanți. 

Datorită implementării acestui proiect, au fost semnate parteneriatele dintre instituțiile de 

învățământ superior, atât din Republica Moldova, cât și din țările CSI. Pe baza experienței acumulate 

în timpul Academiei de vară, participanții la eveniment vor desfășura evenimente similare la locul lor 

de muncă, mobilizând colegii, motivând tineri cercetători, studenți, voluntari și, de asemenea, se vor 

implica, vor promova și implementa educația universitară și cercetarea de calitate. 

Scopul final al acestui eveniment a fost cooperarea internațională care vizează eficientizarea 

eficacității educației și cercetării universitare prin dezvoltarea de programe pentru implementarea 

celor mai bune practici și adaptarea acestora în procesele educaționale și științifice ale fiecărei 

universități, precum și crearea unor mecanisme de management adecvate (consultanță și monitorizare 

a experților) pentru a spori clasamentul instituțiilor de învățământ superior din țările CSI. 

Rezultatele așteptate ale evenimentului au fost reflectate prin: 

 Semnarea parteneriatelor instituționale internaționale (CSI); 

 Organizarea expozițiilor de informații ale universităților CSI; 

 Publicații de materiale privind instrumentele de marketing utilizate pentru promovarea 

statutului universității în comunitatea globală de educație și știință; 

 Publicarea materialelor privind metodele de popularizare a profesiilor necalificate 

 Crearea unei colecții de metode pentru evaluarea și creșterea nivelului de 

profesionalism al angajaților instituțiilor de învățământ; 
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 Organizarea de mese rotunde; 

 Organizarea de ateliere; 

 Conferință + FORUM ONLINE; 

 Ccrearea unei rezoluții de acțiuni strategice; 

 Publicarea lucrărilor conferinței: tendințe actuale în învățământul superior în țările 

CSI; 

 Dezvoltarea proiectelor comune. 

 Dezvoltarea unor modalități și soluții pentru îmbunătățirea calității instruirii 

specialiștilor moderni, precum și propuneri pentru îmbunătățirea politicii educaționale 

de stat. 

 Extinderea cooperării internaționale. 
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REZOLUȚIA 

ACADEMIEI DE VARĂ 

„EFICIENTIZAREA SISTEMULUI EDUCAȚIONAL UNIVERSITAR ȘI AL CERCETĂRII 

ȘTIINȚIFICE ÎN CONTEXTUL INTERACȚIUNII  SISTEMELOR EDUCAȚIONALE 

NAȚIONALE DIN ȚĂRILE CSI” 

În perioada 23-27 iulie 2019 a avut loc Academia Internațională de Vară a Retorilor și 

Prorectorilor, eveniment desfășurat în Republica Moldova, organizat de Universitatea de Studii 

Politice Economice Europene „Constantin Stere” în parteneriat cu Consiliul Rectorilor din Moldova, 

Universitatea Americană din Moldova, susținut de Fondul Interstatal pentru Cooperarea Umanitară a 

Statelor (MFGS) și coordonat cu Ministerul  Educație, Culturii și Cercetării. 

La eveniment au participat în jur de 120  de rectori, prorectori, reprezentanți ai instituțiilor 

universitare din R.Moldova, Federația Rusă, Ucraina, Belarus, Azerbaidjan, Armenia, Georgia, 

Spania, România ș.a., dar și oficialități interesate de eficientizarea procesului educațional universitar. 

Participanții au manifestat interes deosebit față de subiectele discutate și problemele 

identificate în comun și au adoptat următoarea rezoluţie: 

1. Sistemul educațional universitar necesită reforme și trebuie privit ca un produs, cât și ca un proces 

continuu, la care trebuie să participe nu doar comunitatea educațională, mediul academic din 

învățământul superior, ci și reprezentanții mediului economico-social. 

2. Integrarea în spațiul universitar internațional prin dezvoltarea curriculară (programe de studii 

integrate), cooperare internațională, programe de mobilitate, echivalare și recunoașterea 

calificărilor și diplomelor. 

3. Modernizarea infrastructurii universitare, inclusiv prin informatizarea procesului educaţional şi 

de cercetare, adaptat standardelor europene. 

4. Sporirea continuă a calității procesului educațional universitar prin prestația profesională a 

cadrelor universitare, programe adaptate nevoilor socio-economice, strategii didactice moderne 

etc.  

5. Cultura încrederii și coaching, o totalitate a valorilor și a atitudinilor, care  trebuie educate la toți 

cetățenii (copii și maturi), prin evoluție conștientă, atingerea performanței, atingerea nivelului de 

excelență individuală și orientare spre obținerea succesului comun. 

 

În rezultatul dezbaterilor din cadrul activităților Academiei de vară, au fost înaintate următoarele 

propuneri de soluţionare a problemelor: 

 

6. Crearea condițiilor și posibilităților de colaborare și parteneriate în vederea realizării diverselor 

proiecte educaționale și de cercetare. 
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7. Promovarea și implementarea programelor ce valorifică abordarea bazată pe învățarea pe tot 

parcursul vieții, formarea/dezvoltarea competențelor profesionale și transversale. 

8. Consultarea, implicarea reprezentanților mediului economico-social, vizând nevoile, cerințele și 

perspective pieții muncii,  în elaborare programelor de învățământ universitare și de cercetare, 

reacție la nivel de politici.  

9. Promovarea în învățământul universitar a educației integrale, cultivarea și dezvoltarea spiritului 

civic și a unei viziuni globale care să permită studenților să se afirme ca cetățeni activi. 

10. Încurajarea sinergiilor între statele CSI, statele membre ale UE și restul lumii în domeniul 

educației pe internet și al e-cetățeniei active prin intermediul diferitelor mecanisme și programe 

de acțiune externe, precum Erasmus Mundus etc. 

11. În era digitală, pentru reușita profesională și dezvoltare personală a studenților, dar și a 

colaboratorilor universitari, credem esențiale formarea/dezvoltarea competențelor digitale prin 

organizarea, desfășurarea atelierelor, cursurilor de formare TIC.  

12. Întrucât capacitatea de inovare a tehnologiei este condiționată, de gândirea critică, de nivelul de 

competențe digitale și creative ale populației și de calitatea și extinderea conexiunilor la internet, 

internetul trebuie să fie revendicat ca un bun comun și să fie promovată e-cetățenia activă. 

13. Promovarea învățământului la distanță, învățare digitală de calitate, oferindu-se platforme de 

colaborare și de crearea a resurselor educaționale interactive digitale. 

14. Investirea în cercetarea complexă, parțială și interdisciplinară, creându-se legături între diverse 

științe, precum: educație, pedagogie, psihologie, sociologie, neuroștiința, informatica, fizică, 

chimie etc., dar și diverse centre de cercetare. 

15. Dotarea centrelor de cercetare universitară, laboratoarelor, cabinetelor metodice cu toate 

necesare pentru o bună desfășurare a activității. 

16. Stimularea și încurajarea aplicării metodelor de învățare interactive și  personalizate, utilizarea 

echilibrată a resurselor digitale și clasice, ce ar asigura calitatea experiențelor educaționale. 

17. Introducerea mentoratului și/sau coacing-ului în învățământul universitar, fapt ce încurajează 

dezvoltarea personală și profesională. 

18. Deschiderea  spre comunicare sistematică și  de colaborare eficientă între cercetători, cadrele 

didactice și actanții educaționali, pe de o parte, și factorii de decizie (manageri, aleșii poporului, 

funcționari de stat) pentru consolidarea încrederii reciproce în ceea ce privește: crearea condițiilor 

de muncă pentru angajați, crearea condițiilor de studii pentru studenți, mediul favorabil de 

acțiune și manifestare, implicarea în proiecte instituționale și comunitare etc. 

19. Creșterea calității serviciilor educaționale universitare, bazându-se pe indici de calitate, 

transparență dicizională, existeța unui sistem de autonomie universitară. 

20. Stimularea mobilității profesorilor, în scopuri de formare, predare, cercetare etc. 
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Sugestiile înaintate în contextul Academiei Internaționale de Vară a Rectorilor și Prorectorilor 

cu genericul „Eficientizarea sistemului educațional universitar și al cercetării științifice în contextul 

interacțiunii  sistemelor educaționale naționale din țările CSI” vor fi expediate, conform 

competenţelor, instanţelor ierarhic superioare spre examinare şi soluţionare. 

2. 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; 

3. (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. 

 

Nr. 

ord 
 

 

Activitatea 

 

 

 

 

 

 

Număr

ul 

particip

anților 

 

Numărul 

țărilor 

participante 

 

Ponderea 

participanților 

de peste hotare 

Ponderea 

rapoartelor 

prezentate de 

participanții de 

peste hotare 

Ponderea 

articolelor/ 

rezumatelor 

autorilor de peste 

hotare, preluate în 

culegere 

Unități de conținut și purtători de cuvânt 

1 Sesiunea de 

comunicări științifice 

inter-universitară a 

studenților, 

masteranzilor, 

doctoranzilor. 
23 aprilie, 13:00, sala de 

conferinte 

Relații Internaționale 

26 aprilie, 13:00, bir. 618 

 Stiinte ecologice 

27 aprilie, 13:00, Sala de 

conferinte 

 Stiințe economice,  

30 aprilie, 13:00 

Sala de conferințe, Drept, aud. 

202, Jurnalism 

53 1 MD - - - 

 

12 

 

 

17 

 

19 

 

5 

1 MD 

 

- - - 

1 MD - - - 

1 MD - - - 

2 Masa rotundă cu participarea 

profesorilor USPEE, 

studenților, masteranzilor și 

doctoranzilor, Proces verbal 

nr. 4 din 26 noiembrie 2019. 

Tema discuției „Proiectul de 

optimizare a activității 

Guvernului”, evenimentul  a 

fost moderat de d-nul Roșca 

Denis, Doctorand, lector 

universitar. 

     

 

3 Masa rotundă cu 

participarea profesorilor 

USPEE, studenților, 

masteranzilor și 

doctoranzilor,  Proces 

verbal nr. 2 din 27 

septembrie 2019.  Tema 

discuției „Ziua 
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economistului”, 

evenimentul  a fost 

moderat de  către dna 

Aliona Lîsîi  dr.conf. 

univ., Decanul Facultății 

”Științe Economice și 

Ecologice”. 

4. Masa rotundă cu 

genericul  
Ziua mondială a 

Drepturilor 

Consumatorilor. 

Specialist al Serviciului 

de Informare și 

Comunicare Mass-Media 

15 martie 2018,  

Ora 13:00 

Sala Senatului 

46 1 0 0 0 

Moderator: Lîsîi Aliona, dr., conf. univ.  

Sesiunea I:  Respectarea drepturilor consumatorilor în R. Moldova. 

(Chiriac Lilia, dr., conf. univ.) 

Sesiunea II: Legea privind protecția consumatorilr: realități și  

deficiențe. (Lîsîi Aliona, dr., conf. univ.) 

 

Discuții 

5. Masa rotundă 

Conflictul 

transnistrean: modele 

și perspective de 

soluționare 

Ediția a IV-a 

 

martie,  ora 14:00 

Aula 614 

27 1 0 0 0 

Moderator: Țugui Eduard, doctor, conferențiar, Decan 

Sesiunea I: Repere genealogice și evolutive ale conflictului din 

Transnistria. (Midrigan Pavel, dr., conf.univ.) 

Sesiunea II: Evaluarea implementării deciziilor protocolare ale 

procesului de negocieri. (Berbeca Veaceslav, drd., lector, Expert 

IDIS Viitorul) 

Discuții 

 

6. Forum Republican cu 

genericul: 

 „Proiecte pentru 

tineri”  
(ediția a V-a) 

23 martie 

10:00-15:00 

în parteneriat cu 

Asociația Tinerilor 

Europeni din Moldova 

 

Sala Senatului 

32 3 21% 3,12% 0 

Moderator: Țurcanu Ana, Președintele Asociației Studenților 

Europeni, AEGEE-Chișinău 

Cuvânt de salut: Verdeș Tatiana, dr., conf.univ., prorector pentru 

activitatea științifică. 

Sesiunea I: Racu Laurențiu, membrul biroului  administrativ și 

coordonatorul general al voluntarilor CNTM. 

Sesiunea II: Drăgălin Valeriu, Președintele Consiliului Național din 

Moldova, director Executiv la Centrul de consultanță „COGNITO”, 

cu experiență de 7-8 ani în sectorul asociativ. 

Reprezentanți din R. Moldova, România, Izrael.  

7. Masa rotundă: 

 

Industrializarea 

Republicii Moldova 

 (28 martie, 2018) 

ora 13:00-16:00 

27 1 

 

0 0 0 

Facilitator: Lîsîi Aliona, dr., conf.univ.  

Invitat: Roșca Denis, doctorand, lector universitar 

Industrializarea Republicii Moldova 

Discuții 

8. Masa rotundă 

100 ani de la formarea 

Republicii Democrate 

Moldoveneşti 

19 aprilie 

30 1 0 0 0 

Moderator: Coptileț Valentina, dr., conf.univ. 

Sesiunea I: Crearea Sfatului Țării și activitatea lui în Basarabia 

(Coptileț Valentina, dr., conf.univ.) 

Sesiunea II: Demersul istoric al formării Republicii Moldova. (Tașcă 

Mihai, dr., cercetător, AȘM) 

Discuții 
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9. Masa rotundă 

Simbolurile național 

statale – tradiții istorice 

și contemporaneitate 

 

27 aprilie, ora 13:00 

Sala Senatului 

45 1 0 0 0 

Moderator: Mînăscurtă Cezar, dr., conf.univ. 

Sesiunea I: Dimensiuni istorico-evolutive ale capitalului simbolic 

național (Laiu Nicolae, dr.,conf. univ.) 

Sesiunea II: Repere politico-juridice a simbolurilor naționale. 

(Chiorescu Iurie, magistru, lector, deputat RM) 

Discuții 

10

. 

 

 

Masă rotundă: 

„Educație pentru 

integritate.” 

30 aprilie 2018, 

 ora 13:00 

Sala Senatului 

 

36 

1 
MD 

0 0 0 

Moderator: Verdeș Tatiana, dr., conf.univ. 

Sesiunea dezbatere: “EU nu iau mită”, “EU nu dau mită”  
Work-shop: EU – pentru educație prin integritate (Eduar Țugui, dr., 

conf. univ.) 

Dezbateri 

11 Webinar: 

„Prezentare ateliere 

MoodleMoot Moldova 

2018”  

2 mai 2018, 

ora 18:00 – 19:00 

Sala Senatului 

97 2 
(MD 

/RO 

48% 85% - 

Moderatori: Cosmin Herman, Anca Ioana, Tatiana Verdeș 

Atelierele MOODLE MOOT MOLDOVA 2018, idei, perspective 

etc. 

https://moot2018.moodle.md/  

Discuții online 

12 Masă rotundă/ 

work-shop 

O lecție de jurnalism 

cu Nelli Sambriș 

 

3 mai, ora 14:00 

Aud.202 

 

18 1 0 0 0 

Moderator: Verdeș Tatiana, dr., conf.univ. 

Sesiunea dezbatere: Jurnalismul misiunea de a culturaliza masele 

(Sambriș Nelli, jurnalist) 

Work-shop: Competențele jurnalistului de astăzi. (Nicolae Dabija) 

Dezbateri 

13 Masa rotundă 

Statul R. Moldova: 

Modele ale dezvoltării 

strategice 

Ediția a III-a 

 

mai, ora 14:00 

Sala Senatului 

34 1 0 0 0 

Moderator: Țugui Eduard, dr., conf.univ., Decan 

Sesiunea I: Transformări evolutive ale statului Republica Moldova 

(Tăbîrță Ion, drd.,expert IDIS Viitorul) 

Sesiunea II: Asocierea RM la Uniunea Europeană: între deziderat și 

realitate (Berbeca Veaceslav, drd., lector. expert IDIS Viitorul) 

Discuții 

14 Masa rotundă 

Ziua Internaţională a 

Mediului 

  

5 iunie,   

ora 13:00, 

Sala Senatului 

41 1 0 0 0 

Moderator: Crivoi Aurelia, dr. habilitat 

Să ne unim forțele pentru a o proteja! 

Discuții 

Responsabilități și angajamente față de PĂMÂNT, față de MEDIUL 

ÎNCONJURĂTOR 

Flash –mob Protejează pământul! 
15 Masa rotundă 

Ziua internațională a 

drepturilor omului 

 

22 decembrie, ora 14.00 

Sala Senatului 

52 1 0 0 0 

Moderator: Midrigan Pavel, dr., conf.univ. 

Sesiunea I: Repere istorice ale drepturilor omului (Chiorescu Iurie, 

drd., lector, Deputat RM) 

https://moot2018.moodle.md/
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Sesiunea II: Reglementări internaționale și naționale ale drepturilor 

omului (Osmochescu Nicolae, dr., conf.univ.) 

Discuții 

 
 

TEMATICA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
 
 Racordarea sistemului de drept al Republicii Moldova la standardele europene şi internaţionale 

de drept; 

 Eficientizarea reglementărilor juridico-penale în legislaţia Republicii Moldova; 

 Investigarea problemelor teoretico-practice ce ţin de reglementarea unor noi domenii de 

activitate economică şi de antreprenoriat, a unor noi relaţii din domeniul dreptului civil, 

dreptului administrativ, dreptului afacerilor,dreptului transporturilor 

 Studiul legislaţiei naţionale care reglementează activitatea vamală la etapa actuală şi a evoluţiei 

şi constituirii dreptului vamal comunitar; 

 Problemele actuale ce şin de ultimele evoluţii ştiinţifice din domeniul filozofiei dreptului, 

sociologiei dreptului şi metodologiei dreptului; 

 Evoluţia şi constituirea dreptului constituţional în Republica Moldova la etapa actuală: 

probleme şi perspective; 

 Consolidarea sistemului de garanţii ale realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului în Republica Moldova la etapa edificării unei societăţi democratice şi a statului de drept; 

 Eficientizarea reglementării relaţiilor ecologice în contextul racordării dreptului ecologic 

naţional la standardele dreptului ecologic european; 

 Eficientizarea sistemului politic şi asigurarea coeziunii sociale în Republica Moldova din 

perspectiva integrării europene; 

Rresursele, mecanismele şi efectele realizării puterii politice în Republica Moldova; 

 Migraţia forţei de muncă: realităţi, probleme şi perspective; 

 Tineretul în faţa dilemei civilizaţionale; 

 Problema soluţionării conflictelor politice regionale în Republica Moldova (cazul UTA Găgăuzia 

şi a Transnistriei); 

 Funcţionalitatea şi impactul organizaţiilor neguvernamentale din spaţiul postsovietic asupra 

factorului decizional (cazul Republicii Moldova); 

 Buna guvernare în Republica Moldova; 

 Uniunea Europeană în contextul reconfigurării sistemului politic internaţional; 

Relaţia stat-biserică în Republica Moldova; 

 Politica externă a Republicii Moldova în contextul integrării europene ş.a. 

 Problemele actuale ale economiei în R.Moldova; 

 Ecologia, ecosofia şi securitatea fiscală a statului. 

 

RELAȚII INTERNAȚIONALE, ȘTIINȚE SOCIO-UMANE 
 

 Asistența psihologică , pihopedagogică și socială ca factor a dezvoltării societății 

 Managementul resurselor umane și financiare în sistemul educațional 

 Managementul procesului de elaborare și revizuire a curriculei universitare 

 Analiza pragmatică a simbolurilor partidelor electorale 

 Srategii de mediere a conflictelor politice 

 Comunicarea politică online din perspectivă pragmalingvis-tică 

 Asigurarea calității serviciilor educaționale  

 Integrarea europeană și securitatea internațională 

 Partidele politice din Republica Moldova 

 Simbolistica și mitologia politică 
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 Raporturile democrație-societate civilă 

 Procesul de integrare europeană a RM 

 Instituții și procese politice în RM 

 
ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ECOLOGICE 

 

 Managementul surselor de finanţare 

 Marketingul teritoriilor 

 Managementul finanţelor publice 

 Cercetarea comportamentului consumatorului 

 Managementul bazat  pe cunoaştere 

 Gestionarea deşeurilor şi managementul ecologic 

 Impactului activităţilor economice asupra mediului, expertiza şi auditul ecologic 

 Managementul mediului 

 

 

MODALITATEA DE EVALUARE A REZULTATELOR CERCETĂRII 
 

 
Evaluarea rezultatelor cercetării se reflectă cantitativ și calitativ în raportele individuale ale 

fiecărui angajat, relevante fiind comunicatele științifice, publicații, certificatele de participare și 

diplomele de merit etc., care sunt considerate și indicatori de performanță a cadrelor didactice-

cercetători. 

Universitatea de Studii Politice Economice Europene „C. Stere” are o politică aparte privind 

evaluarea rezultatelor cercetării, propunând la nivelul grupului științific niște indicatori de 

performanță a activității de cercetare-inovare, printre care: 

 Participarea la activități științifico-practice din țară și de peste hotare: mese rotunde, conferințe, 

congrese, forumuri etc.(minim una pe an); 

 Publicarea a cel puțin 2 articole științifice pe an (1 articol în reviste cotate naționale și 1 articol 

în revistă de peste hotare. 

 Posibilitatea de accesare gratuită și nelimitată a materialelor publicate (pe paginile web).  

 Implicarea în activitatea Centrelor de Cercetare din cadrul Facultății în care activează; 

prezentarea rezultatelor activității de cercetare în cadrul sedințelor centrului și/sau al facultății. 

 Deși, ne dăm bine seama că indicele numeric nu este un indicator al calității, examinarea 

rezultatelor științifice se supune expertizării în cadrul ședințelor de catedră, ale facultății, centrului 

de cercetare etc. 

 În cele din urmă, crearea unui produs cu adevărat valoros, nou, presupune măsurarea 

performanțelor și impactului utilizării sale. Astfel că, încurajăm valorificarea aspectului practic al 

cercetărilor. 

 

REZULTATELE CERCETĂRII, CALITATEA, EFICIENŢA, 

RELEVANŢA, IMPACTUL 
 

 

Rezultatele valorificării activităților de cercetare la nivel național sunt următoarele: pe parcursul 

anului universitar au fost ublicate 4 monografii, articole în Reviste științifice de peste hotare – 23 

articole, articole în Reviste cotate din țară – 28 articole, articole publicate în alte culegeri – 43; 

îndrumări metodice, suporturi de curs - 8. 
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Au fost organizate 20 de manifestări științifice. 

Important a menționa și faptul că relevanța calității de cercetătător este valorificată și de 

implicarea angajaților noștri în diverse activități de evaluare, expertizare, precum și aprecierea lor: 

 

 

C A L I T A T E  ȘI  E F I C I  E N Ț Ă 

 

Acreditarea revistelor  

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria B  

 

 

Categoria B+ 
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AVORNIC Gheorghe 

1. Doctor Honoris Causa al Universităţii din Tîrgul Giu (2017) 

2. Preşedintele Seminarului Ştiinţific de Profil – 12.00.02. Drept Public 

3. Presedintele Consiliului Ştiinţific Specializat la specialitatea 12.00.01. Teoria generală a statului 

şi dreptului, Istoria statului şi dreptului, Istoria filosofiei dreptului – abilitat cu dreptul de a organiza 

susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat în drept 

4. Membru, vice-preşedinte şi preşedinte al Comisiei de experţi de pe lîngăCNAA 

5. Membru corespondent al Academiei Internaţionale Mihai Eminescu 

6. Membru Academiei Moldo-Americane, Montreal, Canada 

7. Membru Academiei de Ştiinţe, Litere şi Arte, Paris, Sorbona 

8. Redactor şef al Revistei Naţionale de Drept 

9. Redactor şef al publicaţiei periodoce “Dreptul” 

10. Membru Colegiului de redacţie a Analelor Ştiiinţifice a Universităţii de Stat din Moldova, seria 

“Ştinţe socioumanistice” 

11. Membru Colegiului de redacţie al Revistei ştiinţifice a Organizaţiei Europene de Drept Public cu 

sediul la Athena 

12. Membru Colegiului de redacţie al Academiei EPLO 

13. Membru Colegiului de redacţie al Revistei de Drept a Universităţii de Vest din Timisoara 

14. Membru Colegiului de redacție a Revistei ştiinţifice a Universităţii “Danubius” din Galaţi 

15. Membru Colegiului de redacție a Revistei științifice a Institutului Național de Justiție  

16. Membru Colegiului de redacţie a Universităţii din Velico-Tîrnovo, ş.a. 
 

COPTILEȚ Valentina, dr., conf. univ. 

1. Membrul al Seminarului Ştiinţific de  Profil   Interuniversitar  la  specialitatea 12 00 01 

2. Secretar ştiinţific al Consiliului Ştiinţific  la  specialitatea 12 00 01 

3. Referent oficial  pentru susţinerea tezelor de doctor 

4. Conducător ştiinţific la tezele de doctor,  master, licenţă 

5. Membrul bordului editorial al revistei internaţionale ECOFORUM 

6. Membrul bordului editorial al revistei Analele ştiinţifice ale USPEE 

7. Membru Consiliului Administrativ al Uniunii Juriştilor 

8. Membru Comisiei de Revizie a Uniunii Internaţionale a Juriştilor 

9. Membru al comisiei pentru selecţia judecătorilor (2013-2016 ) 

10. Expert evaluator al programelor de studii superioare de licență 812.1 Tirism, 24-29 martie 2017 

11. Președintele Comisiei de evaluare externă a ANACE la Universitatea de Stat de Educație Fizică 

și Sport, în vederea  autorizării de funcționare provizorie a programelor de studii superioare de licență: 

1000.2 Organizarea și dirijarea sportului; 1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement. 821.1 

Educație fizică și sport (1000.1 Antrenament sportiv); 822.1 Cultura fizică recreativă (1000.3 Fitness 

și programe de recreare); 823.1 Cultura fizică de recuperare (1001.1 Kinetoterapie și terapie 

ocupațională); 861.1 Securitate civilă și ordine publică (1032.1 Securitate civilă și publică) 

12. Diploma Guvernului (2017) 

 

COPACEANU Cristina, dr., conf. univ. 

1. Certificat TE 162.20180618/01 de participare la III International Scientific and Practical 

Conference „Social and Economic Aspects of Education in Modern Society’’, June 18, 2018, 

Warsaw, Poland. 
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2. Certificat de apreciere pentru contribuția în proiectul Women, Business and the Law 

2018,eliberat de World Bank Group, la 10 mai 2018. 

3. Certificat de participare la conferința internațională de eLearning MoodleMoot Moldova 

2018, în perioada 23-25 mai 2018. 

4. Certificat de perfecționare a calificației la cursul de instruire cu titlul Aspecte generale privind 

achizițiile publice și managementul riscurilor de corupție, organizat la 28-29 martie 2018, de către 

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. 

5. Certificat de formator la cursul de instruire cu titlul Îndrumări practice în realizarea unei 

misiuni de audit intern, organizat la 18-19 decembrie 2017, de către Asociația Auditorilor Interni din 

Republica Moldova. 

6. Certificat de participare la cursul de instruire cu titlul Noutăți, experiențe și provocări în 

auditul intern, organizat la 30 noiembrie – 01 decembrie 2017, de către Asociația Auditorilor Interni 

din Republica Moldova. 

7. Medalie de aur: Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Transferului Tehnologic. 

8. Diplomă de excelență: Salonul internațional al cercetării științifice, inovării și inventicii ”PRO 

INVENT” Ediția XVI, 21 – 23 martie 2018, Cluj-Napoca, Romania, 2018. 

9. Medalie de aur: Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Transferului Tehnologic 

“INVENTICA 2018”, Iași, România, 2018. 

 

GONȚA Victoria, dr., conf. universitar 

Consultant/Expert în proiecte  

1. Project “Strengthening the human rights of older people with focus on women in Moldova” funded 

by the German Government (BMZ), implemented of HelpAge International in Moldova (2016-2019), 

expert for elaboration of three modules on social assistance of older women and men for training 

University students and re-training specialists from local public authorities.  

2. Membru grup de lucru/comisii ale Parlamentul /Guvernului Republicii Moldova  

,,Consolidarea cadrului de participare a societății civile la elaborarea și monitorizarea implementării 

politicilor publice „membrul grupului de lucru intersectorial din reprezentanții Parlamentului, 

Guvernului, partenerilor de dezvoltare și a societății civile pentru revizuirea Strategiei de Dezvoltare 

a Societății Civile pentru anii 2017-2020” și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.  

3.„LEGE cu privire la profesiunea și activitatea de psiholog”, membrul grupului de lucru 

intersectorial din reprezentanții Parlamentului, Guvernului, partenerilor de dezvoltare și a societății 

profesionale în domeniul psihologiei.  

4. Membru al Comisiei de atestare/examinare a mediatorilor. 17-27 noiembrie 2017. 

 

LÎSÎI Aliona, dr., conf. univ. 

1. Conducător ştiinţific la tezele de master, licenţă, doctorat 

2. Membru al Colegiului de redacţie a revistei Analele Ştiinţifice  ale USPEE 

3. Membru al Colegiului de redacţie a revistei de Studii interdisciplinare C.Stere 

4. Secretar științific al școlii doctorale în Științe Economice și Ecologie 

5. Membru al Senatului USPEE 

6. Membru al grupului de lucru pentru elaborarea planurilor de studii (licență/master) la 

programele: BA, MKL, MRU  

7. Membru al comisiei de cenzori al A.O.Uniunea Juriștilor 
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