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PLAN STRATEGIC DE ACTIVITATE PENTRU PERIOADA 2014 – 2019
AL CENTRULUI DE CERCETĂRI JURIDICE AL FACULTĂȚII DE DREPT,
UNIVERSITATEA „CONSTANTIN STERE”
Introducere
Centrul de Cercetări Juridice din cadrul Facultăţii de Drept a Universității „Constantin Stere” a
fost înfiinţată în anul 2011 şi este cel care se situează în grupul centrelor de elită pentru învăţământul
superior juridic din Republica Moldova.
Raportându-ne la componența științifică a Centrului, subliniem că aceasta dispune de un corp
profesoral selectat. În cadrul Centrului activează profesori de înaltă calificare, competenţi, capabili să
ofere cunoştinţele necesare în formarea unor jurişti bine pregătiţi.
Pentru perioada 2014 – 2017, Centrul de Cercetări Juridice va depune efort pentru identificarea şi
consolidarea pârghiilor ştiinţifice în cadrul sistemului naţional de drept. Se va miza pe edificarea unui
contingent didactico-ştiinţific elevat care să reprezinte identitatea catedrei, facultăţii şi universităţii în
ansamblu. În componenţa Centrului vor fi selectaţi cei mai buni specialişti din sfera dreptului public și
privat, care să contribuie la intensificarea activităţii ştiinţifice în următoarele domenii de cercetare: drept
civil, dreptul afacerilor, dreptul penal, dreptul vamal, dreptul transporturilor, dreptul comerţului
internaţional, teoria generală a dreptului, dreptul familiei, dreptul protecţiei sociale şi dreptul muncii.
Obiectivele generale ale Centrului pentru Cercetări Juridice pentru următorii 5 ani de
activitate vizează: dezvoltarea competenţelor şi a culturii profesionale a cadrelor didactice şi de conducere
din sistemul de învăţămînt universitar; actualizarea achiziţiilor cognitive, abilităţilor practice şi
manageriale ale membrilor catedrei în conformitate cu politica educaţională şi concepţia de reformare a
justiţiei; formarea la studenţi a competenţelor de buni specialişti, conform dezideratelor europene.
Misiunea Centrului de Cercetări Juridice constă în formarea iniţială şi continuă de nivel
superior a specialiştilor în domeniul juridic, asigurând acestora calificări profesionale competitive pe piaţa
muncii, precum şi în dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi valorificarea rezultatelor acesteia.
Această misiune vizează nu doar pregătirea profesională de specialitate a studenţilor, ci şi dezvoltarea
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nivelului cultural-ştiinţific al acestora. Sub aspectul specificului formativ al acestui program de studiu,
acesta este unul evident, respectiv formarea de specialişti care, însă, să dobândească:
- cultură juridică solidă, capacitate de interpretare şi aplicare a normelor juridice în diversele
domenii de reglementare ale vieţii sociale;
- dezvoltare a aptitudinilor şi competenţelor specifice activităţii juridice, asimilare şi utilizare a
limbajului de specialitate;
- competenţă profesională, centrată pe permanenta relaţionare a competenţelor teoretice şi
aplicativ-practice, precum şi pe cercetare ştiinţifică;
- abilitare de a delimita trăsăturile ştiinţele juridice de ramură ca bază valoroasă pentru o ulterioară
orientare profesională a persoanelor licenţiate în drept;
- abilitare de a consilia sub aspectul selectării şi alegerii unei cariere în conformitate cu domeniul
de studiu. Exemplificăm, în acest sens, câteva dintre carierele pe care absolvenţii de drept le pot urma, cu
specificarea că fiecare dintre acestea presupun modalităţi specifice de recrutare: jurist, consilier juridic,
judecător, procuror, avocat, notar, diplomat, funcţionar public etc.
- cultură solidă a standardelor profesionale şi etice superioare şi abilităţi specifice profesiilor pe
care le vor exercita;
- responsabilitate crescută în privinţa exercitării atribuţiilor specifice postului, precum şi în
privinţa interpretării şi aplicării obiective a legislaţiei;
Obiectivele educaţionale, rezultate din operaţionalizarea competenţelor de formare sunt structurate
pe trei dimensiuni: a) competenţe profesionale; b) competenţe aplicativ-practice (instrumentaloperaţionale); c) competenţe de comunicare şi relaţionare.
La elaborarea planului strategic al Centrului pentru Cercetări Juridice s-au avut în vedere misiunea
Universității “Constantin Stere”, legislaţia românească şi europeană în domeniu. Planul strategic prezintă
misiunea, obiectivele şi acţiunile strategice de dezvoltare a Facultăţii de Drept. Anual vor fi elaborate
manifestări științifice care să conducă la implementarea cu succes a Planului strategic pentru perioada
2014 – 2019.
Obiectivul fundamental şi obiectivele strategice de dezvoltare a Centrului de Cercetări
Juridice. Îndeplinirea criteriilor şi standardelor de calitate formulate în actele normative privitoare la
organizarea şi desfăşurarea învăţământului superior în Republica Moldova impun politici şi strategii
manageriale specifice ce urmăresc o reevaluare a componentelor procesului instructiv-educativ cât şi
organizatoric funcţional.
Obiectivul fundamental al Centrului îl constituie consolidarea şi dezvoltarea activităţii didacticoştiinţifice. Centrul este preocupată permanent pentru îmbunătăţirea gradului de cercetare științifică, astfel
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încât să se asigure formarea de specialişti capabili de a-şi asuma responsabilităţi şi competenţe în
diversele domenii de activitate.
În acest context obiectivul fundamental al Centrului trebuie să răspundă comandamentului
principal, acela de crea specialişti cu înaltă calificare care să se încadreze în circuitul juridic şi socioeconomic naţional şi european, element ce va distinge Centrul de Cercetări Juridice a Universității
„Constantin Stere” în reţeaua unităţilor de cercetare din republică.
Pentru realizarea acestui obiectiv major, sunt urmărite următoarele obiective strategice:
1) Creşterea eficienţei la nivel științific și de organizare
a) reevaluarea periodică a programelor de cercetare;
b) organizarea activității științifice în rândul cadrelor didactice și a doctoranzilor;
c) realizarea unui cadru optim pentru încheierea unor parteneriate cu unităţi de învăţământ şi
cercetare pe plan local, regional, naţional şi internaţional în domeniul cercetărilor juridice;
2) Realizarea procesului de formare continuă în domeniul profesional și de cercetare


cercetarea problematicii în domeniul eficientizării procesului de formare profesională continuă

și de cercetare;


identificarea necesităţilor de formare profesională și de cercetare a cadrelor didactice şi

actualizate conţinuturile programelor de cercetare;


elaborarea suporturilor de formare în varianta POWER POINT;



stabilirea relaţiilor de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi de peste hotare pentru

organizarea şi desfăşurarea stagiilor de formare continuă și de cercetare a cadrelor didactice;


organizarea şedinţelor de analiză a lucrărilor științifice, de evaluare a calităţii publicațiilor

științifice, cu trasarea direcţiilor de îmbunătăţire a activităţii de cercetare.
3) Creşterea eficienţei şi competitivitiiţii procesului de cercetare şi de adaptare a ofertei
educaţionale
a) crearea unui climat care să asigure un proces de cercetare modern, interactiv, atât în ceea ce
priveşte transmiterea noilor cunoştiinţe cât şi în aplicarea practică a acestora
b) analiza periodică a programelor de cercetare la disciplinele fundamentale complementare cât şi
opţionale pentru o armonizare a acestora la nivelul fiecărui ciclu de învăţământ
c) informatizarea şi valorificarea bazei de date din cadrul bibliotecii universitare
d) organizarea unor programe de cercetare în limbi străine pentru pregătirea de specialişti cu înaltă
calificare pentru piaţa naţională
e) analiza periodică a acoperirii cu materiale didactice a tuturor disciplinelor din planurile de
învăţământ ale specializărilor coordonate
3

f) modernizarea procesului didactic sub aspectul metodelor de transmitere, asimilare şi verificare a
fixării cunoştinţelor. Cu precădere, se va urmări un învăţământ interactiv, axat mai mult pe munca de
investigare științifică a tânărului cercetător
g) analiza de substanţă şi de conţinut la nivelul cadrelor didactice a listei de publicații științifice
din ultimii ani
4) Dezvoltarea cercetării ştiinţifice de specialitate în concordanţă cu strategia şi priorităţile
definite nivel local, naţional şi european
a) organizarea unor programe de cercetare în concordanţă cu obiectivele formulate de catedrele de
specialitate din facultate cât şi cu cele conturate la alte catedre ale universităţii
b) organizarea de sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale pentru cadrele didactice şi
doctoranzi
c) îndeplinirea obiectivelor de cercetare ce revin fiecărui cadru didactic în conformitate cu
standardele anuale impuse de Senatul Universităţii “Constantin Stere”
d) participarea la sesiuni naţionale şi internaţionale de comunicări ştiinţifice şi implementarea
experienţei dobândite în colectivele de cercetare ce activează la nivelul facultăţii. Dezvoltarea relaţiilor de
parteneriat cu universităţi din spaţiul european
e) organizarea de colective mixte - cadre didactice şi doctoranzi – pentru promovarea unor
programe de cercetare cu relevanţă regională şi naţională
f) promovarea unor reviste de specialitate ale Centrului de Cercetări Juridice şi acreditarea celor
existente
g) stimularea formelor de pregătire prin doctorat a cadrelor didactice şi atragerea lor în colectivele
de cercetare existente
h) crearea unui centru de cercetare pentru programul de studiu „Drept”
i) propunerea a cel puţin două proiecte de cercetare la nivel de Centru
5) Dezvoltarea permanentă a bazei materiale
a) organizarea de laboratoare științifice datate conform standardelor modeme
b) înfiinţarea unor centre de documentare la nivelul Centrului în funcţie de programele de
cercetare ce se derulează
c) crearea unor parteneriate cu agenţii economici în vederea îmbunătăţirii bazei materiale a
Centrului urmărindu-se crearea unor centre pilot cu funcţii didactice şi de cercetare
d) constituirea unui fond de carte diversificat la nivelul bibliotecii
e) asigurarea accesului la bazele de date ale bibliotecii universităţii
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f) centrarea pe un management al calităţii în domeniul factorului uman încât acesta să se dezvolte
ca un generator complex de vectori în spaţiul european al cunoaşterii şi cercetării
g) participarea cadrelor didactice la programe de cooperarea internaţională prin accesul la burse,
stagii peste hotare etc.
6) Dezvoltarea relaţiilor interne şi internaţionale
a) continuarea relaţiilor de parteneriat cu centrele de cercetare juridică de la universităţi de
prestigiu ca cele din România, Franţa, Federaţia Rusă (profesori asociaţi, profesori onorifici, schimburi de
cercetători, stagii de cercetare doctorală).
b) continuarea programelor de documentare şi schimb de experienţă, a programelor de specializare
şi de cooperare interuniversitară, a programelor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.
c) formarea unei strategii la nivelul Centrului cu privire la iniţierea de contracte cu centre de profil
din ţară şi din străinătate care să vizeze derularea unor programe comune la nivel de cercetare științifică
Responsabil de Centrul de Cercetări Juridice
Dr.hab. Conf.univ. Raisa GRECU
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