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1. Date generale 

- istoricul organizaţiei; 

Constituirea Facultăţii de Drept a fost determinată de modificările esenţiale ale Statutului 

Institutului Pedagogic de Stat „Alecu Ruso” din Bălţi, fondat în 1945. Astfel, în anul 1992, la 

propunerea Guvernului Republicii Moldova, Institutul nominalizat a fost transformat în 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Prin această hotarîre s-au creat premise juridice 

favorabile pentru înfiinţarea altor facultăţi, decît cele pedagogice. Pornind de la exigențele 

realităţii sociale cu privire la cadre, mai ales pentru nordul republicii, ţinînd cont de doleanţele 

opiniei publice, de tradiţiile şi potenţialul de care dispunea Universitatea, în anul 1995, în cadrul 

Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a fost înfiinţată Facultatea Economie şi Drept.  

Problema a fost discutată iniţial la Colegiul Ministerului Învăţămîntului al Republicii 

Moldova la 22.06.1995 (Decizia nr.12.3.2 din 22.06.1995). În data de 14.07.1995, în baza deciziei 

Colegiului a apărut Ordinul nr. 251 al Ministerului Învăţămîntului al Republicii Moldova „Cu 

privire la deschiderea Facultăţii Economie şi Drept în cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” 

din Bălţi”.  

Conducerea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a desfăşurat o activitate intensă în 

vederea asigurării formării profesionale a studenţilor Facultăţii Economie şi Drept, selectînd 

cadrele necesare şi constituind subdiviziuni capabile să rezolve calitativ noile sarcini.  

Consolidarea instituţională, creşterea numărului şi performanţelor cadrelor didactice, sporirea 

numărului de studenţi la secţia Drept din cadrul Facultăţii Economie şi Drept au constituit 

premisele necesare pentru existenţa distinctă a Facultăţii de Drept. Aşadar, în vederea optimizării 

activităţii de formare profesională şi de cercetare şi în rezultatul examinării propunerii 

Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi privind structura şi potenţialul didactico-ştiinţific al 

Facultăţii nominalizate, Consiliul Ministerului Educaţie şi Ştiință al Republicii Moldova a adoptat 

decizia din 24.08.1998 Cu privire la constituirea Facultăţii de Drept, ca structură de sine 

stătătoare în cadrul Universităţii. În baza Deciziei Consiliului Ministerului de resort, Senatul 

Universităţii a concretizat structura instituţională a Facultăţii de Drept, funcţiile şi componenţa 

catedrelor.  

Pe parcursul anilor 1998 - 2013, rectoratul Universităţii a contribuit la consolidarea 

instituţională a noii facultăţi, restructurînd, în funcţie de premisele create, subdiviziunile facultăţii, 

creînd Catedra de Drept Privat, Catedra de Drept Public şi Catedra de Discipline Socio-

umanistice. Divizarea Catedrei de Drept în Catedra de Drept privat şi Catedra de drept public a 

fost prevăzută în hotarîrea Colegiului Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova “Cu privire la 

rezultatele controlului efectuat la Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi” din 27.05.2004. 



 5 

În temeiul Hotărîrii Senatului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi din 26 august 

2013, proces-verbal nr.1), a fost reorganizată structura Facultăţii de Drept cu denumirea 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale. În cadrul facultăţii au trecut toate specialităţile de la ciclul 

I, licenţă, (Drept şi Administraţie publică) şi specializările de la ciclul II, masterat (Ştiinţe penale 

şi Criminologie, Dreptul afacerilor, Politici europene şi administraţie publică, Relaţii de muncă şi 

managementul resurselor umane) de la Facultatea de Drept şi specialităţile din cadrul Facultăţii de 

Psihologie şi Asistenţă socială (Asistenţă socială, Istoria şi Educaţia Civică), împreună cu 

personalul didactic şi cel auxiliar al catedrelor de profil care deservesc aceste 

specialităţi/specializări. În prezent în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale sunt două 

catedre: Catedra de Drept şi Catedra de Ştiinţe socio-umane şi asistenţă socială. 

 

- statutul juridic actual şi subordonarea sectorială; 

Profilul „Dimensiunea sociojuridică a integrării europene a Republicii Moldova”, a fost 

aprobat în 16 februarie 2011 (proces-verbal nr. 8) de către Senatul Universității de Stat „Alecu 

Russo” din Bălți în vederea corelării și racordării cercetărilor științifice din domeniul sociojuridic 

a universitarilor bălțeni cu procesele integraționiste parcurse de Republica Moldova și acreditat în 

baza Hotărîrii Comisiei de acreditare a organizațiilor din sfera științei și inovării a Consiliului 

Național pentru Acreditare și Atestare nr. AC-3/1 din 28 aprilie 2011, publicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova nr. 91-94 (3887-3890) din 3 iunie 2011, art. 581.  

Profilul „Dimensiunea sociojuridică a integrării europene a Republicii Moldova” este 

succesul conlucrării a două colective de cercetare: grupul de cercetare în domeniul științelor 

socio-umaniste și grupul de cercetare în domeniul științelor juridice. Ambele grupuri sunt parte 

componentă a Facultății de Drept și Științe Sociale, care activează în temeiul Hotărîrii Senatului 

Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi din 26 august 2013, proces-verbal nr.1. Organul de 

conducere al structurii este Consiliul Facultății prezidat de Decan. Organizarea îndeplinirii 

hotărîrilor Consiliului Facultății și a activităților programate este în competența Biroului 

Consiliului Facultății.  

Membrii catedrelor își desfășoară activitatea de cercetare în cadrul a două subdiviziuni de 

cercetare științifică aflate în Facultate: Laboratorul științific în domeniul dreptului comparat, 

înființată prin decizia Senatului Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, proces verbal nr. 3 

din 23.11.2006 și Laboratorul de Studii Europene, Sociologie Aplicativă și Politici Regionale, 

instituit prin decizia Senatului Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, proces verbal nr. 10 

din 6.03.2012. 
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- misiunea organizaţiei; 

Facultatea are drept scop organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ, 

realizarea activităţilor metodice, educaţionale şi de cercetare ştiinţifică pentru domenii şi 

specialităţi acreditate la ciclul I licență şi ciclul II masterat, capabile să contribuie la dimensiunile 

socială și jurisdicțională a Republicii Moldova în procesul de integrare europeană a Republicii 

Moldova. Să contribuie la dezvoltarea științelor sociale prin publicații, organizări de conferințe, 

simpozioane și derularea unor proiecte de cercetare cu implicare activă a studenților și 

masteranzilor alături de corpul didactic. 

 

- elementele cheie ale programului managerial, expuse la concursul de suplinire a 

funcţiei vacante de director al organizaţiei; 

Facultatea de Drept și Științe Sociale, deși este relativ nou creată, totuși are rădăcini în 

facultăți cu vechi tradiții în care cadrele didactico-științifice au o experiență bogată profesionistă, 

ceea ce reprezintă un furnizor de competențe în domeniu. În decursul acestor ani pot fi evidențiate 

ca realizate doua mandate manageriale. Din 22.06.2010 a dlui V. PÎNZARI, conf. univ., dr., decan 

al Facultății de Drept și din 22.01.2014 a dlui I. COJOCARU, conf. univ., dr., decan al Facultății 

de Drept și Științe Sociale. Acestea fiind expuse în cadrul concursului de suplinire a funcției 

vacante de decan.  

Componentele prioritare ale programului sunt: 

- realizarea unui învățămînt performant, centrat pe student; creșterea nivelului de 

satisfacție a studentului față de calitatea actului educațional, îmbunătățirea relației 

student – profesor în facultate; creșterea gradului de inserție a absolvenților pe piața 

muncii; 

- promovarea activităților de cercetare în concordanță cu tendințele la nivel național și 

internațional în conformitate cu profilul de cercetare „Dimensiunea sociojuridică a 

integrării europene a Republicii Moldova”; 

- asigurarea unui climat de muncă civilizat și eficient, care să stimuleze obținerea de 

performanțe în activitatea didactică și de cercetare, inițiativă personală și competiția 

productivă. 

În continuare urmărind logica Strategiei de Dezvoltare a USARB, au fost expuse și 

obiective specifice pe dimensiunile: calitate, didactică, cercetare, relații internaționale și 

managerială. Cu referință la cele privind cercetarea au fost enunțate: 

- încurajarea dezvoltării laboratoarelor facultății care să reunească echipe 

multidisciplinare, privind evaluarea acestora ca  „Centre de excelență”; 
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- creșterea rolului studenților în activitatea de cercetare prin constituirea de echipe mixte: 

studenți - cadre didactice - specialiști din instituții, organizații, companii; 

- organizarea periodică a manifestărilor științifice cu participare internațională de 

prestigiu:  

- organizarea de sesiuni științifice, cel puțin cu participare națională, dacă nu 

internațională, la nivelul fiecărui domeniu, cel puțin odată la 2 ani; 

- organizarea workshop-uri cu specialiști li manageri din organizații, instituții, 

firme pentru diseminarea informației referitoare la cercetarea științifică a facultății. 

 

- obiectivele realizate ale proiectului managerial. 

Cele mai mute obiective expuse pot fi considerate realizate iar altele tind să se realizeze dat 

fiind  faptul că expunerea acestora nu coincide în termen cu perioada raportată. Printre cele mai 

semnificative realizări în perioada indicată menționăm: 

- implicare activă a studenților în procesul didactic, prin acordarea posibilității evaluării 

capacităților titularilor de curs; 

- Cooperarea cu agenți economici privind stabilirea priorităților de cercetare în conformate 

cu necesitățile acestora și profilul de cercetare; 

- Optimizarea colectivelor de muncă în cadrul subdiviziunii facultății; 

- Implicarea membrilor din ambele grupuri de cercetare din profilul pentru realizarea 

obiectivelor și obținerea rezultatelor multidimensionale în proiectele d cercetare;  

- Constituirea echipelor mixte de cercetare inclusiv cu implicarea studenților în procesul 

de cercetare. 

- Organizarea periodic a măsurilor de diseminare și raportare a rezultatelor cercetării.  

 

2. Capacitatea instituţională şi resursele 

2.1. Cadrul tematic şi instituţional de cercetare 

              -      structura instituţională; 

Organul suprem de conducere al Facultăţii este Consiliul Facultăţii, care este ales pentru un 

termen de cinci ani în conformitate cu reglementările în vigoare. Consiliul Facultăţii include cadre 

didactico-ştiinţifice şi studenţi. În vederea coordonării activităţii catedrelor şi pregătirii şedinţelor 

Consiliului Facultăţii din membrii Consiliului sunt formate comisii specializate. 
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Componența Consiliului Facultății pe comisii specializate: 

Membrii Consiliului Comisiile specializate 
1. COJOCARU Igor, conf. univ., dr., 

2. BOTNARI Elena, conf. univ., dr., 

3. CANȚER Nicoletta, lect. univ., 

4. PÎNZARI Viaceslav, conf. univ., dr., 

5. GRĂDINARU Eugen, student. 

Comisia calității 

6. PRIȚCAN Valentina, conf. univ., dr., 

7. BOIȘTEANU Eduard, conf. univ., dr. hab., 

8. CRUDU Cristina, lector universitar., 

9. CERNĂUȚEAN, Mihail, student. 

Comisia pentru activitatea științifică 

și relații internaționale 

 
 

10. NEAGU Gheorghe, conf. univ., dr., 

11. DĂNOI Ion, lector superior, dr., 

12. BOCA Sergiu, lector superior, dr., 

13. VRABIE Corneliu, lector superior, dr., 

14. CARABULEA Irina, studentă. 

Comisia pentru activitatea didactică: 

15. PĂDUREAC Lidia, conf. univ., dr., 

16. RUSU Vladimir, lector universitar, 

17. DEMCIUC Eduard, lector universitar, 

18. CAZACU Valentin, lector universitar, dr., 

19. CIORICI Crisitian, student. 

Comisia pentru imagine 

În Consiliu sunt reprezentate Catedra de Drept şi Catedra Ştiinţe Socio-umane şi Asistenţă 

Socială în baza respectării principiului egalităţii în drepturi. 

Activitatea de cercetare la profilul „Dimensiunea sociojuridică a integrării europene a 

Republicii Moldova” se desfășoară în cadrul a două grupuri de cercetare: grupul de cercetare în 

domeniul ştiinţelor juridice și grupul de cercetare în domeniul ştiinţelor socio-umaniste acestea 

întrunind în total 2 doctori habilitați, 17 doctori în științe și alte cadre didactice fără titlu științific. 

În cadrul Facultăţii pot activa laboratoare în regim de autonomie, sub forma organizatorică 

de instituţie publică, organizaţie nonguvernamentală, care activează în baza propriului Statut şi a 

Regulamentului aprobat de Consiliul Facultății. Facultatea poate înfiinţa, reorganiza prin hotărârea 

Consiliului facultăţii şi cu aprobarea Senatului Universităţii laboratoare științifico-didactice 

subordonate facultăţii. 

Membrii catedrelor își realizează activitatea de cercetare în două laboratoare: Laboratorul 

științific în domeniul dreptului comparat și Laboratorul de Studii Europene, Sociologie Aplicativă 

și Politici Regionale. 

 

Laboratorul științific în domeniul dreptului comparat, înființat prin decizia Senatului 

Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, proces verbal nr. 3 din 23.11.2006 și are sediul în 

sala 559, blocul V. 
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Atribuţiile şi direcţiile de activitate ale Laboratorului rezidă în efectuarea cercetărilor 

ştiinţifice comparative în domeniul dreptului, elaborarea de metodologii de cercetare-

implementare, consolidarea potenţialului ştiinţific al catedrelor Facultăţii, promovarea şi 

integrarea ştiinţei juridice din Republica Moldova pe plan european şi internaţional, ajustarea 

cadrului legal naţional la reglementările internaţionale.  

Formele de activitate ale laboratorului se axează pe: 

- Studierea realizărilor ştiinţifice în domeniul ştiinţelor juridice şi în creaţia legislativă a 

altor ţări, efectuarea expertizelor actelor normative, colaborarea cu alte instituţii, organe 

şi organizaţii din ţară şi de peste hotare, dezvoltarea legăturilor ştiinţifice cu instituţii de 

instruire şi cercetare, savanţi şi organizaţii de cercetare şi instruire în domeniul dreptului.  

- Contribuirea la elaborarea şi înaintarea, în modul stabilit, a iniţiativelor, propunerilor şi 

recomandărilor privitor la perfecţionarea şi ajustarea cadrului juridic naţional la cerinţele 

contemporane europene şi internaţionale. Promovarea şi dezvoltarea ştiinţei dreptului, 

participarea la formarea unui sistem naţional de pregătire a specialiştilor cu studii 

universitare şi postuniversitare în domeniul dreptului comparat.  

- Colectarea, acumularea şi difuzarea rezultatelor activităţii ştiinţifice în scopul 

familiarizării practicienilor, profesorilor şi studenţilor cu realizările ştiinţifice şi practica 

internaţională în domeniul dreptului comparat, elaborarea şi publicarea lucrărilor 

ştiinţifice ce ţin de acest domeniu. 

 

Laboratorul de Studii Europene, Sociologie Aplicativă și Politici Regionale, instituit prin 

decizia Senatului Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, proces verbal nr. 10 din 6.03.2012 

și are sediul în sala 540, blocul V. 

Atribuţiile şi direcţiile de activitate ale Laboratorului rezidă în: efectuarea cercetărilor 

ştiinţifice în domeniul studiilor europene, sociologiei şi politicilor publice regionale; elaborarea de 

metode şi tehnici de implementare, în consolidarea potenţialului ştiinţific al Universităţii de Stat 

„Alecu Russo” din Bălţi; promovarea şi integrarea ştiinţifică a Republicii Moldova pe plan 

european şi internaţional, desfăşurarea de activităţi didactice cu caracter interdisciplinar la 

masteratele facultăţilor Universităţii. 

Formele de activitate ale laboratorului se axează pe: 

- Studierea realizărilor ştiinţifice în domeniul studiilor europene, cercetărilor sociologice şi 

politicilor publice regionale, metodologiilor dezvoltării regionale în spaţiul european, 

efectuarea expertizelor documentelor de politici publice, colaborarea cu alte instituţii, 

organe şi organizaţii din ţară şi de peste hotare, dezvoltarea legăturilor ştiinţifice cu 
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instituţii de instruire şi cercetare, savanţi în domeniile de competenţă ale acestora, în 

vederea îmbunătăţirii relaţiilor şi cazurilor de cercetare efectuate în comun acord. 

- Acordarea de asistenţă şi realizarea de studii şi cercetări în domeniul studiilor europene, 

sociologiei şi politicilor publice, prin colaborarea cu agenţi economici şi instituţii, pe bază 

de contracte de cercetare şi prestări servicii de consultanţă de specialitate, contribuind 

astfel la creşterea performanţei ştiinţifice şi compatibilizarea sistemului de învăţământ 

superior din Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, cu cerinţele societăţii bazate pe 

cunoaştere. 

- Contribuirea la elaborarea şi înaintarea, în modul stabilit, a iniţiativelor, propunerilor şi 

recomandărilor privitor la perfecţionarea şi ajustarea documentelor de politici la cerinţele 

contemporane europene şi internaţionale. 

- Utilizarea rezultatelor cercetării la promovarea şi dezvoltarea studiilor europene şi ştiinţei 

sociologice, participarea la formarea unui sistem naţional de pregătire a specialiştilor cu 

studii universitare, masteranzilor şi doctoranzilor. 

- Activitatea desfăşurată în cadrul Laboratorului se referă la formarea interdisciplinară a 

studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, la activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată 

de aceştia şi de către cadrele didactice universitare. 

- Facilitarea procesului de elaborare a proiectelor de dezvoltare a competențelor studenţilor, 

masteranzilor şi doctoranzilor. Acordarea de asistenţă şi consultanţă pentru proiectele 

derulate în cadrul Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, atât de către cadrele 

didactice, cât şi ale altor grupuri interesate, prin colaborarea la proiecte de cercetare 

ştiinţifică pluridisciplinară. 

- Colectarea, acumularea şi difuzarea rezultatelor activităţii ştiinţifice în scopul familiarizării 

practicienilor, profesorilor şi studenţilor cu realizările ştiinţifice şi practica internaţională 

în domeniul studiilor europene şi politicilor publice, elaborarea şi publicarea lucrărilor 

ştiinţifice ce ţin de acest domeniu. 

- Promovarea Laboratorului în mediul universitar autohton şi internaţional, prin colaborarea 

la proiecte de cercetare ştiinţifică pluridisciplinară, contribuind la creşterea capacităţii de 

integrare a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, în aria europeană a educaţiei si a 

cercetării. 

 

Un rol însemnat în efectuarea cercetărilor o are şi Clinica Juridică Universitară care a fost 

constituită pentru efectuarea de cercetări ştiinţifice şi instruirii practice a studenţilor de la 

Facultatea de Drept, prin acordare de asistenţă juridică gratuită persoanelor din păturile social-
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vulnerabile.  Misiunea organizaţiei rezidă în promovarea şi apărarea drepturilor şi intereselor 

legitime ale omului în regiunea de nord a Moldovei. Referindu-ne la scop, acesta este de a 

introduce metode noi active şi interactive în instruirea studenţilor de la Facultatea de Drept. 

Desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul jurisprudenţei cu privire la implementarea 

metodelor de educaţie neformală în formarea profesională a studenţilor prin implicarea acestora în 

soluţionarea problemelor sociale/juridice existente în comunitatea de nord. Suprafaţa totală a 

oficiului constituie 36 m
2
 

Clinica Juridică Universitară: acordă următoarele servicii: 

a. Instruire neformală practică pentru studenții de la Facultatea de Drept, conform cerințelor 

și standardelor Procesului de la Bologna;  

b. Servicii juridice gratuite – consultanţă şi reprezentare a intereselor în judecată pentru 

categoriile social-vulnerabile (pensionari, invalizi, veterani de război, familii monoparentale 

şi cu mulţi copii, minori) în domeniul dreptului civil (divorţuri, partajul averii, decăderea din 

drepturile părinteşti ş.a.), în domeniul dreptului funciar, locativ, dreptului muncii, reabilitarea 

foştilor deţinuţi, dreptului administrativ; 

c. Asistenţă şi consiliere victimelor violenţei în familie, traficului de fiinţe umane, 

discriminării şi corupţiei; 

d. Servicii de informare şi educaţie neformală pentru diverse grupări sociale (copii, tineri, 

femei însărcinate, agricultori ş.a.) în domeniul drepturilor omului, în domeniul educaţiei 

electorale, în domeniul corupţiei, dreptului muncii şi arendei în agricultură; 

e. Acordare de servicii de mediere, aplanare de conflicte. 

 

              -      direcţiile principale de cercetare ale organizaţiei; 

Direcţiile strategice de cercetare în perioada anilor 2011-2015: 

- Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă; 

- Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al 

Moldovei în contextul integrării europene; 

- Patrimoniul naţional şi dezvoltare a societăţii. 
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              - Informaţie privind: 

 proiectele instituţionale; 

A) Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Edificarea Statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric 

al Moldovei în contextul integrării europene.   

11.817.07.37F Cercetarea legislaţiei şi analiza instituţiilor fundamentale ale 

dreptului  familiei în  vederea elaborării unui Comentariu la Codul familiei al 

Republicii Moldova 

Obiectivele proiectului  

 analiza doctrinară a instituţiilor principale ale dreptului familiei; 

 analiză detaliată a tuturor instituţiilor cuprinse în Codul familiei; 

 studierea reglementărilor legale naţionale şi a altor ţări în domeniul relaţiilor de 

familie;  

 înaintarea propunerilor de lege ferenda de modificare a legislaţiei naţionale în 

domeniul dat; 

 elaborarea unui Comentariu al Codului familiei al Republicii Moldova; 

 diseminarea rezultatelor cercetării întreprinse cu ocazia elaborării acestui 

Comentariu, prin publicarea volumului şi distribuirea acestuia. 

Termenul executării  

01.01.2011 -  31.12.2012 

Volumul total planificat al finanţării 

92,7 (mii lei) 

Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată 92,7 ( mii lei) 

Executată ( mii lei) 92,7 

Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Laboratorul de cercetări în domeniul dreptului comparat 

Executorii   

PÎNZARI Veaceslav, dr. în drept, cercetător ştiinţific superior, director de proiect 

BOIŞTEANU Eduard, dr. în drept, cercetător ştiinţific  

CAZACU Valentin, dr. în drept, cercetător ştiinţific  

DEMCIUC Eduard, cercetător ştiinţific 

CRUGLIŢCHI Tatiana, cercetător ştiinţific 

BOCA Sergiu, cercetător ştiinţific  
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DĂNOI Ion, cercetător ştiinţific 

Sumarul activităţilor proiectului realizate în perioada evaluată, 2011 

Activităţile planificate pentru perioada evaluată în cadrul proiectului au fost realizate 

integral.  

A fost realizat conceptul lucrării „Comentariu la Codul Familiei al Republicii Moldova”. 

Au fost acumulate, documentate şi sistematizate de către colaboratori informaţii în 

domeniul instituţiilor dreptului familiei. 

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice realizate în cadrul proiectului s-au materializat în articole 

ştiinţifice elaborate şi publicate în reviste de specialitate, în rapoarte prezentate în cadrul mai 

multor conferinţe naţionale şi internaţionale. 

Au fost organizate câteva manifestaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

Au fost realizate comentarii la 22 articole din Codul familiei al Republicii Moldova. 

Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute, 2011 

Ca urmare a desfăşurării activităţilor de cercetare planificate pentru anul 2011 a fost 

elaborat conceptul lucrării „Comentariu la Codul familiei al Republicii Moldova”, a fost creată o 

bază de date cu cele mai relevante lucrări de specialitate în domeniul dreptului familiei, au fost 

cercetate principalele instituţii ale dreptului familiei dar şi sistematizate punctele de vedere ale 

autorilor notorii în această materie, au fost realizate comentariile a 22 articole din Codul familiei 

al Republicii Moldova. De asemenea, titularii au prezentat unsprezece comunicări la diferite foruri 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale, au publicat patru articole ştiinţifice în revistele de specialitate 

din ţară şi de peste hotare. Cu concursul colaboratorilor au fost organizate trei manifestări 

ştiinţifice în ţară şi peste hotare. 

Importanţa rezultatelor cercetărilor desfăşurate în cadrul proiectului rezidă în concluziile 

obţinute pe parcursul acestora şi prezintă o serie de soluţii cu valoare teoretică şi practică.  

Valoarea aplicativă a lucrărilor este dată de concluziile şi recomandările conţinute în 

acestea, propunerile de lege ferenda care ar putea fi utilizate în procesul elaborării şi modificării 

actelor normative în general, dar şi a Codului familiei, în particular. 

Sumarul activităţilor proiectului realizate în perioada evaluată, 2012 

Activităţile planificate pentru perioada evaluată în cadrul proiectului au fost realizate 

integral.  

Au fost prezentate la Ministerul Justiţiei concluziile privind proiectul de lege vizând 

modificarea Codului familiei, Legii privind actele de stare civilă şi Codului de procedură civilă. 

Au fost elaborate şi ajustate comentariile dispoziţiilor legale din Codul familiei, în 

conformitatea cu proiectul de lege de modificare a Codului familiei, Legii privind actele de stare 
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civilă şi Codului de procedură civilă. 

Au fost elaborate comentariile la Titlul V „Protecţia şi educaţia copiilor rămaşi fără 

ocrotire părintească” şi Titlul VI „Reglementarea relaţiilor familiale cu elemente de extraneitate”. 

Materialele elaborate au fost discutate şi avizate spre publicare la şedinţa Laboratorului de 

cercetări în domeniul dreptului comparat. 

Prezentarea variantei finale a lucrării „Comentariu la Codul familiei al Republicii 

Moldova”, discutarea acesteia la şedinţa Laboratorului de cercetări în domeniul dreptului 

comparat şi avizarea spre publicare a lucrării. Tipărirea unui număr de 300 de exemplare a 

Comentariului, organizarea lansării oficiale a acestuia în cadrul unei conferinţe ştiinţifice 

organizate cu această ocazie în cadrul Facultăţii de Drept 

Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute, 2012 

Ca urmare a desfăşurării activităţilor de cercetare planificate pentru anul 2012 a fost 

efectuată analiza şi expertiza proiectului de lege vizând modificarea Codului familiei, Legii 

privind actele de stare civilă şi Codului de procedură civilă, fiind prezentate la Ministerul Justiţiei 

concluziile privind proiectul de lege vizând modificarea acestor acte normative. 

De asemenea, a fost realizat un studiu asupra modificării dispoziţiilor legale cuprinse în 

Codul familiei la Titlurile I, II, III şi IV în legătură cu proiectul de lege de modificare a Codului 

familiei, Legii privind actele de stare civilă şi Codului de procedură civilă, fiind modificate, 

respectiv,  comentariile dispoziţiilor legale realizate anterior. 

În această perioadă de timp au fost realizate comentariile la Titlurile V - VI din Codul 

familiei al Republicii Moldova. 

De asemenea, titularii au prezentat şapte comunicări la diferite foruri ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale, au publicat douăzeci de articole ştiinţifice în revistele de specialitate din ţară şi de 

peste hotare. Cu concursul colaboratorilor au fost organizate trei manifestări ştiinţifice în ţară şi 

peste hotare. 

Importanţa rezultatelor cercetărilor desfăşurate în cadrul proiectului rezidă în concluziile 

obţinute pe parcursul acestora şi prezintă o serie de soluţii cu valoare teoretică şi practică.  

Valoarea aplicativă a lucrărilor este dată de concluziile şi recomandările conţinute în 

acestea, propunerile de lege ferenda care ar putea fi utilizate în procesul elaborării şi modificării 

actelor normative în general, dar şi a Codului familiei, în particular. 

   

B) Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcţia strategică: Edificarea Statului de drept şi punerea în valoare a 

patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene.   
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11.817.07.38A Analiza reglementărilor naţionale în materia drepturilor copilului 

şi argumentarea ştiinţifică a necesităţii realizării unei codificări în domeniu. 

Obiectivele proiectului  

 determinarea fondului normativ intern şi internaţional ce urmează a fi analizat şi 

grupat  tematic; 

 cercetarea ştiinţifică a reglementărilor naţionale şi internaţionale în materia 

drepturilor copilului şi a doctrinei în domeniu; 

 depistarea şi analiza lacunelor şi formularea propunerilor de excludere a 

paralelismelor, contradicţiilor şi dublării materialului normativ în domeniu; 

 argumentarea necesităţii consacrării coerente a principiilor care guvernează 

domeniul drepturilor copilului; 

 argumentarea ştiinţifică a necesităţii efectuării unei codificări în domeniu. 

 Termenul executării 

03.03.2011 - 31.12.2012 

Volumul total planificat al finanţării 

95,9 (mii lei) 

Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată 95,9 ( mii lei) 

Executată ( mii lei) 95,9 

Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Laboratorul de cercetări în domeniul dreptului comparat 

 Executorii 

ŢARĂLUNGĂ Victoria, dr. în drept, cercetător ştiinţific superior 

BOTNARI Elena, dr. în drept, cercetător ştiinţific superior 

ODINOKAIA Ina, dr. în drept, cercetător ştiinţific 

RUSU Vladimir, cercetător ştiinţific 

BUZINSCHI Ion, cercetător ştiinţific stagiar 

Sumarul activităţilor proiectului realizate în perioada evaluată, 2011 

Activităţile planificate pentru perioada evaluată în cadrul proiectului au fost pe deplin 

realizate.  

 A fost acumulat materialul normativ şi doctrinar necesar pentru munca în cadrul 

proiectului. Au fost elucidate şi analizate reglementările internaţionale universale şi regionale 

privind drepturile copilului şi opiniile doctrinare în materie. 
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 A fost determinat şi analizat sub aspect comparat cadrul normativ internaţional universal 

şi opiniile doctrinare în domeniu. A fost elucidat şi analizat cadrul normativ şi instituţional de 

protecţie a drepturilor copilului din cadrul Consiliului Europei, precum şi acquis-ul comunitar în 

materia drepturilor copilului. 

 Rezultatele cercetărilor ştiinţifice realizate în cadrul proiectului s-au materializat în 

articole ştiinţifice elaborate, publicate în reviste de specialitate, în rapoarte prezentate în cadrul 

mai multor conferinţe naţionale şi internaţionale. 

De asemenea, au fost evaluate diferite documente din fondurile bibliografice cu referire la 

cercetarea în cadrul proiectului. 

Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute, 2011 

În urma activităţii desfăşurate în cadrul proiectului în perioada evaluată  fost determinat şi 

grupat tematic fondul normativ internaţional în materia protecţiei drepturilor copilului. Au fost 

cercetate ştiinţific principalele reglementări internaţionale şi opiniile doctrinare în domeniu, în 

special cele  privind drepturile economice şi sociale ale copilului, inviolabilităţile personale ale 

copilului, dreptul copilului cu privire la educaţie şi formare iniţială, drepturile copilului în justiţie 

şi administraţie, dreptul copilului la protecţie şi securitate informaţională pe plan internaţional.  

Rezultatele cercetărilor au fost relatate în 14 lucrări ştiinţifice, care aduc un plus de 

cunoaştere asupra problematicii în cauză. Importanţa rezultatelor cercetării derivă din concluziile 

obţinute pe parcursul acesteia şi prezintă o serie de soluţii cu valoare teoretică şi practică.  

Valoarea aplicativă a lucrărilor se manifestă prin importanţa acestora pentru lucrătorii 

practici, precum şi pentru realizarea reformei în domeniul protecţiei copilului. Ideile şi 

recomandările conţinute în acestea ar putea fi utilizate în procesul elaborării şi modificării actelor 

normative privind materia drepturilor copilului, în special în procesul racordării legislaţiei 

Republicii Moldova la standardele internaţionale în domeniu. De asemenea, ideile expuse pot fi 

aplicate în procesul educaţional în cadrul instituţiilor superioare de învăţămînt cu profil juridic. 

Sumarul activităţilor proiectului realizate în perioada evaluată, 2012 

Activităţile planificate pentru perioada evaluată în cadrul proiectului au fost realizate. A 

fost acumulat materialul normativ şi doctrinar necesar pentru activitatea în cadrul proiectului. A 

fost elucidat, sistematizat şi analizat cadrul normativ al Republicii Moldova în materia drepturilor 

copilului (legile şi actele normative subordonate legilor). 

Au fost depistate şi analizate lacune, şi formulate propuneri concrete de excludere a 

paralelismelor, contradicţiilor şi dublării materialului normativ în domeniu. 

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice realizate în cadrul proiectului s-au materializat în articole 

ştiinţifice elaborate, în rapoarte prezentate în cadrul conferinţelor naţionale şi internaţionale. 
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Finalitatea de bază a proiectului a fost atinsă prin elaborarea unui raport final de analiză a 

cadrului normativ al Republicii Moldova în materia drepturilor copilului prin prisma problemelor 

existente la acest capitol, prin elaborarea unor soluţii concrete şi prin argumentarea ştiinţifică a 

necesităţii realizării unei codificări în domeniu. 

Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute, 2012 

În urma activităţii desfăşurate în cadrul proiectului în perioada evaluată  a fost determinat 

şi grupat tematic fondul normativ al Republicii Moldova în materia protecţiei drepturilor copilului. 

Au fost cercetate ştiinţific principalele reglementări naţionale (acte legislative şi acte normative 

subordonate legilor) şi opiniile doctrinare în domeniu, în special au fost depistate şi analizate 

lacunele existente în domeniu şi formulate propuneri concrete de excludere a paralelismelor, 

contradicţiilor şi dublării materialului normativ în materia drepturilor copilului. 

Rezultatele cercetărilor au fost relatate în 10 lucrări ştiinţifice, care aduc un plus de 

cunoaştere asupra problematicii în cauză. Importanţa rezultatelor cercetării derivă din concluziile 

obţinute pe parcursul acesteia şi prezintă o serie de soluţii cu valoare teoretică şi practică.  

Finalitatea proiectului a fost atinsă prin elaborarea unui raport final care cuprinde analiza 

cadrului normativ al Republicii Moldova în materia drepturilor copilului prin prisma problemelor, 

lacunelor existente la acest capitol şi soluţii concrete în vederea remedierii acestora, precum şi 

argumentarea ştiinţifică a necesităţii realizării unei codificări în domeniu. 

Valoarea aplicativă a lucrărilor se manifestă prin importanţa acestora pentru practicieni, 

precum şi pentru realizarea reformei în domeniul protecţiei drepturilor copilului. 

 

 proiectele din cadrul programelor de stat; 

A) Codul şi denumirea proiectului 

12.840.18.04A  Managementul competitivităţii strategice a capitalului uman pe 

piaţa muncii Republicii Moldova în condiţiile dezvoltării regionale 

Denumirea Programului de stat, denumirea direcției strategice 

Dezvoltarea competitivităţii şi creşterea economică durabilă în contextul economiei 

bazate pe cunoaştere, globalizare şi integrare regională şi europeană 

18.06: „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii” 

Obiectivele proiectului  

- cercetarea conceptelor de competitivitate curentă şi strategică a capitalului uman, 

întreprinderii, ramurii, ţării; conceptelor de managementul competitivităţii 

strategice a capitalului uman; 
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- evidenţierea deosebirilor competitivităţii strategice a capitalului uman în regiunea 

de Nord a Republicii Moldova; 

- evaluarea ponderii competitivităţii curente şi strategice a caputalului uman în 

regiunea de Nord în comparaţie cu competitivitatea ţării; 

- cercetarea metodelor de evaluare a competitivităţii curente şi strategice a capitalului 

uman; 

- studierea şi analiza situaţiei pieţei muncii din Republica Moldova, integrarea ei în 

comunitatea europeană, migraţia forţei de muncă şi influenţa lor asupra 

competitivităţii strategice a capitalului uman în regiunea de Nord; 

- calcularea şi analiza Indicelui competitivităţii a capitalului uman în regiunea de 

Nord; 

- elaborarea Strategiei de dezvoltare a capitalului uman în regiunea de Nord a 

Republicii Moldova;  

elaborarea programelor de instruire orientate spre piaţa personalului cu scopul 

creşterii competitivităţii întreprinderilor. 

Termenul executării  

2012-2014 

Volumul totoal al finanțării:  

Finanţarea planificată 270,0 (mii lei); (27,0 mii per cercetător) 

Executată 270,0 (mii lei); 

Volumul cofinanţării:  

27,4 (mii lei) 

Executorii 

MOVILĂ Irina, cercetător științific superior, director de proiect 

COJOCARU Igor, cercetător științific superior 

BILAȘ Ludmila, cercetător științific superior 

SUSLENCO Alina, cercetător științific stagiar 

SLUTU Rodica, cercetător științific stagiar 

PÎNZARI Lilia, cercetător științific stagiar 

CORSAN Lilia, cercetător științific stagiar 

BODRUG Ion, cercetător științific stagiar 

COJOCARU Inga, cercetător științific stagiar 

ȚIBULEAC Angela, economist 
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Notă privind executorii. Proiectul respectiv a fost realizat în cadrul Laboratorul de cercetări 

științifico-metodice în economie, cooptînd în calitate de executor dr., conf. univ. Igor 

COJOCARU. 

Sumarul activităţilor proiectului realizate în perioada evaluată, 2012 

A fost elaborat conceptul competitivităţii strategice a capitalului uman.  

A fost determinată noţiunea competitivităţii strategice a personalului întreprinderii. 

A fost elaborat planul sondajului privind competitivitatea curentă a capitalului uman în 

Republica Moldova (formularea ipotezei observării, formarea unui aparat conceptual al observării, 

stabilirea scopului, obiectivelor, obiectelor, unităţilor, caracteristicile observării). 

Au fost elaborate instrumentele sondajului sociologic privind competitivitatea capitalului 

uman. 

A fost efectuat sondajul sociologic la  întreprinderile din Regiunea de Nord a Republicii 

Moldova. 

 Au fost studiate opiniile conducătorilor întreprinderilor şi a personalului privind 

competitivitatea reală şi strategică a angajaţilor. 

 Au fost studiate programele de instruire orientate spre piaţă a personalului întreprinderilor.  

Au fost determinate particularităţile competitivităţii reale şi strategice a capitalului uman în 

Regiunea de Nord a Republicii Moldova.  

A fost organizată masa rotundă „Competitivitatea strategică a capitalului uman în 

condiţiile dezvoltării regionale”. 

Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute, 2012 

În urma cercetărilor efectuate a fost elaborat conceptul competitivităţii strategice a 

capitalului uman. Potrivit conceptului, competitivitatea strategică a capitalului uman este calea 

spre succesul oricărei întreprinderi în dezvoltarea regională. Trebuie de diferenţiat competitivitatea 

curentă a angajaţilor şi cea strategică a personalului întreprinderii, care ar trebui să fie constituite 

în conformitate cu strategia de dezvoltare a companiei, folosind abordările ştiinţifice: strategică, 

inovaţională, de marketing.  Modernizarea structurală a economiei, dezvoltarea performanţelor şi a 

capacităţii de competitivitate nu pot fi implementate fără o majorare considerabilă a nivelului de 

calificare a populaţiei şi dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi a abilităţii de adaptare la 

economia de piaţă. Regiunea de Dezvoltare Nord are un potenţial de dezvoltare considerabil, 

totodată fiind poziţionată ca şi performanţă investiţională semnificativă. Prin urmare, RDN se 

caracterizează prin existenţa multor oportunităţi de dezvoltare economică, activitatea 

antreprenorială reprezentând baza dezvoltării potenţialului economic al regiunii. 
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Sumarul activităţilor proiectului realizate în perioada evaluată, 2013 

A fost elaborateă metoda de evaluare a competitivităţii curente şi strategice a capitalului 

uman. 

A fost analizată competitivitatea și eficiența pieței muncii a Republicii Moldova după 

metoda Forumului Economic Mondial (în dinamica). 

Au fost determinate particularităţile competitivităţii întreprinderilor și a capitalului uman în 

Regiunea de Nord în comparaţie cu alte regiuni ale Republicii Moldova. 

A fost calculat Indicelui dezvoltării capitalului uman în Regiunea de Nord a Republicii 

Moldova în comparaţie cu alte regiuni. 

A fost evaluată competitivitatea personalului întreprinderilor în Regiunea de Nord al 

Republicii Moldova. 

A fost elaborată Strategia de dezvoltare a capitalului uman în Regiunea de Nord a 

Republicii Moldova. 

Au fost elaborate programe de instruire orientate spre piaţa personalului cu scopul creşterii 

competitivităţii întreprinderilor autohtone. 

Au fost elaborate propuneri privind creşterea competitivităţii capitalului uman în Regiunea 

de Nord a Republicii Moldova. 

Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute, 2013 

Din cercetările efectuate este evident că dezvoltarea competitivităţii unei întreprinderi, 

ramuri, economii, ţări, naţiuni, devine imposibilă fără dezvoltarea accelerată a sferei social-

economice şi a investiţiilor în factorul uman. În urma cercetărilor s-a ajuns la concluzia ca situația 

întreprinderilor din nordul Republicii Moldova este semnificativă. Ea dictează necesitatea 

implementării mai multor strategii care ar ajuta întreprinderile  să obțină avantaje competitive, să 

poată face față concurenței și să se înscrie pe calea dezvoltării sustenabile. În urma efectuării 

cercetărilor au fost stabilite următoarele concluzii și propuneri: 

- În cadrul întreprinderilor din nordul Republicii Moldova se observă mai multe 

carențe în ceea ce privește importanța, formarea factorului uman și dezvoltarea lui. Întreprinderile 

neglijează importanța vitală a oamenilor, a capacităților și abilităților lor la atingerea 

competitivității întreprinderii. 

- Implementarea strategiei de dezvoltare a capitalului uman este o necesitate vitală 

pentru întreprinderile din nordul Republicii, deoarece întreprinderile din regiune vor putea 

supraviețui și se vor putea înscrie pe calea dezvoltării durabile doar implementînd strategii care 

vor fi focusate pe capitalul uman al întreprinderilor. 
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- Implementarea programelor de instruire a personalului, orientate spre piață, 

elaborate de către grupul de cercetare, duce la sporirea competitivității întreprinderilor, deoarece 

vor putea ajuta personalul întreprinderilor să poată concura pe piață. 

-  Implementarea propunerilor de creștere a potențialului capitalului uman al 

întreprinderilor este una extrem de necesară, deoarece prin implementarea propunerilor, 

întreprinderile vor putea obține avantaje competitive sustenabile. 

Aceste propuneri vor ajuta întreprinderile din nordul Republicii Moldova la sporirea 

nivelului competitivității persoanalului și le vor impulsiona spre obținerea unei creșteri 

sustenabile. 

Sumarul activităţilor proiectului realizate în perioada evaluată, 2014 

A fost analizată starea actuală a capitalului uman în Regiunea de Nord a Republicii 

Moldova, în baza datelor statistice oficiale. 

A fost elaborate propuneri pentru Programul sectorial Regional în domeniul 

competitivității capitalului uman în RDN – 2015. 

A fost elaborat planul de acțiuni privind creșterea competitivității întreprinderilor selectate. 

A fost discutat la şedinţa Consiliului Regional de Dezvoltare Regională (CRD) Nord planul 

de acțiuni privind elaborarea politicii de dezvoltare regionale pînă în a.2020. 

Au fost analizate strategiile de personal existente la 32 întreprinderi din Regiunea de Nord 

cu evidențierea necesității actualizării lor.  

Au fost elaborate proiectele programelor de formare/perfecționare /reciclare a personalului 

angajat. 

Au fost implementate strategiile de personal elaborate/actualizate la întreprinderile 

analizate. 

Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute, 2014 

Rezultatele cercetărilor confirmă faptul că competitivitatea strategică a capitalului uman 

este calea spre succesul oricărei întreprinderi în dezvoltarea regională. Regiunea de Dezvoltare 

Nord are un potenţial de dezvoltare considerabil, totodată fiind poziţionată ca şi performanţă 

investiţională semnificativă. Prin urmare, RDN se caracterizează prin existenţa multor oportunităţi 

de dezvoltare economică, activitatea antreprenorială reprezentând baza dezvoltării potenţialului 

economic al regiunii. Înstruirea unei forţe de muncă competitive pe piaţă este una dintre cele mai 

importante obiective strategice ale autorităţilor locale şi de stat. 

Rezultatele teoretice confirmă faptul că trebuie de diferenţiat competitivitatea curentă a 

angajaţilor şi cea strategică a personalului întreprinderii, care ar trebui să fie constituite în 

conformitate cu strategia de dezvoltare a companiei, folosind abordările ştiinţifice: strategică, 
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inovaţională, de marketing. Există necesitatea elaborării/actualizării strategiilor de dezvoltare a 

personalului și programelor de instruire orientată spre piață la întreprinderile regiunii de nord. 

Aplicarea rezultatelor proiectului are un impact semnificativ asupra eficienței conducerii la nivel 

regional și national. Implementarea strategiilor de dezvoltare a personalului permite obținerea 

competitivității întreprinderii in condiții dezvoltării regionale. 

Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.) 

ADR Nord, întreprinderi din regiunea de nord al RM 

 

B) Codul şi denumirea proiectului 

15.857.06.03F Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor 

regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească (anii 1940-1941, 1944-1953): 

cercetări în localităţile din nordul  Republicii Moldova 

Denumirea Programului de stat, denumirea direcției strategice 

Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-

comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953 

18.06: „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii” 

Scopul proiectului:  

Recuperarea și cercetarea istorică a memoriei colective privind perioada de instaurare și 

constituire a regimului totalitar-comunist în RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 

1944-1953 (represiuni politice, foamete provocată, deportări și muncă forțată, colectivizare) în 

localitățile din nordul  Republicii Moldova. 

Obiectivele proiectului  

 colectarea și digitalizarea mărturiilor/memoriilor/ documentelor, valorificarea lor 

științifică, publicarea și punerea în discuție în mijloacele de informare în masă. 

Proiectul prevede studii de teren, antrenându-se tehnici de cercetare și 

instrumentarul metodologic necesar pentru colectarea de memorii, mărturii, 

documente, sistematizarea, stocarea și descifrarea materialului colectat, urmate de 

analiza istorică și publicarea de volume de istorie orală, studii și monografii 

științifice. 

Termenul executării  

2 ani: 1 ianuarie, 2015 – 31 decembrie, 2016 

Volumul totoal al finanțării:  

Finanţarea planificată: 320,0 (mii lei) 

Volumul finanțării în anul 2015: 160,0 (mii,lei) 



 24 

Volumul cofinanţării: 34 (mii lei) 

Executorii.  

PĂDUREAC, Lidia, dr. conf. univ., director de proiect 

SAINENCO, Ala, dr. conf.univ.,  

DĂNILĂ, Violina, drd.,  

PIROGAN, Constantin, laborant,  

PROCA, Ina, economist. 

Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului, 2015 

A fost conceptualizat suportul teoretic și metodologic al cercetărilor de teren prin metoda 

istoriei orale. Ghidului tematic pentru interviul semi-structurat a constituit unul din instrumentele 

principale  ale cercetătorilor implicați în procesul de colectare a datelor. Colectarea a 40 de studii 

de caz cu mărturii de istorie orală la tema proiectului, colectate din regiunea de nord a Republicii 

Moldova, cu transmiterea dreptului de autor de către persoana intervievată către intervievator 

pentru a fi publicate și puse în circuitul științific în cadrul proiectului. 

Corpul de narațiuni audio ale interviurilor de istorie orală a fost supus procesului de 

transliterare și digitizare pentru intrare în colecția de istorie orală a Programului de Stat, astfel 

punându-se începutul unei arhive digitale privind memoria victimelor represiunilor și regimului 

totalitar-comunist din perioada RSS Moldovenească. 

Mărturiile de istorie orală  au fost completate prin documente ale vremii (acte oficiale, 

scrisori, fotografii, texte de jurnal) din arhiva personală a persoanei intervievate, cu transmiterea 

dreptului de a fi publicate și valorificate în cadrul proiectului, cât și în cercetările de viitor. 

În studiile elaborate a fost analizat și valorificat materialul de istorie orală colectat în 

rezultatul documentărilor de teren și coroborării materialelor de arhivă. Articolele au fost 

prezentate spre publicare în ediții periodice naționale și internaționale. 

Au fost publicate 25 de articole şi studii. 

Organizarea Mesei rotunde : „Atrocităţile staliniste în memorialistica basarabeană”, 29 

iunie, Biblioteca Ştiinţifică USARB. 

Organizarea Mesei rotunde: „Totalitarism-memorie şi istorie”, 6 noiembrie Biblioteca 

Ştiinţifică USARB. Au participat membrii echipei de la Chişinău. La eveniment a avut loc  

prezentarea de carte: Românii în Gulag: memorii, mărturii, documente. (Seria „Studii, documente, 

memorii”; IV-V). Editori A. PETRENCU, L. COJOCARU, L. PĂDUREAC. Vol. I-II. Chișinău: 

Balacron, 2014-2015. 

Organizarea prezentării de carte pe tematica represiunilor comuniste: Apocalipsa după 

Stalin, Gică Manole, 26 octombrie, Biblioteca Ştiinţifică USARB. 
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Participarea echipei la Seminarului Metodologic organizat pentru toate grupurile de 

cercetare din cadrul Programului de Stat „Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei 

victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 

1944-1953”, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, 14 iunie 2015. Seminarul a fost însoțit de 

o vizită de documentare la Muzeul Victimelor Deportărilor şi Represiunilor Politice, în incinta 

Muzeului Național de Istorie a Moldovei, la invitația vice-directorului, dr. Elena Postică. 

Participarea membrilor echipei de cercetare cu comunicări la  Conferinţa ştiinţifică 

„Teroarea stalinistă în RSS Moldovenească: probleme, rigori metodologice, realizări în cercetările 

de istorie orală”, Universitatea de Stat din Moldova în cooperare cu Muzeul Naţional de Istorie, 25 

noiembrie 2015. 

 

 contractele cu agenţii economici autohtoni şi cu cei străini; 

1) Tema: Capacitatea Administraţiei Publice Locale din Regiunea de Dezvoltare Nord 

de a planifica, atrage şi gestiona investiţii în domeniul priorităţilor Strategiei de 

Dezvoltare Regională Nord şi Eficienţă energetică. 

Termen de realizare: 2012 (6 luni) 

Conducător: dr., conf. univ. Igor COJOCARU  

Contract de finanțare: nr. 84 din 08.60.2012  

Volumul finanțării: 14,950 (lei ) 

Executorii. COJOCARU Igor, dr., conf. univ., NEAGU Gheorghe, dr., conf. univ., 

BUZINSCHI Ion, lector universitar, JACOTA-DRAGAN Olga, asistent universitar, CHILARU 

Tatiana, laborant superior. 

Obiectivul general 

Stabilirea situaţiei privind capacitatea Administraţiei Publice Locale (APL) de planificare, 

atragere şi gestionare a investiţiilor în domeniul prioritar Strategiei de Dezvoltare Regională 

Nord (SDR Nord).  

Obiectivele specifice 

1. Identificarea gradului de participare a mai multor actori locali în procesul de planificare, 

implementare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice de dezvoltare; 

2. Identificarea nivelului de colaborare intercomunitară privind elaborarea 

planurilor/strategiilor de dezvoltare locale/intercomunitare/raionale; 

3. Identificarea capacităţii APL de planificare şi gestionare a investiţiilor în localitate; 

4. Identificarea gradului de pregătire a APL în atragerea şi gestionarea investiţiilor. 
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Avantajele proiectului şi ale activităţilor propuse pentru satisfacerea nevoilor/ 

necesităţilor şi depăşirea dificultăţilor/vizate. 

Avantajul principal al proiectului dat constă în stabilirea gradului şi capacităţii reale al 

UAT de a planifica, atrage şi a gestiona investiţii, precum şi a  capacităţii implimentării politicilor 

şi programelor naţionale de dezvoltare regională, gradului de participare a mai multor actori locali 

în acest proces cu scopul de a satisface nevoile populaţiei acestor localităţi. În situaţia cînd sunt 

cunoscute toate problemele cu care se confruntă localitatea, sursele financiare vor fi investite în 

domenii prioritare, astfel încît vor fi depăşite dificultăţile ce apar din cauza acestor probleme cu 

scopul de a ridica nivelul calităţii vieţii, mai ales în aşa poli de dezvoltare ca Bălţi, Soroca, Edineţ, 

ceea ce va  influenţa pozitiv şi asupra altor localităţi.  

Dar, dat fiind faptul, că SDR Nord are un caracter vag, care lasă loc incertitudinilor de 

natură temporară, financiară, praxiologică, iar planurile/strategiile raionale şi a localităţilor din 

RDN nu corespund standardelor de elaborare a politicilor de dezvoltare, este necesar de a face un 

studiu diagnostic specializat, pentru a identifica calea de succes a regiunii în general şi a 

localităţilor din RDN în special. Studiul va servi drept bază în actualizarea/elaborarea politicilor 

de dezvoltare atît regionale, cît şi locale. 

Laboratorul de Studii Europene, Sociologie aplicativă şi Politici Regionale, entitate de 

cercetare şi de activităţi didactice în cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, va 

implica potenţialul studenţesc în calitate de voluntari, în procesul de colectare a datelor şi 

procesare a cestora în vederea formulării raportului studiului sociologic. Concomitent creând un 

beneficiu de racordare a mediului academic regional la stabilirea gradului şi capacităţii reale al 

administraţiilor locale de a planifica, atrage şi a gestiona investiţii. 

Rezultatele obținute 

 Gradul de participare a mai multor actori locali în procesul de planificare, 

implementare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice de dezvoltare, identificat; 

 Nivelul de colaborare intercomunitară privind elaborarea planurilor/strategiilor de 

dezvoltare locale /intercomunitare/ raionale, identificat; 

 Capacitatea APL de planificare şi gestionare a investiţiilor în localitate, stabilită; 

 Gradul de pregătire a APL în atragerea şi gestionarea investiţiilor, identificat. 

Beneficiarul direct al proiectului este Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, printre 

beneficiarii indirecţi putem menţiona pe: Autorităţile Publice Locale I, II (primari, secretari ai 

consiliilor locale, contabili-şefi ai APL, consilieri locali); societatea civilă (lideri ai grupurilor de 
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iniţiativă, ONG-urilor din localitate, membri ai   comunităţii); directorii instituţiilor publice din 

localitate; antreprenorii din localitate. 

Beneficiarul final al proiectului este  Regiunea de Dezvoltare Nord. 

Selectarea autorităţilor publice locale, directorii instituţiilor publice din localitate ca entităţi 

care vor beneficia de rezultatele proiectului reiese din faptul că aceştea sunt implicaţi direct în 

procesul de elaborare a politicilor publice, astfel încît rezultatele obţinute în baza proiectului vor fi 

folosite la elaborarea politicilor/planurilor de acţiuni ai UAT. 

 

2) Tema: Cercetarea sociologică, privind capacitatea APL din RDN de a planifica, 

atrage  și gestiona investiții în domeniul priorităților SDR Nord cum ar fi: operarea 

tehnică și procesarea datelor apă și canalizare și operarea tehnică și procesarea 

datelor managementul deșeurilor și analiza datelor procesate, compararea cu datele 

statistice oficiale și elaborarea concluziilor și recomandărilor în domeniile apă, 

canalizare și managementul deșeurilor. 

Termen de realizare: 2012 (2 luni) 

Conducător: dr., conf. univ. Igor COJOCARU  

Contract de finanțare: nr. 141 din 12.09.12   

Volumul finanțării: 10,000 (lei ) 

Executorii. COJOCARU Igor, dr., conf. univ., NEAGU Gheorghe, dr., conf. univ.,  

JACOTA-DRAGAN Olga, asistent universitar, 

Obiectiv general 

Stabilirea situației actuale din RDN în domeniile prioritare SDR Nord: AAC, 

managementul deșeurilor. 

1. Procesarea și analiza datelor privind situația actuală în domeniul aprovizionării cu apă 

și canalizare; 

2. Procesarea și analiza datelor privind situația actuală în domeniul managementului 

deșeurilor. 

Avantajele proiectului şi ale activităţilor propuse pentru satisfacerea nevoilor/ 

necesităţilor şi depăşirea dificultăţilor/vizate. 

Avantajul principal al serviciilor solicitate constă în stabilirea sociologică a gradului şi 

capacităţii reale al UAT de a aproviziona cu apă și canalizare a localităților din Regiunea de Nord, 

capacitatea de a administra deșeurile solide, precum și a capacității implementării politicilor și 

programelor naționale de dezvoltare regională, gradului de participare a mai multor actori locali în 

acest proces cu scopul de a satisface nevoile populației acestor localități. În situația cînd sunt 
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cunoscute toate problemele cu care se confruntă localitatea sursele financiare vor fi din cauza 

acestor probleme cu scopul de a ridica nivelul calității vieții, mai ales în așa poli de dezvoltare ca 

Bălți, Soroca, Edineț, ceea ce va influența pozitiv și asupra altor localități. 

Impactul social 

Serviciile solicitate privind procesarea datelor în domeniile aprovizionării cu apă și 

canalizare a localităților din Regiunea Nord : managementul deșeurilor solide în regiunea Nord, 

analiza datelor procesate, compararea cu datele statistice oficiale. Datele procesate servesc drept 

bază pentru actualizarea Strategiei de dezvoltare, și planificarea mai eficientă a dezvoltării 

regiunilor prin atragerea investițiilor, inclusiv și celor colectate cu scopul de nivela discrepanțele 

din UAT.  

Indicatori de produs 

A fost elaborate un studiu aprovizionarea cu apă și canalizare a localităților din Regiunea 

Nord. Managementul deșeurilor solide în regiune. 

 

 proiectele/granturi de cercetare internaţionale; 

1. Denumirea proiectului: Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward 

Enhancing Students' Competitiveness and Employability (PBLMD) / Introducerea 

învățării bazate pe probleme în Moldova: Spre consolidarea competitivității și șanselor 

de angajare ale studenților 

Program european: ERASMUS +  

Site official: http://www.pblmd.aau.dk/ 

Termen de realizare: 15.10.2015- 15.10. 2018. 

Coordonatorul proiectului: Romeo V. Turcan, dr., conf. univ., Afaceri Internaționale si 

Antreprenoriat, Universitatea Aalborg, Danemarca. 

Coordonatorul național al proiectului: Larisa Bugaian, Prorector, Universitatea Tehnica 

a Moldovei. 

Coordonator instituțional al proiectului: Valentina Prițcan, dr.,conf. univ, USARB 

Lider al echipei Task Force Team: Daniela Pojar, lect. univ. 

Codul: 561884-EPP-1-2015-1- DK-EPPKA2-CBHE-JP 

Volumul finanțării: €1,544,760 

Echipa PBLMD: 

Parteneri UE: Universitatea Aalborg (Denemarca, prim-titular); Institutul Regal de 

Tehnologie (Suedia); Universitatea din Gloucestershire (Marea Britanie); Universitatea din Siegen 

(Germania) 

http://www.pblmd.aau.dk/
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Parteneri MD 

Parteneri de proiect: 

Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 

Bălți, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Universitatea de Stat de 

Medicina si Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea 

Tehnică a Moldovei 

Parteneri asociați: 

Ministerul Educației al Republicii Moldova, Asociația Companiilor TIC din Republica 

Moldova, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional, Consiliul 

National al Organizațiilor Studențești din Moldova, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici si Mijlocii 

Auditori ai calității: John Reilly, Profesor, Consultant în Învățământul Superior, 

Universitatea din Kent, Marea Britanie, Olle ten Cate, Profesor, Învățământ Medical, 

Universitatea Utrecht, Olanda 

Echipa USARB de implementare a proiectului: Daniela Pojar, lect. univ. – leader de 

echipă; Valentina Prițcan, dr., conf. univ.; Gheorghe Popa, dr. hab., prof univ., - membru; Natalia 

Cojocar, asist. univ., secretar – membru; Ina Odinokaia, dr., conf. univ. - membru; Mihaela 

Kruglițchi, lect. univ. - membru; Elena Botnari, dr., conf. univ. - membru; Sergiu Boca, dr., lect. 

sup. - membru; Veaceslav Pînzari, dr., conf. univ. - membru; Victoria Țarălungă, dr., conf. univ. - 

membru; Eduard Demciuc, lect. univ. - membru; Eduard Boișteanu, dr. hab., conf. univ. - 

membru; Valentin Cazacu, dr., lect. univ. - membru; Igor Cojocaru, dr. conf. univ. - membru; 

Mariana Spatari, dr., lect. sup. - membru; Anatolie Faigher, dr., lect. sup. - membru; Ion Dănoi, 

dr., lect. sup. - membru; Vladimir Rusu, lect. univ. - membru; Ion Buzinschi, lect. univ. - membru; 

Ana Bejenari, contabil-șef - responsabil financiar. 

Scopul proiectului: Îmbunătățirea calității metodologiilor de predare și învățare și a 

programelor de învățământ superior din Republica Moldova în scopul sporirii relevanței acestora 

pe piața forței de muncă. 

Obiectivele proiectului: 

- schimbarea culturii pedagogice existente și a abordărilor centrate pe profesor și axate pe 

transmiterea și acumularea cunoștințelor de la profesor la fiecare student în parte; 

- conturarea unei culturi pedagogice alternative, care va fi centrată pe student; 

- diversificarea metodologiilor de predare și învățare; 

- îmbunătățirea programele de învățământ și curriculum-urilor; 

- consolidarea relevanței programelor de studiu pentru piața forței de muncă; 
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- oferirea posibilităților de mobilitate academică pentru studenții de la ciclul I, licență, 

precum și a cadrelor didactice din Republica Moldova. 

Activități realizate în cadrul proiectului 

19-20 noiembrie 2015 – Deschiderea proiectului;  

19-22 ianuarie 2016 PBL workshop: Working with Projects and Cases; 

Vizitele reprezentaților echipelor naționale (MD) de implementare a proiectului: 

08-13 februarie 2016 – Universitatea Aalborg, Danemarca 

29 februarie 2016 - 04 martie 2016 –Universitatea din Gloucestershire, Marea Britanie. 

 

 temele de cercetare universitare (realizate în cadrul normei ştiinţifico-didactice). 

Grupul de cercetare în domeniul științelor juridice 

2011 - Tema de cercetare: a) Analiza dimensiunii drepturilor omului prin prisma 

reglementărilor internaționale cu caracter universal și regional; 

b) Cercetarea instituţiei actului juridic în legislaţia Republicii Moldova. 

Activități realizate: 

- Conferinţa ştiinţifică naţională, dedicată Zilei Internaţionale a Drepturilor omului, cu 

genericul Protecţia drepturilor copilului pe plan intern şi internaţional, 10 decembrie 

2011. Secţiunea Drept public: participanţi 12 titulari ai Catedrei. 

- Conferinţa internaţională cu genericul „Executorul judecătoresc între rol activ şi organ 

de jurisdicţie”, Târgu-Mureş, România, 26-27 august 2011 (în colaborare) 

2012 - Tema de cercetare: a) Analiza dimensiunii drepturilor omului prin prisma 

reglementărilor internaționale cu caracter universitar și regional; 

b) Cercetarea instituţiei actului juridic în legislaţia Republicii Moldova. 

Activități realizate: 

- Organizarea în perioada 01.11.12 - 07.12.12 a meselor rotunde cu genericul: 

1) Inviolabilităţile personale ale copiilor (DR31Z) – Responsabil: V. Ţarălungă 

2) Delicvenţa juvenilă: probleme şi soluţii (DR34Z) – Responsabil: I. Odinokaia 

3) Traficul de copii – problemă de nivel global (DR33Z) – Responsabil: E. Botnari 

4) Internetul şi accesul la informaţie (DR32Z) – Responsabil: I. Buzinschi 

5) Rolul organelor administraţiei publice în protecţia drepturilor copiilor (AP21Z; 

DR22Z) – Responsabil: Vl. Rusu. 

- Conferinţa ştiinţifică cu genericul Avantajele şi dezavantajele aderării Republicii 

Moldova la Uniunea Europeană, desfăşurată la 11 mai 2012 în incinta Facultăţii de 

Drept, USB ”A. Russo”, Bălţi, 30 de participanţi; 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.477658769093442.1073741833.447269228799063&type=3
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- Conferinţa ştiinţifică, dedicată Zilei Internaţionale a Drepturilor omului, cu genericul 

Protecţia drepturilor copilului: între deziderat şi realitate, desfăşurată la 10 decembrie 

2012 în incinta Facultăţii de Drept, USB ”A. Russo”, Bălţi, 20 de participanţi; 

- Dezbateri: Legea pentru combaterea şi prevenirea discriminării în Republica 

Moldova: necesitate, actualitate, importanţă, activitate organizată la 5 aprilie 2012 de 

Cercul de drept administrativ, conducător: lector universitar Rusu Vladimir; 

- Dezbateri: Politica fiscală în Republica Moldova: PRO sau CONTRA mediului 

antreprenorial, activitate organizată la 25 octombrie 2012  de Cercul de drept financiar 

şi fiscal, conducător: lector universitar Craevscaia Cristina; 

- Dezbateri Legalizarea prostituţiei în Republica Moldova – PRO sau CONTRA, 13 

noiembrie 2012; 

- Ziua autoconducerii la Facultatea de Drept, în cadrul „Săptămânii tineretului”, 14 

noiembrie 2012; 

- Masă rotundă cu genericul: Problema încadrării tinerilor specialişti în câmpul muncii, 

15 noiembrie 2012. 

- Conferinţa internaţională „Executarea silită în reglementarea Noului Cod de procedură 

civilă”, Târgu-Mureş, România, 30.08-01.09.2012 (în colaborare); 

- Conferinţa ştiinţifică studenţească dedicată Zilei Justiţiei civile europene (26 octombrie 

2012) cu genericul „Judecătorul – exponentul puterii şi contraputerii în stat”. 

2013 - Tema de cercetare: a) Analiza dimensiunii drepturilor omului prin prisma 

reglementărilor internaționale cu caracter universal și regional; 

b) Cercetarea instituţiei actului juridic în legislaţia Republicii Moldova. 

Activități realizate: 

- Conferinţa ştiinţifică din 10 decembrie 2013 cu genericul ”Prevenirea şi combaterea 

violenţei – deziderat în materia protecţiei drepturilor omului”, 30  participanţi; 

- Conferinţa ştiinţifică cu genericul ”Dimensiunea juridică a procesului de integrare a 

Republicii Moldova în Uniunea Europeană”, desfăşurată în cadrul Facultăţii de Drept 

la 17 mai 2013, participanţi 11 membri ai Catedrei; 

- Conferinţă ştiinţifică studenţească la Ciclul I „Judecătorul – exponentul puterii şi 

contraputerii în stat” dedicată Zilei Juristului, responsabil Crugliţchi Tatiana, lect. 

univ.,, lect. sup. univ., nr. de participanţi 10 studenţi; 

- Conferinţă ştiinţifică studenţească la Ciclul II „Justiţia – regina şi stăpâna tuturor 

virtuţilor” dedicată Zilei Justiţiei Civile Europene, responsabil Crugliţchi Tatiana, lect. 

univ.,, lect. sup. univ., nr. de participanţi 5 masteranzi; 
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- Masa Rotundă organizată la 15 octombrie 2013 „ Administrare, regionalizare şi 

descentralizare – aspecte comparate”, organizată de Catedră, cu participarea Prof. 

Andre Braen de la Universitatea din Ottawa, Canada, au participat 10 membri ai 

catedrei si masteranzi; 

- Şedinţa Cercului de Drept financiar şi fiscal, organizată cu prilejul Zilei Internaţionale 

de luptă împotriva corupţiei, cu genericul „Controlul financiar în RM: actualitate şi 

perspective”, responsabil Craevscaia Cristina, 13 decembrie 2013, nr. de participanţi 

20 studenţi; 

- Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională „Competitivitatea 

capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării 

europene” (Bălţi, 22-23 mai 2013). 

2014 - Tema de cercetare: a) Analiza dimensiunii drepturilor omului prin prisma 

reglementărilor internaționale cu caracter universal și regional; 

b) Cercetarea instituţiei actului juridic în legislaţia Republicii Moldova. 

Activități realizate: 

- Masa rotundă „Evoluția și perspectivele asocierii Republicii Moldova la Uniunea 

Europeană”, 17 mai 2014, 15 participanţi; 

- Conferinţa ştiinţifică dedicată Zilei internaţionale a drepturilor omului cu genericul 

„Non - discriminarea - imperativ al protecţiei drepturilor omului”, în parteneriat cu 

Centrul ONU al Bibliotecii Ştiinţifice USARB, 12 decembrie 2014, 30 participanţi; 

- Videoconferinţa cu genericul „Autonomia locală în Republica Moldova” în parteneriat 

cu Universitatea Lille 2, Franţa, cu participarea a 15 studenţi şi profesori ai catedrei; 

- Conferința Internațională „Procesul civil și executarea silită, experiența unui nou 

început”, 28-30 august, 2014, Tîrgu Mureș, România, cu participarea a 3 profesori ai 

Catedrei de Drept. 

2015 - Tema de cercetare: a) Analiza dimensiunii drepturilor omului prin prisma 

reglementărilor internaționale cu caracter universal și regional; 

b) Cercetarea instituţiei actului juridic în legislaţia Republicii Moldova. 

Activități realizate: 

- Masă rotundă „Incluziunea socială a persoanelor cu dezabilități” 3 decembrie 2015, 56 

participanţi; (Dănoi I.,lect. sup.,dr.) 

- Work-shop „Probleme actuale ale tineretului din Republica Moldova”, 10 noiembrie 

2015, 28 participanţi;( Cazacu V., lect.univ.,dr.) 
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- Conferința Științifică dedicată Zilei Europei cu genericul ”Armonizarea legislației 

Republicii Moldova la acquis-ul uniunii europene: probleme și soluții”, Centrul de 

Informare a Uniunii Europene, Bălți, 21 mai 2015. (Țarălungă V., conf.univ.,dr. 

Odinokaia Ina, conf.univ.,dr.) 

- Masă rotundă dedicată Aniversării a 70-a a ONU cu genericul ”Reforma ONU – o 

necesitate a noului mileniu”, Centrul ONU, Bălți, 29 octombrie 2015. (Țarălungă V., 

conf.univ.,dr., Odinokaia Ina, conf.univ.,dr.) 

- Seminar metodic: „AID- Platforma online de învățare”, 09.04.2015 (Rusu Vl., 

lect.univ., Buzinschi I., lect.univ.) 

- Masă rotundă „Protecţia drepturilor consumatorului” dedicată Zilei Mondiale a 

Drepturilor Consumatorilor, 16 martie 2015- 30 ( Dănoi I., lect.sup.,dr.) 

- Conferință Științifică dedicată Zilei Internaționale a Drepturilor Omului cu genericul: 

„Protecția Drepturilor Omului în contextul migrației si azilului”, Centrul ONU, Bălți, 

17 decembrie 2015 (Țarălungă V., conf.univ.,dr., Odinokaia Ina, conf.univ.,dr.) 

 

Grupul de cercetare în domeniul științelor socio-umaniste 

2011 - Tema de cercetare: Cercetarea formelor de cooperare transfrontalieră şi 

dezvoltarea regională europeană. 

Activități realizate: 

- Organizarea conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu genericul „Evoluţia relaţiilor dintre 

Republica Moldova şi Uniunea Europeană pe parcursul anilor 2002 – 2011. 

Perspective şi strategii”. 13 mai 2011. Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi. 

- În contextul Zilelor Europei în Moldova, Catedra de Ştiinţe socioumane în co-

parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord şi Centrul "Pro-Europa" Bălţi, a 

organizat la 14 mai 2011, masa rotundă cu genericul "Oportunităţi investiţionale în 

Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova". 

- Conferinţa Ştiinţifico-practică Internaţională cu genericul „Integrarea specialistului cu 

studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale, Bălţi, 21-22 

octombrie 2011; 

2012 - Tema de cercetare: Cercetarea formelor de cooperare transfrontalieră şi 

dezvoltarea regională europeană. 

Activități realizate: 
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- Conferința științifică „Orașul Bălți şi regiunile învecinate în retrospectiva istoriei” 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Catedra de Ştiinţe Socioumane. Bălţi, 

14 noiembrie 2012 

- Conferinţa studenţească „Republica Moldova şi Uniunea Europeană – de la politica de 

vecinătate la procesul de asociere. Perspective şi strategii” Universitatea de Stat 

“Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Drept, aud. 553. 25 mai 2012 

- Conferinţa ştiinţifică cu genericul „Avantajele şi dezavantajele aderării Republicii 

Moldova la Uniunea Europeană”, desfăşurată la 11 mai 2012 în incinta Facultăţii de 

Drept, USB ”A. Russo”, Bălţi, 30 de participanţi.  

- Masă rotundă cu genericul „Problema încadrării tinerilor specialişti în câmpul 

muncii”, 15 noiembrie 2012 

2013 - Tema de cercetare: Cercetarea formelor de cooperare transfrontalieră şi 

dezvoltarea regională europeană. 

Activități realizate: 

- Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională „Competitivitatea 

capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării 

europene” (Bălţi, 22-23 mai 2013) (în colaborare); 

2014 - Tema de cercetare: Cercetarea formelor de cooperare transfrontalieră şi 

dezvoltarea regională europeană. 

Activități realizate: 

- Lansarea de carte: Românii în Gulag. Mărturii, documente, studii. Editori: A. Petrencu, L. 

Cojocaru, L. Pădureac, Biblioteca Naţională din Chişinău, 4 iulie, 2014; 

- Oră publică: Mituri privind asocierea R. Moldova la Uniunea Europeană, promovată de 

Oazu Nantoi, Biblioteca USARB, 30 septembrie; 

- Oră publică prezentată de istoricul A. Petrencu dr.hab., prof.univ.: Trădaţi, dar neînfrînţi, 

70 de ani de la insurecţia din Varşovia USARB, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, aul. 

566, 29 octombrie; 

- Masă rotundă – sesiune de comunicări ştiinţifice: “Integrarea europeană şi perspectivele 

tinerilor din R. Moldova”- 5 comunicări ale studenţilor de la specialităţile: Drept şi 

Asistenţă Socială; Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Drept şi 

Ştiinţe Sociale, aud. 553.  8  mai 2014 

- Conferinţă “Integrarea europeană şi perspectivele tinerilor din R. Moldova” - 8 comunicări 

ale studenţilor de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea de Stat “Alecu 

Russo” din Bălţi, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, aud. 553.  15  mai 2014 
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- Sesiune de comunicări: Tezaurul filozofic în viziunea tinerilor – 12 comunicări ale 

studenţilor de la Facultăţile: Drept şi Ştiinţe Sociale; Ştiinţe economice şi ale mediului 

- Conferința organizată de CID NATO din RM „Securitatea națională a Republicii Moldova 

în contextul provocărilor regionale de securitate” 

Studenţi premiaţi: 

- Tema1: Securitatea economică - o necesitate a sec. XXI  Bordianu Irina studentă la 

USARB , Facultatea Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, specialitatea Finanţe 

şi Bănci, coord. Jacota-Dragan, O. 

- Tema 2: Embargoul impus Republicii Moldova. Dulgher Jaclin studentă la USARB, 

facultatea Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, specialitatea Finanţe şi Bănci, 

coord. Jacota-Dragan, O. 

2015 - Tema de cercetare: Cercetarea formelor de cooperare transfrontalieră şi 

dezvoltarea regională europeană. 

Activități realizate: 

- lansarea de carte „Apocalipsa după Stalin” autor Gică Manole – 26 octombrie, 2015 

- Masa rotundă „Totalitarism-memorie şi istorie” – 6 noiembrie 2015  

- Lansarea  volumele I şi II: „Românii în gulag: memorii, mărturii, documente” editori:  

Anatol Petrencu, Ludmila D. Cojocaru, Lidia Pădureac – 6 noiembrie 2015 

- Conferinţa ştiinţifică studenţească dedicate Zilei Mondiale a Filosofiei ,,Tezaurul 

filosofic în viziunea tinerilor, ediţia a III-a, 26 noiembrie 2015, participanţi – 50 din ei 

37 au prezentat comunicări ştiinţifice JACOTA-DRAGAN, O. 

- Master-class: „Supervizarea managementului de caz în asistenţa socială”; (25 studenţi 

şi masteranzi) 24 aprilie, 2015, CANŢER, N., 

- Noaptea cercetătorului 2015, Chişinău, JACOTA-DRAGAN, O. 
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2.2. Personalul  uman 

Cele două grupuri de cercetare, integrate în Facultatea de Drept și Științe Sociale, care 

alcătuiesc profilul „Dimensiunea sociojuridică a integrării europene a Republicii Moldova”, 

numeric constituie 27 persoane, dintre care: 2 doctori habilitați, 17 doctori, 8 fără grad științific. 
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2011. Personal de conducere 

1.  Neagu 

Gheorghe 

1956 07.00.03 – 

Istoria 

universală 

dr., conf. 

univ. 

Prorector state -  0 1 1 

2.  Pînzari 

Veaceslav 

1974 12.00.03 -

Drept privat 

dr., conf. 

univ. 

Decan state -  0,5 1,2 1,5 

2011. Personal științifico-didactic  

1.  Boca 

Sergiu 

1981 - lector 

universitar 

lector 

universitar 

state -  0,5 1,0 0,83 

2.  Boişteanu 

Eduard 

1979 12.00.03 – 

Drept privat  

dr., conf. 

univ. 

conf. 

univ. 

state 12.00.03 

drept 

privat 

2013 0,5 1,2 0,9 

3.  Botnari 

Elena 

1971 12.00.01- 

Teoria 

generală a 

dreptului, 

istoria statului 

şi dreptului, 

istoria 

doctrinelor 

politice şi de 

drept 

dr., conf. 

univ. 

conf. 

univ. 

state -  0,5 1,2 0,9 

4.  Buzinschii 

Ion 

1979 - lector 

universitar 

lector 

universitar 

state -  0,25 0,9 0,55 

5.  Cazacu 

Valentin 

 

1976 

12.00.03 – 

Drept privat  

dr., 

lector 

universitar 

lector 

universitar 

state - 2010 0,5 0,6 0,7 
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6.  Cojocaru 

Igor 

1975 23.00.01 – 

Istoria şi 

teoria 

politologiei, 

procese şi 

instituţii 

politice 

dr., 

lector 

superior 

lector 

superior 

Șef 

catedră 

științe 

sociouma

ne 

- 2012 0 0,9 0,3 

7.  Ciobanu 

Ion 

1980 - lector 

universitar 

lector 

universitar 

state -  0 1,2 0,4 

8.  Crugliţchi 

Tatiana 

1976 - lector 

superior 

lector 

superior 

state -  0,5 1,0 0,83 

9.  Dănoi Ion 1982 - lector 

universitar 

lector 

universitar 

state -  0,5 1,0 0,83 

10.  Demciuc 

Eduard 

1976 - lector 

universitar 

lector 

universitar 

state - 2013 0,5 1,0 0,83 

11.  Faigher 

Anatolie 

1983 12.00.08 - 

Drept penal 

dr. lector 

universitar 

lector 

universitar 

state - 2012 0 1,2 0,4 

12.  Gavajuc 

Stela 

1980 12.00.08 –

Drept 

procesual 

penal 

dr. lector 

universitar 

lector 

universitar 

state -  0 1,2 0,4 

13.  Jacota-

Dragan 

Olga 

1987 - asistent 

universitar 

asistent 

universitar 

state   0 0,5 0,17 

14.  Mohorea 

Efim 

1940 09.00.01 -

Ontologie şi 

gnoseologie 

dr., hab. 

prof. univ. 

prof. univ. 

 

state - 2010 0 1,05 0,35 

15.  Odinokaia 

Ina 

1980 12.00.03 – 

Drept privat  

dr. lector 

superior 

universitar 

lector 

superior 

universitar 

state - 2015 0,5 1,25 0,92 

16.  Orlov 

Maria 

1956 12.00.02 -

Drept public  

dr., conf. 

univ. 

conf. 

univ. 

state 12.00.02 

Drept 

public  

 0 0,45 0,15 

17.  Pădureac 

Lidia 

1975 07.00.02 - 

Istoria 

românilor 

dr., conf. 

univ. 

conf. 

univ. 

state - 2012 0 1,5 0,5 

18.  Rusu 

Vitalie 

1974 12.00.09 – 

Proces penal, 

criminalistică, 

teoria 

activităţii 

operativ-

investigative 

dr., conf. 

univ. 

conf. 

univ. 

state 12.00.08 

Drept 

penal 

2015 0 1,2 0,4 

19.  Rusu 

Vladimir 

1983  lector 

universitar 

lector 

universitar 

state -  0,25 1,2 0,65 

20.  Spatari 

Mariana 

1982 - lector 

universitar 

lector 

universitar 

state -  0 1,2 0,4 

21.  Ţarălungă 

Victoria 

1979 12.00.10 – 

Drept 

internaţional 

public 

dr. lector 

superior 

lector 

superior 

state -  0,5 1,2 0,9 

            

2012. Personal de conducere 

1.  Neagu 

Gheorghe 

1956 07.00.03 – 

Istoria 

universală 

dr., conf. 

univ. 

Prorector state   0 1 1 

2.  Pînzari 

Veaceslav 

1974 12.00.03 

drept privat  

dr., conf. 

univ. 

Decan state 12.00.03 

drept 

privat 

2015 0,5 1,25 1,5 

2012. Personal științifico-didactic  

1.  Boca 

Sergiu 

1981  lector 

universitar 

lector 

universitar 

state -  0,5 1,25 0,92 

2.  Boişteanu 

Eduard 

1979 12.00.03 – 

Drept privat  

dr., conf. 

univ. 

conf. 

univ. 

state 12.00.03 

drept 

privat 

2013 0,5 1,25 0,92 
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3.  Botnari 

Elena 

1971 12.00.01- 

Teoria 

generală a 

dreptului, 

istoria statului 

şi dreptului, 

istoria 

doctrinelor 

politice şi de 

drept 

dr., conf. 

univ. 

conf. 

univ. 

state -  0,5 1,1 0,87 

4.  Buzinschii 

Ion 

1979  lector 

universitar 

lector 

universitar 

state   0,25 0,9 0,55 

5.  Cazacu 

Valentin 

1976  dr., 

lector 

universitar 

lector 

universitar 

state  2010 0,5 1,0 0,83 

6.  Cojocaru 

Igor 

1975 23.00.01 – 

Istoria şi 

teoria 

politologiei, 

procese şi 

instituţii 

politice 

dr., 

lector 

superior 

lector 

superior 

Șef 

catedră 

științe 

sociouma

ne 

 2012 0,5 1,1 0,87 

7.  Ciobanu 

Ion 

1980 12.00.02 - 

Drept public 

dr., 

lector 

superior 

lector 

superior 

state   0 1,1 0,37 

8.  Crugliţchi 

Tatiana 

1976  lector 

superior 

lector 

superior 

state   0,5 1,15 0,88 

9.  Dănoi Ion 1982 12.00.08 - 

Drept penal 

dr. lector 

universitar 

lector 

universitar 

state   0,5 1,15 0,88 

10.  Demciuc 

Eduard 

1976  lector 

universitar 

lector 

universitar 

state  2013 0,5 1,25 0,92 

11.  Faigher 

Anatolie 

1983 12.00.08 - 

Drept penal 

dr. lector 

universitar 

lector 

universitar 

state  2012 0 1,5 0,5 

12.  Gavajuc 

Stela 

1980 12.00.08 –

Drept 

procesual 

penal 

dr. lector 

universitar 

lector 

universitar 

state   0 1,1 0,37 

13.  Jacota-

Dragan 

Olga 

1987 - asistent 

universitar 

asistent 

universitar 

state   0 0,6 0,2 

14.  Mohorea 

Efim 

1940 09.00.01 

Ontologie şi 

gnoseologie 

dr., hab. 

prof. univ. 

 

prof. univ. 

 

state  2010 0 1,4 0,47 

15.  Odinokaia 

Ina 

1980 12.00.03 – 

Drept privat  

dr. lector 

universitar 

lector 

universitar 

state  2015 0,5 1,15 0,88 

16.  Orlov 

Maria 

1956 12.00.02 -

Drept public  

dr., conf. 

univ. 

conf. 

univ. 

state 12.00.02 

Drept 

public  

 0 0,45 0,15 

17.  Pădureac 

Lidia 

1975 07.00.02 - 

Istoria 

românilor 

dr., conf. 

univ. 

conf. 

univ. 

state  2012 0 1,05 0,35 

18.  Rusu 

Vitalie 

1974 12.00.09 – 

Proces penal 

dr., conf. 

univ. 

conf. 

univ. 

state 12.00.08 

Drept 

penal 

2015 0 1,4 0,47 

19.  Rusu 

Vladimir 

1983  lector 

universitar 

lector 

universitar 

state -  0,25 1,4 0,71 

20.  Spatari 

Mariana 

1982 12.00.08 - 

Drept penal 

dr. lector 

superior 

lector 

superior 

state -  0 0,9 0,3 

21.  Ţarălungă 

Victoria 

1979 12.00.10 – 

Drept 

internaţional 

public 

dr. lector 

superior 

lector 

superior 

state -  0,5 1,0 0,83 

22.  Pojar 

Daniela 

1978  lector 

universitar 

lector 

universitar 

cumul   0 0,35 0,11 
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2013. Personal de conducere 

1.  Neagu 

Gheorghe 

1956 07.00.03 – 

Istoria 

universală 

dr., conf. 

univ. 

Prorector state   0 1 1 

2.  Pînzari 

Veaceslav 

1974 12.00.03 

Drept privat  

dr., conf. 

univ. 

Decan state 12.00.03 

drept 

privat 

2015 0 1,5 1 

2013. Personal științifico-didactic  

1.  Boca 

Sergiu 

1981 12.00.03 – 

Drept privat  

dr. lector 

superior 

lector 

superior 

state -  0 1,5 0,5 

2.  Boişteanu 

Eduard 

1979 12.00.03 – 

Drept Privat  

dr., conf. 

univ. 

conf. 

univ. 

state 12.00.03 

drept 

privat 

2013 0 0 0 

3.  Botnari 

Elena 

1971 12.00.01- 

Teoria 

generală a 

dreptului, 

istoria statului 

şi dreptului, 

istoria 

doctrinelor 

politice şi de 

drept 

dr., conf. 

univ. 

conf. 

univ. 

state -  0 1,3 0,43 

4.  Buzinschii 

Ion 

1979  lector 

universitar 

lector 

universitar 

state   0 1,45 0,48 

5.  Cazacu 

Valentin 

1976  dr., 

lector 

universitar 

lector 

universitar 

state  2010 0 1,0 0,33 

6.  Cojocaru 

Igor 

1975 23.00.01 – 

Istoria şi 

teoria 

politologiei, 

procese şi 

instituţii 

politice 

dr., 

conf. univ. 

conf. 

univ. 

Șef 

catedră 

științe 

sociouma

ne 

 2013 0,5 1,2 0,9 

7.  Ciobanu 

Ion 

1980 12.00.02 - 

Drept public 

dr., 

lector 

superior 

lector 

superior 

state   0 1,4 0,47 

8.  Crugliţchi 

Tatiana 

1976  lector 

superior 

lector 

superior 

state   0 1,4 0,47 

9.  Dănoi Ion 1982 12.00.08 - 

Drept penal 

dr. lector 

universitar 

lector 

universitar 

state   0 1,35 0,45 

10.  Demciuc 

Eduard 

1976  lector 

universitar 

lector 

universitar 

state  2013 0 1,25 0,42 

11.  Faigher 

Anatolie 

1983 12.00.08 - 

Drept penal 

dr. lector 

universitar 

lector 

universitar 

state  2012 0 1,5 0,5 

12.  Gavajuc 

Stela 

1980 12.00.08 –

Drept 

procesual 

penal 

dr. lector 

universitar 

lector 

universitar 

state   0 1,0 0,33 

13.  Jacota-

Dragan 

Olga 

1987 - asistent 

universitar 

asistent 

universitar 

cumul   0 1,0 0,33 

14.  Mohorea 

Efim 

1940 09.00.01 -

Ontologie şi 

gnoseologie 

dr., hab. 

prof. univ. 

 

prof. univ. 

 

state   0 1,2 0,4 

15.  Odinokaia 

Ina 

1980 12.00.03 – 

Drept privat  

dr. lector 

universitar 

lector 

universitar 

state   0 1,0 0,33 

16.  Orlov 

Maria 

1956 12.00.02 -

Drept public  

dr., conf. 

univ. 

conf. 

univ. 

state 12.00.02 

Drept 

public  

 0 0,7 0,23 

17.  Pădureac 

Lidia 

1975 07.00.02 - 

Istoria 

românilor 

dr., conf. 

univ. 

conf. 

univ. 

state  2012 0 1,5 0,5 
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18.  Rusu 

Vitalie 

1974 12.00.09 – 

Proces penal 

dr., conf. 

univ. 

conf. 

univ. 

state 12.00.08 

Drept 

penal 

2015 0 1,4 0,47 

19.  Rusu 

Vladimir 

1983  lector 

universitar 

lector 

universitar 

state -  0 1,4 0,47 

20.  Spatari 

Mariana 

1982 12.00.08 - 

Drept penal 

dr. lector 

superior 

lector 

superior 

state -  0 1,2 0,4 

21.  Ţarălungă 

Victoria 

1979 12.00.10 – 

Drept 

internaţional 

public 

dr., conf. 

univ. 

conf. 

univ. 

state -  0 1,1 0,37 

23.  Vrabie 

Cornel 

1972 12.00.03 – 

Drept privat  

dr. lector 

universitar 

lector 

universitar 

state   0 0,6 0,2 

24.  Pojar 

Daniela 

1978  lector 

universitar 

lector 

universitar 

cumul   0 0,5 0,17 

            

2014. Personal de conducere 

1.  Neagu 

Gheorghe 

1956 07.00.03 – 

Istoria 

universală 

dr., conf. 

univ. 

Prorector state   0 1 1 

2.  Cojocaru 

Igor 

1975 23.00.01 – 

Istoria şi 

teoria 

politologiei, 

procese şi 

instituţii 

politice 

dr., conf. 

univ. 

Decan state  2013 0,5 1,45 1,5 

2014. Personal științifico-didactic  

1.  Boca 

Sergiu 

1981 12.00.03 – 

Drept privat  

dr. lector 

superior 

lector 

superior 

state -  0 0,7 0,23 

2.  Boişteanu 

Eduard 

1979 12.00.03 – 

Drept privat  

dr., conf. 

univ. 

conf. 

univ. 

state 12.00.03 

drept 

privat 

2013 0 1,5 0,5 

3.  Botnari 

Elena 

1971 12.00.01- 

Teoria 

generală a 

dreptului, 

istoria statului 

şi dreptului, 

istoria 

doctrinelor 

politice şi de 

drept 

dr., conf. 

univ. 

conf. 

univ. 

state -  0 1,5 0,5 

4.  Buzinschii 

Ion 

1979  lector 

universitar 

lector 

universitar 

state   0 1,1 0,37 

5.  Cazacu 

Valentin 

1976  dr., 

lector 

universitar 

lector 

universitar 

state  2010 - 1,2 0,4 

6.  Canțer 

Nicoleta 

1977  lector 

universitar 

lector 

universitar 

state   - 1,05 0,35 

7.  Ciobanu 

Elvira 

1988  lector 

universitar 

lector 

universitar 

state   - 1,0 0,33 

8.  Ciobanu 

Ion 

1980 12.00.02 - 

Drept public 

dr., 

conf. univ. 

conf. 

univ. 

state   - 0,05 0,02 

9.  Crugliţchi 

Tatiana 

1976  lector 

superior 

lector 

superior 

state   - 1,27 0,42 

10.  Dănoi Ion 1982 12.00.08 - 

Drept penal 

dr. lector 

universitar 

lector 

universitar 

state   - 1,5 0,5 

11.  Demciuc 

Eduard 

1976  lector 

universitar 

lector 

universitar 

state  2013 - 1,5 0,5 

12.  Faigher 

Anatolie 

1983 12.00.08 - 

Drept penal 

dr. lector 

universitar 

lector 

universitar 

state  2012 - 1,5 0,5 
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13.  Gavajuc 

Stela 

1980 12.00.08 –

Drept 

procesual 

penal 

dr. lector 

universitar 

lector 

universitar 

state   - 0,8 0,27 

14.  Jacota-

Dragan 

Olga 

1987 - asistent 

universitar 

asistent 

universitar 

cumul   - 0,6 0,2 

15.  Mohorea 

Efim 

1940 09.00.01 -  

Ontologie şi 

gnoseologie 

dr., hab. 

prof. univ. 

 

prof. univ. 

 

state   - 1,05 0,35 

16.  Odinokaia 

Ina 

1980 12.00.03 – 

Drept privat  

dr. lector 

universitar 

lector 

universitar 

state   - 1,3 0,43 

17.  Orlov 

Maria 

1956 12.00.02 -

Drept public  

dr., conf. 

univ. 

conf. 

univ. 

state 12.00.02 

Drept 

public  

 - 0,95 0,32 

18.  Pădureac 

Lidia 

1975 

 

 

 

07.00.02 - 

Istoria 

românilor 

dr., conf. 

univ. 

conf. 

univ. 

Șef 

catedra de 

știinițe 

sociouma

ne și 

asistență 

socială 

 2012 - 1,4 0,47 

19.  Pînzari 

Veaceslav 

1974 12.00.03 -

Drept privat  

dr., conf. 

univ. 

conf. 

univ. 

state 12.00.03 

drept 

privat 

2015 - 1,5 0,5 

20.  Rusu 

Vitalie 

1974 12.00.09 – 

Proces penal, 

criminalistică, 

teoria 

activităţii 

operativ-

investigative 

dr., conf. 

univ. 

conf. 

univ. 

state 12.00.08 

Drept 

penal 

2015 - 1,5 0,5 

21.  Rusu 

Vladimir 

1983  lector 

universitar 

lector 

universitar 

state -  - 1,4 0,47 

22.  Spatari 

Mariana 

1982 12.00.08 - 

Drept penal 

dr. lector 

superior 

lector 

superior 

state -  - 1,35 0,45 

23.  Ţarălungă 

Victoria 

1979 12.00.10 – 

Drept 

internaţional 

public 

dr., conf. 

univ. 

conf. 

univ. 

state -  - 1,5 0,5 

24 Vrabie 

Cornel 

1972 12.00.03 – 

Drept privat  

dr. lector 

universitar 

lector 

universitar 

state   0 1,4 0,46 

25.  Pojar 

Daniela 

1978  lector 

universitar 

lector 

universitar 

cumul   0 0 0 

            

2015. Personal de conducere 

1.  Neagu 

Gheorghe 

1956 07.00.03 – 

Istoria 

universală 

dr., conf. 

univ. 

Prorector state   - 1 1 

2.  Cojocaru 

Igor 

1975 23.00.01 – 

Istoria şi 

teoria 

politologiei, 

procese şi 

instituţii 

politice 

dr., conf. 

univ. 

Decan state  2013 - 1,5 1 

2015. Personal științifico-didactic  

1.  Boca 

Sergiu 

1981 12.00.03 – 

Drept privat  

dr. lector 

superior 

lector 

superior 

state -  - 1,15 0,38 

2.  Boişteanu 

Eduard 

1979 12.00.03 – 

Drept privat  

dr. hab., 

conf. univ. 

conf. 

univ. 

state 12.00.03 

drept 

privat 

2013 - 1,45 0,48 
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3.  Botnari 

Elena 

1971 12.00.01- 

Teoria 

generală a 

dreptului, 

istoria statului 

şi dreptului, 

istoria 

doctrinelor 

politice şi de 

drept 

dr., conf. 

univ. 

conf. 

univ. 

state -  - 1,1 0,37 

4.  Buzinschii 

Ion 

1979  lector 

universitar 

lector 

universitar 

state   - 1,15 0,38 

5.  Cazacu 

Valentin 

1976  dr., 

lector 

universitar 

lector 

universitar 

state  2010 - 1,0 0,33 

6.  Canțer 

Nicoleta 

1977  lector 

universitar 

lector 

universitar 

state   - 1,3 0,43 

7.  Ciobanu 

Elvira 

1988  lector 

universitar 

lector 

universitar 

state   - 1,0 0,33 

8.  Ciobanu 

Ion 

1980 12.00.02 - 

Drept public 

dr., conf. 

univ. 

conf. 

univ. 

state   - 0,9 0,30 

9.  Crugliţchi 

Tatiana 

1976  lector 

superior 

lector 

superior 

state   - 1,15 0,38 

10.  Dănoi Ion 1982 12.00.08 - 

Drept penal 

dr. lector 

universitar 

lector 

universitar 

state   - 1,3 0,43 

11.  Demciuc 

Eduard 

1976  lector 

universitar 

lector 

universitar 

state  2013 - 1,15 0,38 

12.  Faigher 

Anatolie 

1983 12.00.08 - 

Drept penal 

dr. lector 

universitar 

lector 

universitar 

state  2012 - 1,2 0,4 

13.  Gavajuc 

Stela 

1980 12.00.08 –

Drept 

procesual 

penal 

dr. lector 

universitar 

lector 

universitar 

state   - 0,5 0,17 

14.  Jacota-

Dragan 

Olga 

1987 - asistent 

universitar 

asistent 

universitar 

cumul   - 1,0 0,33 

15.  Mohorea 

Efim 

1940 09.00.01 -

Ontologie şi 

gnoseologie 

dr., hab. 

prof. univ. 

 

prof. univ. 

 

state   - 1,1 0,37 

16.  Odinokaia 

Ina 

1980 12.00.03 – 

Drept privat  

dr., conf. 

univ. 

conf. 

univ. 

state   - 1,0 0,33 

17.  Orlov 

Maria 

1956 12.00.02 -

Drept public  

dr., conf. 

univ. 

conf. 

univ. 

state 12.00.02 

Drept 

public  

 - - - 

18.  Pădureac 

Lidia 

1975 07.00.02 - 

Istoria 

românilor 

dr., conf. 

univ. 

conf. 

univ. 

state  2012 0,5 1,4 0,97 

19.  Pînzari 

Veaceslav 

1974 12.00.03 -

Drept privat  

dr., conf. 

univ. 

conf. 

univ. 

state 12.00.03 

drept 

privat 

2015 - 1,2 0,4 

20.  Rusu 

Vitalie 

1974 12.00.09 – 

Proces penal, 

criminalistică, 

teoria 

activităţii 

operativ-

investigative 

dr., conf. 

univ. 

conf. 

univ. 

state 12.00.08 

Drept 

penal 

2015 - 1,0 0,33 

21.  Rusu 

Vladimir 

1983  lector 

universitar 

lector 

universitar 

state -  - 1,05 0,35 

22.  Spatari 

Mariana 

 12.00.08 - 

Drept penal 

dr. lector 

superior 

lector 

superior 

state -  - 1,0 0,33 

23.  Ţarălungă 

Victoria 

1979 12.00.10 – 

drept 

internaţional 

public 

dr., conf. 

univ. 

conf. 

univ. 

state -  - 1,3 0,43 
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24 Vrabie 

Cornel 

1972 12.00.03 – 

Drept privat  

dr. lector 

universitar 

lector 

universitar 

state   0 1,0 0,33 

25 Pojar 

Daniela 

1978  lector 

universitar 

lector 

universitar 

cumul   0 0,25 0,08 

 

B. Perfecționarea personalului uman 

 

a) Doctoranzi ai instituției în perioada evaluată 

b) Doctoranzi ai instituției  care studiază/au studiat în exterior, în perioada evaluată 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
1.  BOCA Sergiu 1981 12.00.03 – 

Drept 

privat 

Republica 

Moldova,  

AȘM, 

Institutul 

de Istorie, 

Stat şi 

Drept 

2004 2009 F/R Eugenia 

Cojocaru, 

prof. univ., 

dr. hab. 

 

15.02. 

2013 

2.  BUZINSCHI 

Ion 

1979 12.00.02 - 

Drept 

public 

Republica 

Moldova,  

AȘM, 

Institutul 

de Istorie, 

Stat şi 

Drept 

2004 2008 F/R Victor 

Balmus, 

dr. hab., 

cerc. șt. 

princ. 

- 

3.  CANȚER 

Nicoletta 

1977 19.00.05 - 

Psihologie  

socială 

Republica 

Moldova,  

Institutul  

de Ştiinţe  

ale  

Educaţiei 

2009 2013 F/R Aglaida 

Bolobocea 

nu, doctor  

habilitat,  

profesor  

universitar. 

- 

4.  CIOBANU 

Elvira 

1988 19.00.07 - 

Psihologia 

dezvoltării 

și educației 

Republica 

Moldova,  

Universita

tea 

Pedagogic

a Ion 

Creanga 

26.10. 

2012 

- F/R Petru 

Jelescu, 

prof.univ., 

dr.hab. 

- 

541.02 - 

Structuri, 

instituții și 

procese 

sociale 

Republica 

Moldova,  

AȘM, 

Institutul 

de 

Cercetări 

Juridice și 

Politice 

1.11. 

2014 

- F/R Vladimir 

Blajco, 

dr. hab. 

cercetator 

stiintific 

principal 

- 

5.  CIOBANU 

Ion 

1980 12.00.02 - 

Drept 

public 

Republica 

Moldova,  

AȘM, 

Institutul 

de Istorie, 

2004 2009 F/R Victor 

Balmus, 

dr. hab., 

cerc. șt. 

princ. 

19.06. 

2012 
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Stat şi 

Drept 

6.  CRUGLIŢCHI 

Tatiana 

 

1976 12.00.03 – 

Drept 

privat 

Republica 

Moldova, 

Universita

tea de Stat 

din 

Moldova 

2002 2006 F/R Cojuhari 

Alexandru, 

prof. univ. 

dr. hab. 

- 

7.  DANOI Ion 1982 12.00.08 - 

Drept penal 

România, 

Universita

tea „Al. I. 

Cuza” din 

Iaşi 

2006 2010 F/R Toader 

Tudorel, 

prof. univ. 

dr. 

07.04. 

2012 

8.  DEMCIUC 

Eduard 

1976 12.00.02 - 

Drept 

public 

Republica 

Moldova, 

Academia  

de Poliţie 

„Ştefan 

cel Mare” 

2002 2006 F/R Orlov Maria, 

dr., conf. 

univ., 

- 

9. 1 FAIGHER 

Anatolie 

1983 12.00.08 - 

Drept penal 

Republica 

Moldova, 

Universita

tea de Stat 

din 

Moldova 

2002 2006 F/R Moraru 

Victor  

dr., conf. 

univ.,  

21.05. 

2011 

10.  JACOTA-

DRAGAN 

Olga 

1987 631.02 - 

Istoria 

filosofiei 

Republica 

Moldova, 

AȘM, 

Institutul 

de Istorie  

01.11. 

2012 

31.10. 

2015 

ZI Bobâna 

Gheorghe, 

dr. hab., 

prof. univ. 

 

- 

11.  RUSU 

Vladimir 

1983 12.00.02 - 

Drept 

public 

Republica 

Moldova,  

AȘM, 

Institutul 

de Istorie, 

Stat şi 

Drept 

2005 2009 F/R Victor 

Balmus, 

dr. hab., 

cerc. șt. 

princ. 

- 

12.  SPATARI 

Mariana 

1982 12.00.08 - 

Drept penal 

Republica 

Moldova, 

Academia  

de Poliţie 

„Ştefan 

cel Mare” 

2005 2008 F/R Berliba 

Viorel,  

dr., conf. 

univ., 

19.05. 

2012 

13.  POJAR 

Daniela 

1978 12.00.03 – 

Drept 

privat 

Republica 

Moldova, 

Universita

tea de Stat 

din 

Moldova 

2011 2015 F/R Sadovei 

Nicolae, 

dr., conf. 

univ., 

- 
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c) Postdoctoranzi ai instituției în perioada evaluată 
Nr. 

d/o 

N
u

m
el

e,
 p

re
n
u

m
el

e 

A
n

u
l 

N
aș

te
ri

i 

S
p

ec
ia

li
ta

te
a 

șt
ii

n
ți

fi
că

 

D
at

a 
ad

m
it

er
ii

 

D
at

a 
ab

so
lv

ir
ii

  

(d
u

p
ă 

ca
z)

 

C
o

n
su

lt
an

t 
șt

ii
n

ți
fi

c 

(N
u

m
el

e 
p

re
n

u
m

el
e)

 

D
at

a 
su

sț
in

er
ii

 t
ez

ei
 (

în
 

p
er

io
ad

a 
ev

al
u

at
ă)

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1.  BOIŞTEANU 

Eduard 

1979 553.05 – 

Dreptul 

muncii şi 

protecţiei 

sociale 

2012 2014 - 23.04.2015 

2.  COJOCARU 

Igor 

1975 561.01 – 

Teoria, 

metodologia 

și istoria 

politologiei: 

instituții și 

procese 

politice 

2015 - JUC Victor,  

dr. hab., prof. 

cerc. 

- 

3.  PÎNZARI 

Veaceslav 

1974 553.04 – 

Dreptul 

familiei 

2014 - - - 

4.  RUSU Vitalie 1974 12.00.09 – 

Proces penal, 

criminalistică, 

teoria 

activităţii 

operativ-

investigative 

2008 2011 Cușnir Valeriu, 

dr. hab., prof. 

univ. 

 

- 

 

d) Persoane care au efectuat stagii de perfecționare / documentare / cercetare de peste o 

lună în străinătate în perioada evaluată 
Nr. 

d/o 

Numele, prenumele Funcția deținută Specialitatea 

științifică 

Țara, 

instituția 

vizitată 

Scopul vizitei Termenele 

vizitei 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

1.  BOCA Sergiu lector superior 12.00.03 – 

Drept privat  

România, 

Universitatea 

„Alexandru 

Ioan Cuza” 

din Iași 

Stagiu de 

cercetare 

post-

doctorală, 

Programul de 

burse  

„Eugen 

Ionescu”, 

AUF 

01.02.2014 –  

31.07.2014 

(5 luni) 

România, 

Universitatea 

„Alexandru 

Ioan Cuza” 

din Iași 

Stagiu de 

cercetare 

post-

doctorală, 

ERASMUS 

Mundus 

24.09.2014 – 

14.07.2015 

(10 luni) 
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2.  BOIŞTEANU 

Eduard 

conferențiar 

universitar 

12.00.03 – 

Drept privat  

România, 

Universitatea 

„Alexandru 

Ioan Cuza” 

din Iași 

Stagiu de 

cercetare 

post-

doctorală, 

ERASMUS 

Mundus 

01.10.2013- 

31.07.2014 

(10 luni) 

România, 

Universitatea 

„Alexandru 

Ioan Cuza” 

din Iași 

Mobilitate 

academică. 

ERASMUS 

Mundus 

01.10.2014- 

30.11.2014 

(1 lună) 

3.  CAZACU Valentin lector universitar 12.00.03 – 

Drept privat  

România, 

Universitatea 

„Alexandru 

Ioan Cuza” 

din Iași 

Stagiu de 

cercetare 

post-

doctorală, 

AUF 

04.05.2011 –

30.09.2011 

(5 luni) 

4.  CIOBANU Ion conferențiar 

universitar 

12.00.02 

Drept public 

România, 

Universitatea 

„Alexandru 

Ioan Cuza” 

din Iași 

Stagiu de 

cercetare 

post-

doctorală, 

ERASMUS 

Mundus 

01.10.2014 -

15.07.2015 

(10 luni) 

SUA, 

Universitatea 

George 

Washington, 

Washington 

DC 

Mobilitate 

academică. 

Fulbright 

01.08.2015 -

31.12.2015 

(5 luni) 

5.  CIOBANU Elvira lector universitar 541.02 - 

structuri, 

instituții și 

procese 

sociale 

România, 

Universitatea 

„Alexandru 

Ioan Cuza” 

din Iași 

Stagiu de 

cercetare 

doctorală, 

ERASMUS 

Mundus 

1.10.2015 – 

31.08.2016 

(10 luni) 

6.  COJOCARU Igor conferențiar 

universitar 

23.00.01 – 

Istoria şi 

teoria 

politologiei, 

procese şi 

instituţii 

politice 

Polonia, 

Institutul de 

Științe 

Politice, 

Universitatea 

din Varșovia 

Mobilitate 

academică. 

ERASMUS 

Mundus  

 

06 mai - 06 

iunie 2014 

(1 lună) 

7.  PÎNZARI 

Veaceslav 

conferențiar 

universitar 

12.00.03 

Drept privat  

România, 

Universitatea 

„Alexandru 

Ioan Cuza” 

din Iași 

Stagiu de 

cercetare 

post-

doctorală, 

ERASMUS 

Mundus 

01.10.2013 – 

31.03.2014 

(6 luni) 

 

e) Persoane care au obținut grade științifice în perioada evaluării 
Nr. Numele, prenumele Gradului științific 

de doctor habilitat, 

doctor 

Specialitatea Data susținerii tezei 

(în perioada evaluată) 

1.  BOIŞTEANU 

Eduard 

doctor habilitat în 

drept 

553.05 – Dreptul muncii şi protecţiei 

sociale 

23 aprilie 2015 

2.  BOCA Sergiu doctor în drept 12.00.03 - Drept privat (cu 

specificarea: civil, familial, procesual 

civil, notarial, al afacerilor, 

informaţional, internaţional privat, 

dreptul muncii; dreptul protecţiei 

sociale). 

15 februarie 2013 
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3.  CIOBANU Ion doctor în drept 12.00.02 - Drept public (cu 

specificarea: constituţional, 

administrativ, poliţienesc,  militar, 

financiar, vamal, informaţional, 

ecologic, organizarea şi funcţionarea 

instituţiilor de drept).  

19 iunie 2012 

4.  DĂNOI Ion doctor în drept 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: 

drept penal; criminologie; drept 

procesual penal; criminalistică; 

expertiză judiciară; drept execuţional; 

teoria activităţii investigativ-

operative). 

07 aprilie 2012 

5.  FAIGHER Anatolie doctor în drept 12.00.08 - Drept penal (cu 

specificarea: drept penal; 

criminologie; drept procesual penal; 

criminalistică; expertiză judiciară; 

drept execuţional; teoria activităţii 

investigativ-operative). 

21 mai 2011 

6.  SPATARI Mariana doctor în drept 12.00.08 - Drept penal (cu 

specificarea: drept penal; 

criminologie; drept procesual penal; 

criminalistică; expertiză judiciară; 

drept execuţional; teoria activităţii 

investigativ-operative). 

19 mai 2012 

 

f) Persoane care au obținut titluri științifice și științifico-didactice în perioada evaluării 
Nr. Numele, prenumele Titlul științifico-

didactic 

Specialitatea Data conferii (în 

perioada evaluată) 

1.  COJOCARU Igor conferențiar 

universitar 

Politologie 07.10.2015 

2.  ŢARĂLUNGĂ 

Victoria 

conferențiar 

universitar 

Drept 28.05.2015 

 

 

2.3. Mijloacele financiare disponibile 

Cercetările în cadrul profilului „Dimensiunea sociojuridică a integrării europene a 

Republicii Moldova” sunt finanțate parțial de la bugetul de stat, din fondul extrabugetar al 

universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, precum și din alte surse.  

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 195 din 13 martie 2013 privind condiţiile de 

salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară, 

corpul profesoral, conducătorii de subdiviziuni, personalul de specialitate şi funcţionarii 

administrativi din Universitate pot beneficia de sporuri la salariul de bază. Sporurile se stabilesc în 

dependenţă de performanţa personală, în corespundere cu indicii de performanţă, aprobat la 08 

aprilie 2013, din contul şi în limitele fondului de salarizare, fără a limita mărimea lor. Sporurile se 

stabilesc pentru cel mult un an şi pot fi reduse sau anulate la înrăutăţirea calităţii muncii sau 

încălcarea disciplinei de muncă. 

Sporul la salariu trebuie să fie orientat spre soluţionarea multiplelor probleme pe care le are 

de rezolvat USARB dintre care numim următoarele: creşterea numărului de cadre didactice cu 
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grad ştiinţific şi titlu didactico-ştiinţific cu peste 50%; orientarea şi cointeresarea cadrelor 

didactice de a-şi face studiile la doctorat şi postdoctorat; existenta unei concurenţe sănătoase atît 

între cadrele didactice din cadrul catedrelor, cît şi între catedrele din cadrul facultăţilor; elaborarea 

materialelor didactice, curriculei disciplinare, suporturilor de curs etc. editarea monografiilor, 

manualelor, dicţionarelor, îndrumarilor şi a altor materiale utile pentru studenţi; deschiderea unor 

noi specialităţi, specializări, şcoli doctorale; crearea unor noi laboratoare investigaţionale, 

didactice; acreditarea unor noi domenii de cercetare; sporirea şi promovarea vizibilităţii 

universităţii; asigurarea sustenabilităţii în condiţiile autonomiei universitare etc. 

          Se reflectă (conform anilor evaluaţi): 

               -     volumul total de finanţare a organizaţiei; 

2011 2012 2013 2014 2015 Media anuală 
188,6 mii lei 289,65 mii lei 9,0 mii lei 9,0 mii lei 194,0 mii lei 138,5 mii lei 

 

2.4. Potenţialul  logistic şi infrastructura de cercetare 

La dispoziţia grupurilor de cercetare sînt puse încăperi cu un spaţiu total de circa 170 m.p. 

din fondul de încăperi al universităţii, care sînt amenajate în corespundere cu cerinţele tehnico-

sanitare în vigoare. Cu un echipament tehnic alcătuit din: computere, copiatore, imprimante, 

telefoane etc. 

- asigurarea spaţiului informaţional (bibliotecă, calculatoare, reţea internă, INTERNET 

etc.). 

Unul din mijloacele prin care se realizează accesul la informaţie a grupurilor de cercetare 

este Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, fondată în anul 1945, 

amplasată în cadrul campus-ului universitar. Biblioteca este atractivă pentru 10 000 de utilizatori 

per an, care o vizitează de cca 300 mii ori şi împrumută prin 12 săli de lectură (763 locuri) şi 4 săli 

de împrumut. 

Un alt mijloc de acces la informație, asigurat de instituție sînt serviciilor comunicaționale 

oferite de operatorul național Moldtelecom. Gama serviciilor puse la dispoziție este alcătuită din: 

accesul la rețeaua globală și fluxul telefonic. În calitate de transport fizic a serviciilor prestate 

servește rețeaua pe bază de fibră optică. Transportul respectiv este organizat pînă la nodul de 

comutare central, oferind posibilitatea integrării echipamentului arendat în infrastructura nodului. 

Prin aceasta se asigură o imagine omogenă și centralizată, monitorizată, a echipamentului intern, 

cît și de hotar cu sistemul autonom al furnizorului de servicii comunicaționale. Nominalele 

garantate de prevederile contractului curent sînt următoare: 50Mb/s banda de acces la resurse 

globale și 100Mb/s pentru resursele naționale. Nivelul Core este asigurat de echipamente 

specializate, cît și echipament generic, tip server, cu soft configurat conform necesităților. 
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Nivelul de distribuție este reprezentat de echipament Cisco. Tot aici se asigură 

interconectarea prin fibră optică a blocurilor de studii, inclusiv blocul Facultății, cît și a altor 

subdiviziuni ale Universității. Nivelul de acces este reprezentat de către echipament configurabil, 

fapt ce permite manipularea și divizarea clienților finali în diverse rețele virtuale, după principiul 

de apartenență la un anumit proces de studiu sau funcție îndeplinită. Astfel se asigură o ierarhie 

clară, în care nodurile sînt protejate la nivel de acces de mediu, de acces nesancționat din 

segmente cu nivel redus de acces la resursele intranet-ului. 

În figura de mai jos, cu linie roșie este marcat cablul optic de la nodul central de comutare 

către blocul Facultății Drept şi Ştiinţe Sociale. 

 

 

3. Rezultatele cercetării, calitatea, eficienţa, relevanţa, impactul 

               -     4-5 rezultate ştiinţifice mai importante (de performanţă) - se face o caracteristică 

detaliată a relevanţei şi impactului acestora;  

1. Rezultatele ştiinţifice obţinute ca urmare a elaborării Comentariului la Codul familiei al 

Republicii Moldova rezidă într-o analiză complexă a instituţiilor dreptului familiei care sunt 

reglementate de diferite acte normative, cum ar fi, Constituţia, Codul familiei, Codul civil, Codul 

procesual civil, Codul muncii, Codul penal, Legea privind drepturile copilului, Legea cu privire la 

adopţie, Legea privind actele de stare civilă etc. Această lucrare vine cu explicaţiile de rigoare care 

se vor axa pe instituţiile dreptului familiei cuprinse în Codul familiei, dar şi în diferite acte 

normative, fiind realizată analiza complexă, teoretico-ştiinţifică şi practică a acestora. Pînă în 

prezent, nu există o lucrare în literatura de specialitate autohtonă dedicată exclusiv unui studiu 

interdisciplinar, teoretico-ştiinţific, dar şi practic al instituţiilor dreptului familiei, lucru s-a fi 

realizat cu elaborarea Comentariului la Codul familiei al Republicii Moldova. 
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Aplicarea rezultatelor cercetării şi potenţialii beneficiari 

Rezultatele cercetării sunt utilizate în multiple domenii ale vieţii sociale, de către diferite 

instituţii şi organe publice, care au atribuţii în domeniul relaţiilor de familie şi căsătorie, cum ar fi: 

- oficiile de stare civilă, care se ocupă de înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă 

(naştere, moarte, căsătorie, divorţ, adopţie); 

- instanţele judecătoreşti, care se ocupă de soluţionarea litigiilor de dreptul familiei (divorţ, 

partajul averii, ocrotirea minorilor, încuviinţarea adopţiei); 

- birourile notariale, care autentifică actele notariale (contracte matrimoniale, partajul 

averii, consimţămîntul la adopţie, testamente); 

- consultaţiile juridice, care oferă asistenţă juridică în domeniul dreptului familiei. 

 

2. Rezultatele cercetării ştiinţifice realizate în cadrul proiectului Analiza reglementărilor 

naţionale în materia drepturilor copilului şi argumentarea ştiinţifică a necesităţii realizării unei 

codificări în domeniu şi-au găsit reflectare în 25 de lucrări ştiinţifice publicate. De asemenea, 

echipa de cercetare în colaborare cu Reprezentanţa Bălţi a Centrului pentru drepturile omului din 

Moldova a organizat 3 conferinţe ştiinţifice naţionale în cadrul cărora au fost abordate diverse 

probleme din domeniul drepturilor copilului şi diseminate rezultatele cercetărilor realizate în 

cadrul proiectului. Finalitatea de bază a proiectului a fost atinsă prin elaborarea şi publicarea unui 

Raport Final în care se realizează o analiză a cadrului normativ al Republicii Moldova în materia 

drepturilor copilului prin prisma problemelor existente la acest capitol şi a compatibilităţii cu 

reglementările internaţionale în materie, se elaborează unele soluţii concrete, se argumentează 

ştiinţific necesitatea realizării unei codificări în domeniu şi chiar se propune o posibilă structură a 

Codului Copilului al Republicii Moldova. 

 

3. În rezultatul cercetărilor efectuate în cadrul proiectului Managementul competitivităţii 

strategice a capitalului uman pe piaţa muncii Republicii Moldova în condiţiile dezvoltării 

regionale a fost stabilit faptul că Regiunea de dezvoltare Nord are un potenţial de dezvoltare 

considerabil, totodată fiind poziţionată ca şi performanţă investiţională semnificativă (baza: 

SWOT – analiza Regiunii de Nord); a fost elaborată Strategia de dezvoltare a capitalului uman şi 

propusă pentru implementarea în Regiunea de Nord a Republicii Moldova; au fost elaborate 

propuneri pentru Programul sectorial Regional privind implementarea/ actualizarea strategiilor de 

personal; a fost organizată o masă rotundă și două conferinţe ştiinţifico - practice internaţionale. 

4. Perfecţionarea standardului de formare socio-juridică iniţială şi continuă are un impact 

asupra sporirii relaţiilor internaţionale interuniversitare, existente deja între membrii profilului de 
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cercetare a Facultății, Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi şi un număr de facultăţi 

similare din Romania (Iaşi, Cluj-Napoca, Tîrgu-Mureş etc.), Ucraina, Federaţia Rusă. Implicare 

individuală activă în procesul de formare profesională  permite realizarea unei mobilităţi viabile în 

interese de cercetare și diseminare a rezultatelor cercetării realizate, fapt realizat de mai mulți 

membri ai profilului de cercetare. 

5. Cercetarea doctorală a constituit o prioritate în perioada de referință. Astfel o teză de 

doctor habilitat și 5 teze de doctor au fost susținute public și respectiv autorii au obținut titlurile 

respective. Acestea constituind 22% din totalul de membri ai profilului de cercetare. 

 

- 4-5 publicaţii de performanţă; 

1. ŢARĂLUNGĂ, V. Particularitățile protecției internaționale a drepturilor copilului. Bălţi, 

2012. 324 p. ISBN 978-9975-50-083-8 

2. BOIŞTEANU, E. Parteneriatul social în sfera muncii. Ch. : CEP USM, 2014. 272 p. 

ISBN 978-9975-71-497-6. 

3. PÎNZARI V., „Dreptul familiei. Curs universitar” Editura Universul Juridic, București, 

2015, 638 p. ISBN: 978-606-673-603-9. 

4. COJOCARU, I., MOVILĂ, I., NEAGU, Gh. Politici regionale prin prisma analizelor 

sociologice şi social-economice. Compendium de studii a necesităţilor şi oportunităţilor 

dezvoltării regionale. Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2013. 122 p. ISBN 978-9975-50-

104-0. 

5. PETRENCU, A., COJOCARU, L., PĂDUREAC, L. Românii în Gulag: Memorii, 

mărturii, documente. Ch., 2014, vol. I. 352 p. ISBN 978-9975-100-80-9. 

6. PETRENCU, A., COJOCARU, L., PĂDUREAC, L. Românii în Gulag: Memorii, 

mărturii, documente. Ch., 2015, vol. II. 362 p. ISBN 978-9975-128-42-1  

 

4. Antrenare în activităţi conexe cercetării*        

               -     formele de antrenare în activităţi conexe cercetării; 

Printre multiplele activități conexe realizate de membrii crupelor de cercetare încadrați în 

profilul „Dimensiunea siciojuridică a integrării europene a Republicii Moldova”, am putea 

menționa: dirijarea activității științifice a tinerilor cercetători și orientarea de participare la foruri 

științifice, coordonarea tezelor de an, de licență și de master, coordonarea studiilor de doctorat și, 

respectiv scrierea tezelor de doctor, activităţi întreprinse în scopul diseminării rezultatelor 

cercetării, precum şi promovării imaginii ştiinţei.  
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Referenţi la teze de doctor: 

Dr., conf. univ., V. PÎNZARI, dr., conf. univ. „ȚARĂLUNGĂ V., conf. univ., dr., 

BOTNARI E., conf. univ., dr., RUSU V., dr.hab, conf. univ. BOIȘTEANU E., 

Membri ai consiliilor ştiinţifice specializate a tezelor de doctor: 

Ţarălungă Victoria, conf. univ., dr, Pînzari Veaceslav, conf. univ., dr, 

Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice din ţară: 

1. Rusu Vitalie, dr., conf. univ., membru al Colegiului de redacţie al Revistei ştiinţifico-

practice Legea şi viaţa, 2011. 

2. Pînzari Veaceslav dr., conf. univ., membru al Consiliului ştiinţific al Revistei Naționale de 

Executare Silită din Republica Moldova, 2015. 

Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice de peste hotare:  

1. Pînzari Veaceslav, conf. univ., dr.  membru al Comitetului ştiinţific al Revistei Române de 

Executare Silită, 2013. 

2. Orlov Maria, conf. univ., dr. membru al Colegiului de redacţie la Revista de Drept Public, 

Publicaţie a Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2013. 

3. Orlov Maria, conf. univ., dr. membru al Colegiului de redacţie la Revue Européenne du 

Droit Social,  Editura  Bibliotheca, Târgovişte, România, 2013 ; 

4. Orlov Maria, conf. univ., dr. membru al Colegiului de redacţie la Academic Journal of Law 

and Governance, Official Journal of the Academic Society of Administrative Sciences 

(AJLG), T&T, Academic Publishing, Craiova, România, 2013; 

5. Orlov Maria, conf. univ., dr. membru al Colegiului de redacţie la Revista Acta Universitatis 

Danubious Administratio, a Universităţii “Danubius” din Galaţi, România, 2013; 

6. Orlov Maria, conf. univ., dr., membru al Colegiului de redacţie Revista Journal of Law and 

Administrative Sciences (JOLAS), Centrul de Studii şi Cercetări Juridice şi Socio-

Administrative (CSCJSA) din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, România, indexată 

în SSRN, bază de date internaţională pentru ştiinţe juridice şi administrative, 2014; 

7. Orlov Maria, conf. univ. dr., membru al comitetului științific: The journal “Fiat Iustitia”, 

Faculty of Law,"Dimitrie Cantemir" Christian University Bucharest, is indexed in the 

EBSCO, BDI http://econpapers.repec.org/article/dcujournl/, 2015; 

8. Orlov Maria, conf. univ. dr., membru al comitetului științific: Journal of Law and 

Administrative Sciences, (JOLAS), Centrul de Studii şi Cercetări Juridice şi Socio-

Administrative (CSCJSA) din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, România, revistă 
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indexată în SSRN, BDI,  (bază de date internaţională pentru ştiinţe juridice şi administrative)  

www.jolas.ro., 2015. 

 

- ponderea cercetătorilor implicaţi în procesul de instruire; 

Membrii grupelor de cercetare din cadrul profilului „Dimensiunea siciojuridică a integrării 

europene a Republicii Moldova” mențin o permanentă preocupare de formare științifică la înalt 

nivel ce le permite să transmită cu ușurință și înaltă calitate a cunoștințelor în procesul de instruire 

universitară. 

Aceasta fie se realizează prin expunerea verbală în cadrul orelor de curs pe care le îngrijesc 

în calitate de titular, fie se materializează prin scrierea de manuale, note de curs sau recomandări 

didactice pentru formarea tinerilor specialiști eventual cercetători. 

În virtutea statutului de instituție de învățămînt superior, pe care îl are Universitatea de Stat 

„Alecu Russo” din Bălți, membrii profilului de cercetare sunt implicați în procesul de instruire și 

dețin titluri didactice. Dintre cei 27 membri ai profilului de cercetare „Dimensiunea sociojuridică a 

integrării europene a Republicii Moldova” - 1 deține titlul de profesor universitar, 12 conferențiar 

universitar,  5 lector superior,  8 lector universitar, 1 asistent universitar. 

Membrii profilului sunt în special titulari ai următoarelor cursuri: 

1. BOCA Sergiu, lect. sup., dr.: Drept civil; Dreptul familiei; Drept bancar. 

2. BOIŞTEANU Eduard, conf. univ., dr. hab.: Dreptul muncii; Drept notarial; Contractul 

individual de muncă; 

3. BOTNARI Elena, conf. univ., dr.; Introducere în studiul dreptului; Drept internaţional 

public; 

4. BUZINSCHII Ion, lect. univ., Drept administrativ; 

5. CANȚER Nicoleta, lect. univ.: 

6. CAZACU Valentin, lect. univ., dr.: Drept civil. Contracte, Drept comunitar al afacerilor; 

7. CIOBANU Elvira, lect. univ., Advocacy și colectarea de fonduri 

8. CIOBANU Ion, conf. univ., dr.: Bazale statului și dreptului, Drept constituțional; 

9. COJOCARU Igor, conf. univ., dr.: Politologia, Managementul politicilor publice; 

10. CRUGLIŢCHI Tatiana, lect. sup. univ.,: Drept procesual civil I; Drept procesual penal 

II; 

11. DĂNOI Ion, lect. sup., dr.: Protecţia drepturilor consumatorului; Drept roman; 

12. DEMCIUC Eduard, lect. univ.,: Insolvabilitatea; Succesiuni; Drept comercial; 

13. FAIGHER Anatolie, lect. sup. univ., dr.: Drept procesual penal I; Drept procesual penal 

II; 
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14. GAVAJUC Stela, lect. sup. univ., dr.: Drept execuţional penal; Drept penal aprofundat; 

15. JACOTA-DRAGAN Olga, asistent drd., Filosofia socială 

16. MOHOREA Efim, prof. univ., dr. hab.: Logica juridică, Filosofia dreptului; 

17. NEAGU Gheorghe, conf. univ., dr.: Sociologia; Sociologia devianții; 

18. ODINOKAIA Ina, conf. univ., dr.: Protecţia juridică a drepturilor omului; 

19. ORLOV Maria, conf. univ., dr. Sisteme administrative europene; 

20. PĂDUREAC Lidia, conf. univ., dr.: Istoria dreptului, Construcția europeană; 

21. PÎNZARI Veaceslav, conf. univ., dr.: Introducere în dreptul civil; Dreptul familiei; Teoria 

generală a obligaţiunilor; 

22. RUSU Vitalie, conf. univ., dr.: Drept procesual penal I; Drept procesual penal II; 

23. RUSU Vladimir, lect. univ.: Drept contravenţional; Controlul actului administrativ; 

24. SPATARI Mariana, Drept penal 

25. ŢARĂLUNGĂ Victoria, conf. univ., dr.: Drept internaţional public, Drept comunitar 

instituţional 

26. VRABIE Cornel, Drept internaţional privat 

27. POJAR Daniela, Protecția muncii 

 

- raportul nr. teze de licenţă/nr. cercetători şi nr. teze de masterat/nr. cercetători; 

În perioada 2011-2015, de către membri grupelor de cercetare au fost conduse 611 teze de 

licență, în medie pe cercetător 4,52.  

Teze de licență conduse de membrii grupelor de cercetare 

2011 2012 2013 2014 2015 Media anuală 

66 teze 81 teze 123 teze 160 teze 181 teze 122, 2 teze 

 

Din numărul total de membri din cadrul profilului „Dimensiunea siciojuridică a integrării 

europene a Republicii Moldova”, doar 19 cercetători sunt cu grad științific de doctor și respectiv 

cu drept de a conduce scrierea tezelor de master. În interval de timp raportat au fost conduse 333 

teze de master, în medie pe cercetător 3,5. 

Teze de master conduse de membrii grupelor de cercetare 

2011 2012 2013 2014 2015 Media anuală 

72 teze 65 teze 80 teze 77 teze 39 teze 66,6 teze 
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- antrenarea în procesul de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare cu 

elucidarea: 

 ponderii cercetătorilor abilitaţi cu dreptul de conducător/consultant 

ştiinţific al tezelor de doctorat; 

Profilul dispune de un potențial științific capabil să coordoneze teze la diferite niveluri de 

pregătire inclusiv și de doctor. Actualmente, sunt abilitați să conducă teze de doctorat 4 cercetători 

din cadrul profilului „Dimensiunea sociojuridică a integrării europene a Republicii Moldova”. 

 conf. univ., dr., ORLOV Maria, abilitat din 27 decembrie 2005, nr.389, pentru 

conducere de doctorat la specialitatea 12.00.02 - Drept public (cu specificarea: 

constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, 

ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept; 

 conf. univ., dr., RUSU Vitalie, abilitat din 3 iunie 2010, nr.1076, pentru conducere de 

doctorat la specialitatea 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; 

criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept 

execuţional; teoria activităţii investigativ-operative); 

 conf. univ., dr. hab., BOIŞTEANU Eduard, abilitat din 22 decembrie 2011, nr.1363, 

pentru conducere de doctorat la specialitatea 12.00.03 - Drept privat (cu specificarea: 

civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, 

dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale); 

 conf. univ., dr., PÎNZARI Veaceslav, abilitat din 2012, pentru conducere de doctorat la 

specialitatea 12.00.03 - Drept privat (cu specificarea: civil, familial, procesual civil, 

notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul 

protecţiei sociale). 

Ponderea cercetătorilor abilitaţi cu dreptul de conducător 

Total cercetători profil Total cercetători abilitați cu 

dreptul de conducător 

Ponderea cercetătorilor abilitaţi cu 

dreptul de conducător 

27 4 14,81% 

 

 raportul nr. doctoranzi/nr. cercetători; 

În cadrul profilului „Dimensiunea siciojuridică a integrării europene a Republicii 

Moldova” pe perioada raportată, două persoane dețin statut de doctorand. 

 CIOBANU Elvira, 1. înmatriculată la doctorat în baza Ordinului nr. 269 din 

26.10.2012, Universitatea Pedagogica Ion Creanga, specialitatea 19.00.07 - psihologia 

dezvoltării și educației; 2. înmatriculată la doctorat din 1.11.2014, Academia de Științe 
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a Moldovei, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, specialitatea 541.02 - structuri, 

instituții și procese sociale. 

 JACOTA-DRAGAN Olga, înmatriculată la studii de doctorat din 01.11.2012, Institutul 

de Istorie al Academiei de Ştiințe a Moldovei, specialitatea 631.02 - istoria filosofiei, 

absolvirea studiilor 31.10.2015. 

 POJAR Daniela, înmatriculată la studii de doctorat din 2011, Republica Moldova, 

Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea 12.00.03 – Drept privat. 

 

Raportul nr. doctoranzi/nr. cercetători 

Total cercetători profil Total doctoranzi Ponderea doctoranzilor din nr. de 

cercetători 

27 3 11,11% 

 

Lista ex-doctoranzilor şi competitorilor 

Ex-doctoranzi Instituţia unde a efectuat 

studiile de doctorat 

Anii de studiu 

Buzinschi Ion, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al 

Academiei de Ştiinţe al Republicii 

Moldova 

decembrie 2004- 

decembrie 2008. 

 

Rusu Vladimir Institutul de Istorie, Stat şi Drept al 

Academiei de Ştiinţe al Republicii 

Moldova 

decembrie 2005- 

decembrie 2009. 

 

Crugliţchi Tatiana 
 

Universitatea de Stat din Moldova noiembrie 2002- 

noiembrie 2006. 

Demciuc Eduard Academia  de Poliţie „Ştefan cel Mare” noiembrie 2002- 

noiembrie 2006 

Canțer Nicoletta Institutul  de Ştiinţe ale  Educaţiei noiembrie 2009- 

noiembrie 2013 

 

Raportul nr. ex-doctoranzi/nr. cercetători 

Total cercetători profil Total ex-doctoranzi Ponderea ex-doctoranzilor din nr. 

de cercetători 

27 5 18,51% 

 

 numărul doctoranzilor care au beneficiat de burse nominale; 

Pe perioada studiilor, doctorandele nu beneficiază de burse nominale, totodată dna 

JACOTA-DRAGAN Olga a fost înmatriculată la programul de doctorat, specialitatea 631.02 – 

istoria filosofiei, cu finanțare de la bugetul de stat. La fel și dna CIOBANU Elvira este înscrisă la 

programul de doctorat, specialitatea 541.02 - structuri, instituții și procese sociale, cu finanțare de 

la bugetul de stat. Totodată doctoranda CIOBANU Elvira, beneficiază începînd cu 1 octombrie 
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2015 pe durată de 10 luni, de bursă doctorală de mobilitate în cadrul programului ERASMUS la 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. 

 

 ponderii susţinerilor în termene şi pe durata următorilor trei ani a tezelor de 

doctorat; 

Pe perioada 2011-2015 și-au încheiat studiile și susținut 3 teze de doctorat și 1 

postodctorat. 

Nr. Numele, 

prenumele 

Specialitatea, data aprobării conferii gradului științific 

de doctor habilitat, doctor 

7.  BOIŞTEANU 

Eduard 

Teză de doctor habilitat în drept. 553.05 – Dreptul muncii şi 

protecţiei sociale. 28.05.2015. susținută în termen 

8.  BOCA Sergiu Teză de doctor în drept. 12.00.03 - Drept privat (cu specificarea: 

civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, 

internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale). 15.02. 

2013. susținută în afara termenului 

9.  CIOBANU Ion Teză de doctor în drept. 12.00.02 - Drept public (cu specificarea: 

constituţional, administrativ, poliţienesc,  militar, financiar, vamal, 

informaţional, ecologic, organizarea şi funcţionarea instituţiilor de 

drept). 09.10.2012. susținută în afara termenului 

10.  DANOI Ion Teză de doctor în drept. 12.00.08 - Drept penal. 07.04.2012. 

susținută în afara termenului 

11.  FAIGHER 

Anatolie 

Teză de doctor în drept. 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: 

drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; 

expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-

operative). 08.07.2011. susținută în afara termenului 

12.  SPATARI 

Mariana 

Teză de doctor în drept. 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: 

drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; 

expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-

operative). 19.05. 2012.  

 

Din cele 4 teze de doctorat și doctor habilitat 1 a fost susținută în termen, ceea ce constituie 

25% din numărul total . 

 

- activităţile întreprinse în scopul diseminării rezultatelor cercetării, precum şi 

promovării imaginii ştiinţei. 

Promovarea rezultatelor cercetării și promovarea imaginii științei s-a realizat prin: 

- diseminarea cunoștințelor științifice prin intermediul mass-media, rețeaua Internet; 

- participarea cu rapoarte și comunicări la manifestări științifice naționale, naționale cu 

participare internațională, internaționale; 

- organizarea și/sau participarea la diverse manifestări desfășurate în țară și peste 

hotare; 
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- publicarea cărților, precum și a articolelor de popularizare a științei în mass-media; 

- participarea la acțiuni de promovare a aparițiilor editoriale prin intermediul lansărilor  

de carte în cadrul Bibliotecilor Științifice, incinta altor parteneri  

 

În intervalul 2011-2015, cinci membri ai profilului au fost referenți oficiali la susținerea a 

24 teze de doctor (dr., conf. univ., V. PÎNZARI, conf. univ. „ȚARĂLUNGĂ conf. univ., dr., V., 

BOTNARI E., conf. univ., dr., RUSU V., dr., conf. univ. BOIȘTEANU E.,).  

Un alt membru este secretar al Consiliului științific specializat Hotărârea CNAA nr. AT-

2/1-1 din 05.04.2012. Perioada activității aprilie 2012 – ianuarie 2015 (dr., (dr., conf. univ., V. 

ȚARĂLUNGĂ). 

Sub aspect de consultanță unii membri ai profilului au fost implicați în activitatea Grupului 

de lucru regional pentru planificare strategică 2016 - 2020 (Agenția de Dezvoltare Regională) dr., 

conf. univ., Gh. NEAGU, dr., conf. univ., I. COJOCARU. 

Mai mulți membri ai profilului manifestă poziție civică activă, participînd periodic la 

dezbateri organizate de Organizații Neguvernamentale, ex. Centru PRO EUROPA (Cafenea 

Europeană). (dr., conf. univ., Gh. NEAGU, dr., conf. univ., I. COJOCARU, dr., conf. univ., L. 

PĂDUREAC) 

 

Membrii profilului ştiinţific au participat la emisiuni radio şi TV consacrate ştiinţei: 

- Igor COJOCARU, Emisiunea Republika „Bălți între ieri și azi”, PUBLIKA TV, 06 

ianuarie 2013;  

- PĂDUREAC, L. Ştefan cel Mare – personalitate istorică, reportaj Radio-Moldova, 2 

iulie, 2013 

- PĂDUREAC, L. 29 noiembrie 2013, publika/emisiuni/publica-news. Moldova pe 

calea europeană. 

- CAZACU, V., Interviu Curaj.tv,  http://curaj.tv/local/chisinau/dosarul-matahala-a- 

trecut-de-curtea-de-apel/, 23.01.2014 

- CAZACU, V., Interviu Curaj.tv,  http://curaj.tv/reportaj/justitie/politistul-ca-o- 

matahala-a-platit-si-pentru-avocatul-lui-brega/, 09.09.2014  

- Igor COJOCARU, http://www.eurotv.md/video-emisiune-alegeri-2014-editia-11, 

EURO TV, 17 noiembrie 2014. 

- PĂDUREAC, L. Postul TV Vocea Basarabiei, moderată de Emilia Ghițu, 15 

decembrie, 2015, ora 11:00- 12:00 - Despre actualitatea studiilor de istorie orală în 

cunoașterea complexă a perioadei regimului totalitar-comunist în Basarabia; prezentare 
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de carte; despre implementarea Programului de Stat consacrat studierii memoriei 

victimelor regimului totalitar-comunist în RSS Moldovenească (2015-2018). 

 

5. Cooperări naţionale şi internaţionale 

5.1.Cooperare în cadrul naţional  

- formele de cooperare; 

În scopul oferirii unui caracter pragmatic cercetării ştiinţifice, se întreţine o colaborare 

activă cu structurile administraţiei publice centrale şi locale (Ministerul Justiţiei şi Departamentul 

Penitenciare, Ministerul Muncii, Ministerul Protecţiei Sociale, Ministerul de Interne etc.), 

organizaţiile neguvernamentale, Academia de Ştiințe a Moldovei (Institutul de Cercetări Juridice 

și Politice, Institutul de Istorie etc.). 

Colaborarea cu ministerele şi departamentele s-a soldat cu organizarea unui şir de 

activităţi, cu menirea implementării rezultatelor cercetării. 

 

- acordurile de colaborare; 

Membrii profilului de cercetare valorifică potențialul științific în colaborare cu mai multe 

instituții la nivel local, regional și național: 

- Academia de Științe a Moldovei; 

- Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu-Hașdeu” din Cahul; 

- Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova; 

- Universitatea de Stat din Moldova; 

- Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Bălți; 

- Universitatea Liberă Internațională din Moldova; 

- Oficiul central de probațiune, Ministerul Justiției al Republicii Moldova; 

- AO „Pro-cooperare Regională” (Bălți); 

- Comisariatul de poliție din mun. Bălți; 

- Direcția tehnico-criminalistică și expertize judiciare Nord; 

- Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Soroca; 

- AO „Institutul de Reforme Penale”; 

- Oficiul Teritorial Bălți al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de 

Stat; 

- I. P. „Clinica Juridică Universitară” Bălți; 

- IDEC - Moldova / Centrul internațional Antidrog; 

- Centrul Național Anticorupție; 
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- Casa Națională de Asigurări Sociale; 

- Direcția Municipală Învățămînt, Tineret și Sport Bălți; 

- Academia de Administrare Publică pe lîngă Președintele Republicii Moldova; 

 

- lucrările realizate la comanda beneficiarilor din ţară; 

În conformitate cu memorandumul de colaborare încheiat între Universitatea de Stat 

„Alecu Russo” din Bălți și Agenția de Dezvoltare Regională Nord, s-a realizat în bază 

contractuală (Contract de finanțare: nr. 84 din 08.60.2012) studiul Capacitatea Administraţiei 

Publice Locale din Regiunea de Dezvoltare Nord de a planifica, atrage şi gestiona investiţii în 

domeniul priorităţilor Strategiei de Dezvoltare Regională Nord şi Eficienţă energetică, care a 

cuprins următoarele obiectivele specifice: 

 Identificarea gradului de participare a mai multor actori locali în procesul de 

planificare, implementare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice de dezvoltare; 

 Identificarea nivelului de colaborare intercomunitară privind elaborarea 

planurilor/strategiilor de dezvoltare locale/intercomunitare/raionale; 

 Identificarea capacităţii APL de planificare şi gestionare a investiţiilor în localitate; 

 Identificarea gradului de pregătire a APL în atragerea şi gestionarea investiţiilor. 

O altă lucrare realizată la comanda aceleiași instituții (Contract de finanțare: nr. 141 din 

12.09.12) se regăsește în studiul: Cercetarea sociologică, privind capacitatea APL din RDN de a 

planifica, atrage  și gestiona investiții în domeniul priorităților SDR Nord cum ar fi: operarea 

tehnică și procesarea datelor apă și canalizare și operarea tehnică și procesarea datelor 

managementul deșeurilor și analiza datelor procesate, compararea cu datele statistice oficiale și 

elaborarea concluziilor și recomandărilor în domeniile apă, canalizare și managementul 

deșeurilor. A avut drept scop stabilirea situației actuale din RDN în domeniile prioritare SDR 

Nord: AAC, managementul deșeurilor. 

 

- proiectele de cercetare/lucrările realizate în colaborare cu parteneri din ţară; 

În calitate de partener de cercetare, Agenția de Dezvoltare Regională Nord (Ion BODRUG, 

director ADR Nord, Inga COJOCARU, șeful secţiei de planificare strategică, ADR Nord) s-a 

implicat în realizarea proiectului: Managementul competitivităţii strategice a capitalului uman pe 

piaţa muncii Republicii Moldova în condiţiile dezvoltării regionale, din cadrul programului de 

stat: Dezvoltarea competitivităţii şi creşterea economică durabilă în contextul economiei bazate 

pe cunoaştere, globalizare şi integrare regională şi europeană. 
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- 3-4 rezultate mai importante obţinute în colaborare; 

Rezultate obținute în colaborare cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord: 

Tema Capacitatea Administraţiei Publice Locale din Regiunea de Dezvoltare Nord de a 

planifica, atrage şi gestiona investiţii în domeniul priorităţilor Strategiei de Dezvoltare Regională 

Nord şi Eficienţă energetică. A fost elaborat studiul în care se regăsesc: Gradul de participare a 

mai multor actori locali în procesul de planificare, implementare, monitorizare şi evaluare a 

politicilor publice de dezvoltare, identificat; Nivelul de colaborare intercomunitară privind 

elaborarea planurilor/strategiilor de dezvoltare locale /intercomunitare/ raionale, identificat; 

Capacitatea APL de planificare şi gestionare a investiţiilor în localitate, stabilită; Gradul de 

pregătire a APL în atragerea şi gestionarea investiţiilor, identificat. 

Tema Cercetarea sociologică, privind capacitatea APL din RDN de a planifica, atrage  și 

gestiona investiții în domeniul priorităților SDR Nord cum ar fi: operarea tehnică și procesarea 

datelor apă și canalizare și operarea tehnică și procesarea datelor managementul deșeurilor și 

analiza datelor procesate, compararea cu datele statistice oficiale și elaborarea concluziilor și 

recomandărilor în domeniile apă, canalizare și managementul deșeurilor. Datele procesate 

servesc drept bază pentru actualizarea Strategiei de dezvoltare, și planificarea mai eficientă a 

dezvoltării regiunilor prin atragerea investițiilor, inclusiv și celor colectate cu scopul de nivela 

discrepanțele din UAT. Drept produs a fost elaborat un studiu privind aprovizionarea cu apă și 

canalizare a localităților din Regiunea Nord și managementul deșeurilor solide în regiune. 

Tema proiectului: Managementul competitivităţii strategice a capitalului uman pe piaţa 

muncii Republicii Moldova în condiţiile dezvoltării regionale, din cadrul programului de stat: 

Dezvoltarea competitivităţii şi creşterea economică durabilă în contextul economiei bazate pe 

cunoaştere, globalizare şi integrare regională şi europeană.  

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice: au fost determinate abordările şi conceptul  

competitivităţii strategice a capitalului uman; a fost elaborată metoda de evaluare a competitivităţii 

curente şi strategice a capitalului uman; au fost cercetate şi determinate particularităţile dezvoltării 

întreprinderilor în Regiunea de Nord a Republicii Moldova în comparaţie cu alte regiuni (baza: 

analiza datelor statistice); au fost studiate opiniile conducătorilor întreprinderilor şi a personalului 

privind competitivitatea capitalului uman în Regiunea de Nord a Republicii Moldova; a fost 

stabilit faptul, că competitivitatea întreprinderii şi a capitalului uman trebuie se fie planificată ca 

orice indicator al întreprinderii (baza: rezultatele sondajului sociologic); a fost confirmată ipoteza 

că dezvoltarea competitivităţii capitalului uman asigură creşterea nivelului de trai al populaţiei; a 

fost stabilit faptul că este necesar de a diferenţia competitivitatea curentă a lucrătorilor de 

competitivitatea strategică (baza: rezultatele sondajului sociologic); a fost dovedit că 
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competitivitatea curentă a personalului poate fi dezvoltată utilizînd abordările știinţifice: 

strategice, inovaţionale şi de marketing; a fost confirmată dependenţa competitivităţii Republicii 

Moldova şi eficienţa pieţei muncii (baza: analiza Indicelui competitivităţii după metoda Forumului 

Economic Mondial); 

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative: a fost elaborată Strategia de dezvoltare a 

capitalului uman şi propusă pentru implementarea în Regiunea de Nord a Republicii Moldova; au 

fost elaborate propuneri pentru Programul sectorial Regional privind implementarea/ actualizarea 

strategiilor de personal; a fost organizată o masă rotundă, două conferinţe ştiinţifico - practice 

internaţionale. 

 

- date privind colaborarea cu organele centrale de specialitate. 

5.2. Cooperare internaţională 

Membrii profilului de cercetare colaborează şi desfăşoară activităţi comune cu o serie de 

organizaţii şi instituţii internaţionale.  

Formele şi obiectivele de colaborare cu instituţii de peste hotare sunt: 

- Stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare internaţională pe plan academic şi de 

cercetare ştiinţifică cu universităţi partenere, organizaţii guvernamentale şi 

neguvernamentale, centre de cercetare, organizaţii, companii şi fundaţii internaţionale prin 

încheierea de acorduri bilaterale; 

- Familiarizarea cu experienţa ştiinţifico-editorială în domeniile cercetărilor enciclopedice; 

- Participarea la executarea proiectelor comune; 

- Creşterea numărului de mobilităţi pentru studenţi, cadre didactice şi cercetători; 

- Organizarea deplasărilor la centre ştiinţifice internaţionale şi vizite ale savanţilor de peste 

hotare; 

- Efectuarea delegărilor de stagiu şi de documentare; 

- Antrenarea în activitatea colegiilor de redacţie ale revistelor de specialitate; 

- Promovarea schimbului de manuale, reviste, materiale didactice şi publicaţii universitare; 

- Iniţierea şi realizarea de noi programe şi planuri de învăţămînt, departamente, centre de 

cercetare şi laboratoare; 

- Realizarea proiectelor comune în sprijinul dezvoltării sociale, economice şi culturale a 

ţărilor; 

- Participarea la cercetări, studii, conferinţe şi simpozioane, şcoli de vară şi alte activităţi 

didactice şi ştiinţifice comune; 
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- acordurile de colaborare;  

Pentru realizarea obiectivelor stabilite instituția noastră se sprijină pe cîteva acorduri 

semnate de colaborare internaţionala cu structuri similare de peste hotare. Evidenţiem în mod 

special, colaborarea cu Facultatea de Drept a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, 

Facultatea de Drept a Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi 

Administrative a Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş, România, Facultatea de Drept a 

Universităţii „M.V.Lomonosov” din Moscova, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti. 

În cadrul profilului ştiinţific, s-au stabilit relaţii fructuoase cu mai multe instituţii de profil 

din străinătate. Colaborarea continuă în baza acordurilor încheiate anterior dintre Facultatea de 

Drept cu un şir de Universităţi de prestigiu din România şi Rusia: 

1. Acord de colaborare cu Facultatea de Drept a Universității „Babes-Bolyai” din Cluj-

Napoca, 2006. 

2. Acord de Cooperare între Facultatea de Drept a Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi şi 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative a Universităţii Petru Maior, 21 

aprilie 2007. 

3. Acord de Colaborare ştiinţifică, academică şi culturală între Universitatea „Al. Russo” din 

Bălţi şi Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş, 5 iunie 2008 

4. Acord de colaborare bilaterală cu Facultatea de Drept a Universităţii „M.V. Lomonosov” 

din Moscova, iunie 2010. 

În perioada 2011-2015 au fost încheiate acorduri noi de colaborare: 

1. Acord de colaborare cu Universitatea din Varşovia (2014). 

2. Acord de colaborare cu Universitatea „Transilvania” din Braşov (2015). 

3. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (2015) 

 

- activităţile întreprinse cu concursul partenerilor de peste hotare;  

În vederea stabilirii şi dezvoltării relaţiilor de cooperare internaţională şi în scopul 

efectuării schimbului de experienţă, membrii profilului de cercetare au efectuat deplasări peste 

hotare la următoarele instituţii: Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept 

din Cluj-Napoca, România; Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” din  Sibiu, 

România; Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România; Universitatea „Mihail 

Kogălniceanu” din Iaşi, România; l’Association Roumaine de Droit Constitutionnel Université du 

Littoral, Saint Omer, France; Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş, România; Centrul de 

Cercetare pentru Drept şi Ştiinţe Socio-umane, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca; 

Institutul de Istorie „George Bariţiu” România; Departamentul de Cercetări Socio-umane, 
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Institutul de cercetări economice şi sociale „Gh. Zane” din Iaşi, România; Universitatea Tehnică 

din  Kaunas, Lituania; Universitatea Naţională “Taras Şevcenko” din Kiev, Ucraina; Universitatea 

Naţională „I.I. Mecinikov” din Odessa; Universitatea de Stat din Erevan, Armenia; Universitatea 

din Varșovia, Polonia; Institutului pentru Integrare Europeană, Universitatea din Bonn, Germania. 

Menţionăm, impactul social, atît pentru localităţile din nordul ţării, cît şi pentru instituție, al 

colaborării cu ABA Rule of Law, prin intermediul căreia, ocazional vizitează instituția noastră 

profesorii de la universităţile din SUA. 

Participarea colaboratorilor profilului la varii conferinţe şi foruri internaţionale organizate 

peste hotarele Republicii Moldova creează premise favorabile în vederea încheierii acordurilor de 

colaborare la nivel de facultăţi sau instituţii cu Universitatea din Kaunas, Universitatea Naţională 

„I. I.Mecinikov” din Odesa, Universitatea din Harkov. 

Cooperarea internaţională creează mediul favorabil pentru participarea activă a cadrelor 

didactice la conferinţe internaţionale, promovând idei şi concepte, rezultate ale cercetărilor 

ştiinţifice. 

Unul din principalele avantaje al cooperării internaţionale constă în posibilitatea 

organizării activităţilor ştiinţifice comune prin antrenarea cadrelor didactice şi a studenţilor. În 

perioada 2011-2015 s-a reuşit organizarea mai multor activităţi de acest gen: 

- Conferinţa internaţională „Executarea silită în reglementarea Noului Cod de procedură 

civilă”, Târgu-Mureş, România, 30.08-01.09.2012; 

- Activităţi de cercetare, realizate de către drd. DĂNOI I., în vederea finisării tezei de 

doctorat. Susţinerea publică a tezei de doctorat – în Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi, 

România; 

- Videoconferinţa cu genericul „Autonomia locală în Republica Moldova” în parteneriat 

cu Universitatea Lille 2, Franţa, cu participarea a 15 studenţi şi profesori ai catedrei; 

- Conferința Internațională „Procesul civil și executarea silită, experiența unui nou 

început”, 28-30 august, 2014, Tîrgu Mureș, România, cu participarea a 3 profesori ai 

Catedrei de Drept; 

- Organizarea în parteneriat a Conferinței Internaționale „Procesul civil și executarea 

silită. Teorie și practică”, 27-29 august, 2015, Tîrgu Mureș, România. 

- Organizarea lecției publice „Uniunea Europeană – progrese în timpuri de criză” și 

„Uniunea Europeană – drept, identitate și integrare în timpuri de neliniști geopolitice”, 

prof. dr. Ludger Kuhnhardt, director al Institutului pentru Integrare Europeană, 

Universitatea din Bonn (Germania). (Ambasada Republicii Federale Germania, 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți), 27 aprilie 2015; 
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- Prin colaborarea cu Asociaţia Română de Istorie Socială şi a Consulatului General al 

României în Bălţi a fost organizată Conferinţa “Parcursul democratizării Republicii 

Moldova în actualul context geopolitic” (28 noiembrie, 2015) 

Unii membri ai profilului de cercetare au avut posibilitate să-şi sporească performanţele 

profesionale participând la seminare organizate de Organizaţiile de profil din străinătate: 

- Seminarul cu genericul ”Aplicarea unor prevederi ale Codului de procedură civilă al 

Republicii Moldova”, Uniunea Avocaților din R.M. și Misiunea Norvegiană de Experți 

pentru promovarea Supremației Legii în Moldova, 28 martie 2014, mun. Bălți; 

- Cursul de instruire cu genericul ”Expertiza judiciară – mijloc de administrare a 

probelor în procesul penal”, Asociația Barourilor Americane Inițiativă pentru 

Supremația Legii din R.M., 11-12 aprilie 2014, mun. Chișinău; 

- Cursul de instruire cu genericul ”Expertiza judiciară – mijloc de administrare a 

probelor în procesul penal”, Asociația Barourilor Americane Inițiativă pentru 

Supremația Legii din R.M., 11-12 aprilie 2014, mun. Chișinău; 

- Cursul de instruire cu genericul ”Tehnici și abilități de prezentare a unei cauze în fața 

instanței de judecată”, Asociația Barourilor Americane Inițiativa pentru Supremația 

Legii din R.M., 5-9 mai 2014, mun. Chișinău; 

- Participarea la Şcoala de Vară, ediţia a VIII-a; Provocările istoriei ca ştiinţă şi 

disiciplină de învăţămînt la începutul mileniului trei.  Academia Română, Centrul de 

studii Transilvănene, Baia Mare 16-22 iulie 2012 (COJOCARU, I.) 

Un important rezultat al colaborării internaţionale a membriilor profilului de cercetare cu 

instituţii şi organizaţii de profil din afara ţării au fost elaborările ştiinţifice, care au fost publicate 

în reviste, culegeri de articole şi studii, materiale ale conferinţelor şi forurilor ştiinţifice publicate 

în edituri din afara ţării.  

De menţionat faptul că membrii profilului de cercetare sunt implicaţi în activităţi 

prestigioase realizate în cadrul diverselor comitete ştiinţifice, colegii de redacţie:  

Orlov Maria, membru al comitetului științific: Academic Journal of Law and Governance, 

Official Journal of the Academic Society of Administrative Sciences (AJLG), T&T, Academic 

Publishing, Craiova, România, 

 http://ttpublishing.eu/index.php?show=journal&id=ajlg&do=current_issue  

Orlov Maria, membru al comitetului științific; Revista Acta Universitatis Danubious 

Administratio, Facultattea de drept a Universităţii “Danubius” din Galaţi, România, indexat 

EBSCO, BDI http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica 

http://ttpublishing.eu/index.php?show=journal&id=ajlg&do=current_issue
http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica
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Orlov Maria, membru al comitetului științific: The journal “Fiat Iustitia”, Faculty of 

Law,"Dimitrie Cantemir" Christian University Bucharest, is indexed in the EBSCO, BDI 

http://econpapers.repec.org/article/dcujournl/ 

Orlov Maria, membru al comitetului științific: Journal of Law and Administrative 

Sciences, (JOLAS), Centrul de Studii şi Cercetări Juridice şi Socio-Administrative (CSCJSA) din 

cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, România, revistă indexată în SSRN, BDI, (bază de 

date internaţională pentru ştiinţe juridice şi administrative) www.jolas.ro.  

Orlov Maria,  Preşedinte al Asociaţiei obşteşti „Institutul de Ştiinţe Administrative din 

Republica Moldova”; Membru al Consiliului ştiinţific al Institutului de Ştiinţe Administrative 

„Paul Negulescu” din România 

Orlov Maria, membru al comitetului științific: Revista de Drept Public, Publicaţie a 

Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, Editura Universul Juridic, Bucureşti; 

Orlov Maria, membru al comitetului științific: Revue Européenne du Droit Social, Editura 

Bibliotheca, Târgovişte, România. La Revue est reconnuée par le Conseil National de la 

Recherche Scientifique (CNCS) categorie B+ avec avis no. 828/2007 et en évidence BDI 

Copernicus, CEEOL et EBSCO Publising, www.RevueEuropeenne-du-DroitSocial.ro  

Pînzari Veaceslav, conf. univ., dr.  membru al Comitetului ştiinţific al Revistei Române de 

Executare Silită. 

O serie de colaboratori ai profilului sunt implicaţi în lucrări de cercetare ştiinţifică în cadrul 

proiectelor internaţionale: Spatari Mariana, dr., lector superior, „Management Inovaţional şi 

Transfer Tehnologic”, master de profesionalizare (MP) - sub egida proiectului Tempus 

„Technological Transfer Network” – TecTNet. Conducător de proiect – Prițcan Valentina; Orlov 

M. expert, șef de echipă, în Proiectul internațional OLA-Europe (Observatory on Local 

Autonomy), un réseau de chercheurs et de fonctionnaires d'État ou territoriaux, tous spécialisés 

dans l’étude de l’autonomie locale (ou « décentralisation ») et de la gestion des collectivités 

locales, créé le 28 janvier 2008, au Comité des régions de l’Union Européenne;  

 

- centrele universitare şi ştiinţifice, unde au fost invitaţi reprezentanţii organizaţiei 

pentru activitate didactică şi/sau ştiinţifică; 

Ca urmare a acestor colaborări au fost efectuate numeroase stagii de perfecţionare ale 

membrilor profilului de cercetare, participarea la conferinţe şi simpozioane cu comunicări, 

elaborarea de lucrări ştiinţifice în coautorat, efectuarea studiilor de doctorat etc.  

Relaţii deosebite de colaborare se realizează şi cu Facultatea de Drept a Universităţii 

„Al.I.Cuza” din Iaşi, instituţie la care cadrele didactice ale facultăţii bălţene şi-au făcut sau îşi fac 

http://econpapers.repec.org/article/dcujournl/
http://www.jolas.ro/
http://www.revueeuropeenne-du-droitsocial.ro/
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studiile de doctorat, unde au fost efectuate numeroase stagii de perfecţionare de către titularii 

Catedrelor facultăţii. Profesorul universitar, doctor Tudorel Toader judecător la Curtea 

Constituţională a României a fost angajat pentru promovarea orelor la nivelul Masterat, 

specializarea Ştiinţe penale şi criminologie. 

Colaborarea cu Catedra de Ştiinţe Juridice a Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi 

Administrative a Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş, se materializează prin participarea 

membrii profilului de cercetare şi a studenţilor la conferinţe, colocvii, simpozioane şi şcoli de vară 

de la ambele instituţii organizate atît în România, cît şi în Republica Moldova. 

Pot fi numite şi alte activităţi avantajoase procesului de cercetare cu caracter internaţional. 

În cadrul proiectelor internaţionale de mobilitate s-au manifestat în perioada dată dnii Veaceslav 

Pînzari, Eduard Boişteanu, Igor Cojocaru, Ion Ciobanu, Sergiu Boca.  

Datorită relaţiilor de colaborare internaţionale, cercetătorii ştiinţifici şi cadrele didactice au 

obţinut stagii de specializare în domeniul dreptului la Facultatea de Drept a Universitaţii „Babeş 

Bolyai” din Cluj-Napoca, au avut posibilitatea deplasării pentru studierea literaturii, practicilor 

pozitive în domeniul cercetării ştiinţifice şi practicii de predare/învăţare.  

Unii membri ai profilului de cercetare au beneficiat de stagii de perfecţionare în diferite 

ţări, au participat la training-uri în domeniul învăţămîntului juridic, au participat la diverse 

manifestaţii ştiinţifice: 

1. Boca Sergiu, Stagiu de cercetare post-doctorală în cadrul programului de burse „Erasmus 

Mundus”, proiectul EMERGE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 24.09.2014 

– 14.07.2015 

2. Boişteanu Eduard, a beneficiat de bursa pentru staff academic, obţinută în cadrul 

Programului Erasmus Mundus, Proiectul EMERGE pentru perioada 01.10.2014-

30.11.2014  (universitatea - gazdă – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 

România). 

3. Boişteanu Eduard, conf. univ. dr., bursa post-doctorală în cadrul proiectului IANUS, în 

cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, perioada 01.10.2013 – 

31.07.2014. 

4. Ciobanu Ion,  Stagiu de cercetare post-doctorală în cadrul programului de burse „Erasmus 

Mundus”, proiectul EMERGE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 24.09.2014 

– 14.07.2015 

5. Ciobanu Ion, stagiu de documentare la Biblioteca de Stat a Rusiei, Moscova, 28.06.13. – 

08. 07.13. 
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6. Ciobanu Ion, stagiu de documentare: Proiect Fulbright Visiting Scholar Program (SUA, 

Washington D.C., 1.10.2015 - 31.12.2015. 

7. Cojocaru Igor. Institutul de Științe Politice. Univerzitatea din Varșovia. 6.05.2014 - 

6.06.2014 

8. Cojocaru, I. Dezvoltarea curriculumului universitar în domeniul studiilor europene din 

republica Moldova. Fundaţia Soros-Moldova, Departamentul de relaţii Internaţionale şi 

Integrare Europeană, Şcoala Naţională de Studii Politice şi administrative din Bucureşti. 

Centrul Universitar Oradea – Universitatea din Oradea, 27 mai - 01 iunie 2012. 

9. Pînzari Veaceslav, a beneficiat de bursa post-doctorală în cadrul proiectului EMERGE, în 

cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea „AL. I. Cuza” din Iaşi, perioada 01.10.2013 – 

31.03.2014. 

10. Rusu Vladimir, lect. univ., formare în baza bursei oferite de o fundaţia SOROS pentru 

participarea la vizita de studiu la SNSPA,  România,  9-15 mai 2011 

11. Rusu Vladimir, lect. univ., stagiu de documentare Universitatea ”P. Maior”, Târgu-

Mureş”, România, 7-10 aprilie, 2011 

12. Rusu Vladimir, lect. univ., stagiu de documentare Universitatea ”P. Maior”, Târgu-

Mureş”, România, Sesiunea Internaţională Primăvara studenţească 2012, ediţia a VIII-a, 

27-29 aprilie 2012 

13. Rusu Vladimir, lect. univ., stagiu de documentare, Universitatea ”B. Bolyai”, Cluj-

Napoca, România, 7-10 decembrie, 2011 

 

- tematica de cercetare a doctoranzilor pregătiţi în cadrul centrelor ştiinţifice 

internaţionale sau în cotutelă; 

Cercetarea doctoranzilor poate fi remarcată prin activitatea, realizată de către drd. DĂNOI 

I., în vederea finisării tezei de doctorat. Susţinerea publică a tezei de doctorat – în Universitatea 

„Al.I.Cuza” din Iaşi, România; 

 

- 3-4 rezultate mai importante obţinute în colaborare. 

Profesorii implicaţi în profilul respectiv de cercetare în perioada 2011-2015 au participat la 

circa 60 conferinţe internaţionale care şi-au desfăşurat lucrările în afara Republicii Moldova, au 

publicat circa 40 de articole, studii, monografii în edituri din străinătate, s-au implicat în proiecte 

internaţionale de cercetare, sunt membri ai colegiilor de redacţie a unor prestigioase reviste de 

specialitate, contribuind substanţial la integrarea europeană a Republicii Moldova pe dimensiunea 

socio-juridică. 
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1. Conferinţa internaţională „Executarea silită în reglementarea Noului Cod de procedură 

civilă”, Târgu-Mureş, România, 30.08-01.09.2012; 

2. DĂNOI I., Susţinerea publică a tezei de doctorat, Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi, 

România  

3. Organizarea lecției publice „Uniunea Europeană – progrese în timpuri de criză” și 

„Uniunea Europeană – drept, identitate și integrare în timpuri de neliniști geopolitice”, 

prof. dr. Ludger Kuhnhardt, director al Institutului pentru Integrare Europeană, 

Universitatea din Bonn (Germania). (Ambasada Republicii Federale Germania, 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți), 27 aprilie 2015; 

4. PÎNZARI V., „Dreptul familiei. Curs universitar” Editura Universul Juridic, București, 

2015, 638 p. ISBN: 978-606-673-603-9. 

 

6. Acţiuni de dezvoltare instituţională planificate pentru următorii 5 ani. 

Strategia de dezvoltare instituţională 2013-2018, a Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din 

Bălţi reprezintă principalul document de planificare managerială, ce conţine viziunea, misiunea, 

strategia de dezvoltare a instituţiei şi principalele măsuri pentru realizarea acestora. 

Capitolul VI, al acestui document este intitulat - Strategia privind cercetarea. Aceasta 

constituie 3-a prioritatea, dezvoltarea cercetării ştiinţifice în concordanţă cu strategia şi 

priorităţile definite la nivel naţional şi internaţional pentru amplificarea rezultatelor ştiinţifice 

obţinute din activităţi.  

Politica promovată de USARB este orientată spre creşterea relevanţei, asigurarea calităţii şi 

eficacităţii procesului de cercetare ştiinţifică şi inovare, spre dezvoltarea resurselor umane prin şi 

pentru activitatea de cercetare, racordarea cercetării la sistemul european de valori şi recunoaşterea 

performanţelor în cercetare. Demersurile strategice ale Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din 

Bălţi privind cercetarea se produc în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, 

Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, Statutului USARB, actelor legislative şi normative în 

vigoare. Activitatea de cercetare a universitarilor bălţeni tinde să se încadreze armonios în 

Programul-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont 2020 (2014-2020), care reuneşte toate 

programele de finanţare existente ale Uniunii Europene în materie de cercetare şi inovare 

(Programul-cadru pentru cercetare, activităţile legate de inovare din cadrul Programului-cadru 

pentru competitivitate şi inovare şi Institutul European de Inovare şi Tehnologie).  

O problemă importantă în politica de cadre a USARB vizează creşterea numărului de 

cercetători şi a performanţelor profesionale ale acestora, precum şi optimizarea atractivităţii 

carierei în cercetare prin atragerea tinerilor în colectivele de cercetare, creşterea autonomiei 
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unităţilor şi centrelor proprii de cercetare, cointeresarea financiară şi materială a cercetătorilor cu 

rezultate performante, suport în organizarea şi participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale.  

USARB va continua să promoveze rezultatele ştiinţifice de performanţă, cercetările 

inovatoare, complexe şi/sau interdisciplinare, pe domeniile de cercetare, specialităţile şi 

specializările Universităţii axate pe creşterea vizibilităţii şi asigurarea unei baze științifice și 

tehnologice, preconizînd o societate mai inteligentă, mai durabilă și mai incluzivă. O direcţie 

strategică importantă rămîne a fi stimularea relaţiilor de parteneriat cu instituţiile de cercetare 

internaţionale pe domenii prioritare şi creşterea vizibilităţii internaţionale prin intermediul 

publicaţiilor ştiinţifice în ediţii de specialitate cotate ISI, revistele indexate în bazele de date 

internaţionale, valorificarea criteriului citării lucrărilor şi articolelor publicate în alte lucrări sau 

articole editoriale, sau ca surse bibliografice indicate de alte universităţi din ţară şi din străinătate.  

Provocările şi oportunitățile de stimulare a excelenței științifice solicită dezvoltarea pe 

termen lung a competenţelor de accesare a fondurilor internaţionale de cercetare pentru facilitarea 

participării la manifestările ştiinţifice internaţionale, căutarea posibilităţilor de finanţare a 

revistelor ştiinţifice, modernizarea laboratoarelor de cercetare, elaborarea şi proiectelor de 

cercetare inovative.  

Obiectivele din domeniul de activitate ştiinţifică pentru anii 2013-2018 sînt următoarele:  

Obiectivul 1. Aderarea Universităţii la parteneriatul consolidat al Spaţiului european de 23 

cercetare pentru excelenţă şi creştere:  

Acţiuni:  

- evaluarea activităţii investigaţionale, preponderent, prin prizma vizibilităţii internaţionale, 

încurajîndu-i pe universitarii cercetători care sînt capabili să elaboreze lucrări cu factor de impact 

(monografii sau capitole în monografii publicate în străinătate, articole în reviste ISI, rapoarte la 

foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale);  

- participarea universitarilor la concursurile organizate de Comisia Europeană pentru 

cercetare, în vederea accederii la programe internaţionale de cercetare;  

- depunerea anuală a dosarelor de obţinere a finanţărilor în cercetare din fonduri 

internaţionale;  

- înaintarea cererilor de participare la Infoinvent şi la Saloane Internaţionale;  

- încurajarea tinerilor cercetători pentru a participa în proiecte de mobilitate internaţională 

(conceptul şi mecanismul de stimulare este reflectat în Regulamentul de acordare a suplimentelor 

salariale).  
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Obiectivul 2. Sporirea eficacităţii cercetării și inovării răspunzînd provocărilor societale 

majore, abordare bazată pe provocări, care să reunească resursele și cunoștințele pentru diferite 

domenii, tehnologii și discipline:  

Acţiuni:  

- crearea noilor centre şi laboratoare ce au menirea de a impulsiona activitatea ştiinţifică a 

colaboratorilor şi a studenţilor;  

- organizarea întrunirilor ştiinţifice de diferit nivel, cu participarea studenţilor, 

masteranzilor, doctoranzilor, catedrelor didactice ale universităţii, şi publicarea materialelor 

întrunirilor preconizate;  

- integritatea cercetării, valorificarea exigenţelor etice în cercetare;  

- facilitarea cercetării de frontieră prin valorificarea tehnologiilor viitoare și emergente.  

Obiectivul 3. Sporirea potenţialului ştiinţific al universitarilor bălţeni şi calităţii produselor 

ştiinţifice a acestora:  

Acţiuni:  

- stimularea cadrelor universitare în vederea creşterii lor ştiinţifice (referitor la studiile de 

doctorat şi postdoctorat, finisarea lucrărilor de doctorat, participarea la manifestări ştiinţifice etc.);  

- deschiderea noilor specialităţi de instruire prin doctorat;  

- pregătirea şi înaintarea dosarelor pentru obţinerea dreptului de conducere de doctorat;  

- monitorizarea calităţii cercetărilor şi publicaţiilor ştiinţifice ale universităţii prin 

verificarea lunară a procesului de cercetare ştiinţifică;  

- facilitarea participării cadrelor didactice şi a cercetătorilor la concursurile de obţinere a 

burselor doctorale, postdoctorale prin programele Erasmus-Mundus, PC7, CEEPUS, AUF etc;  

- monitorizarea procesului de instruire prin doctorat la specialităţile universităţii şi a 

doctoranzilor din alte şcoli doctorale;  

- dezvoltarea şcolii doctorale bălţene;  

- autoevaluarea profilurilor ştiinţifice acreditate şi propunerea spre acreditare a unor 

profiluri noi.  

Obiectivul 4. Asigurarea vizibilităţii şi diseminarea rezultatelor activităţii de cercetare:  

Acţiuni:  

- extinderea vizibilităţii internaţionale a cercetărilor prin sporirea publicaţiilor în reviste 

cotate ISI şi/sau acreditate ştiinţific;  

- reflectarea sistematică pe pagina WEB a activităţii şi rezultatelor din domeniul cercetării, 

a procesului de instruire prin doctorat, a altor tipuri de activităţi şi manifestări ştiinţifice;  

- Crearea Repozitoriului Instituţional al lucrărilor ştiinţifice universitare (RI);  
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- Integrarea publicaţiilor periodice universitare în baze de date naţionale şi internaţionale;  

- Prezentarea la Biblioteca Ştiinţifică universitară a informaţiilor despre publicarea 

articolelor şi documentelor semnate de cadrele didactice pentru asigurarea controlului bibliografic 

instituţional, completarea bazei de date şi a colecţiei Universitaria, efectuării studiului bibliometric 

asupra colecţiei Universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

7. Fişa  statistică a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării. 

 
I. INFORMAŢII GENERALE 

 

 

1.1. Denumirea organizaţiei :  

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, USB „Alecu Russo”                                                                                                                    

1.2. Statutul juridic: 

 Universitate de Stat “Alecu Russo” din Bălţi – organizație din sfera științei și inovării 
 

1.3. Anul fondării:  

1945 - Institut Învăţătoresc;  

1953 - reorganizat_în Institut Pedagogic de Stat din Bălți;  

1992 - reorganizat_în Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți 

1.4. Actul de înfiinţare 

1) Hotărîrea  Sovietului Comisarilor Poporului  din RSSM nr. 532 din 12 iunie 1945 

2) Hotărîrea Consiliului de Miniștri al RSSM nr. 846 din 13 august 1953 

3) Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 330 din 21 mai 1992  

1.5. Numărul de înregistrare (identificare) atribuit de Camera Înregistrării de Stat şi data eliberării certificatului de 

înregistrare 

100760200972 
 

1.6. Profilul de cercetare  

 Dimensiunea socio-juridică a e integrării europene a Republicii Moldova. 
 

1.7. Direcţiile ştiinţifice de bază 

1.8. Structura organizatorică  

2 laboratoare ştiinţifice specializate şi grupuri de cercetare                                

1.9. Director  

Dr. hab., prof.univ. Ion Gagim 

1.10. Adresa 

Str. Pușkin 38, mun. Bălți, Republica Moldova. MD 3121  

1.11.Telefon, fax, pagina web, e-mail 

 

Tel. (0231)52430; fax: (0231)52439; pagina web: wwwusarb.md;  

e-mail: rectorat.usb@gmail.com 
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II. RESURSE UMANE 

 

Indicatorul 

 

Anul  

2011 2012 2013 2014 2015 

M
ed

ia
 

a
n

u
a

lă
 

 

2.1. 

Total posturi (conform statelor de personal) 14,81 15,85 11,15 12,04 11,01 12,97 

2.1.1. Posturi ocupate 14,81 15,85 11,15 12,04 11,01 12,97 

2.1.2. Posturi vacante       

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

Structura personalului după activitate       

 

2.2.1. 

Cercetători ştiinţifici, total posturi       

2.2.1.1. Posturi ocupate       

2.2.1.2. Posturi vacante       

 

2.2.2. 

Alte categorii de personal din sfera ştiinţei şi 

inovării, total posturi 

      

2.2.2.1. Posturi ocupate       

2.2.2.2. Posturi vacante       

 

2.2.3. 

Personal auxiliar, total posturi       

2.2.3.1. Posturi ocupate       

2.2.3.2. Posturi vacante       

 

2.2.4. 

Personal de conducere, total posturi       

2.2.4.1. Posturi ocupate       

2.2.4.2. Posturi vacante       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. 

Angajarea personalului       

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. 

Personal din sfera ştiinţei şi inovării, total 

persoane 

      

        

 

 

2.3.1.1. 

Cercetători ştiinţifici, total       

 

2.3.1.1.1. 

titulari       

a. de bază       

b. cumul intern       

 

2.3.1.1.2. 

netitulari       

a. cumul extern       

b. acord de muncă       

 

 

 

 

2.3.1.2. 

Alte categorii de personal din sfera 

ştiinţei şi inovării, total 

      

 

2.3.1.2.1. 

titulari       

a. de bază       

b. cumul intern       

 

2.3.1.2.2. 

netitulari       

a. cumul extern       

b. acord de muncă       

 

2.3.2. 

Personal ştiinţifico-didactic al instituţiilor de 

învăţămînt superior, persoane 

23 24 26 27 27 25,4 

2.3.2.1. de bază 22 24 24 25 25 24 

2.3.2.2. cumul intern 1 1 1 1 1 1 

2.3.2.3. cumul extern 0 0 1 1 1 0,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. 

Persoane care deţin grade ştiinţifice, titluri ştiinţifice şi 

ştiinţifico-didactice, titluri onorifice 

      

 

 

 

2.4.1. 

Cercetători ştiinţifici       

2.4.1.1. doctori/ doctori habilitaţi       

2.4.1.2. conferenţiari universitari/cercetători       

2.4.1.3. profesori universitari/cercetători       

2.4.1.4. membri  titulari/ membri 

corespondenţi 

      

 

 

2.4.2. 

Alte categorii de personal din sfera ştiinţei şi 

inovării 

      

2.4.2.1. doctori/ doctori habilitaţi       

2.4.2.2. conferenţiari universitari/cercetători       

 

 

2.4.3. 

Personal ştiinţifico-didactic       

2.4.3.1. doctori/ doctori habilitaţi 14 17 19 19 19 17,6 

2.4.3.2. conferenţiari universitari/cercetători 7 7 9 10 12 9 

2.4.3.3. profesori universitari/cercetători 1 1 1 1 1 1,0 

2.4.3.4. membri  titulari/ membri       
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corespondenţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. 

Perfecţionarea personalului         

 

 

2.5.1. 

Doctoranzi, total (2.5.1.1.+2.5.1.2.) 6 7 4 3 3 4,6 

inclusiv :       

2.5.1.1. care studiază în organizaţie ( zi/ cu 

frecvenţă redusă) 

0 0 0 0 0 0 

2.5.1.2. care studiază în exterior, total 6 7 4 3 3 4,6 

2.5.1.3. dintre care în străinătate 0 0 0 0 0 0 

2.5.2. Postdoctoranzi, total 1 0 1 2 3 1,4 

2.5.3. Competitori, total 0 0 0 0 0 0 

2.5.4. Stagii în străinătate, număr de persoane/total luni 1 / 5 0 / 0 2 / 16 6 / 27 4 / 15 2,6 /12,6 

2.5.5. Număr de persoane care au efectuat stagii de 

peste o lună în străinătate 

1 0 2 6 4 2,6 

 

2.5.6. 

Persoane care au obţinut grade ştiinţifice, total       

2.5.6.1. doctor habilitat 0 0 0 0 1 0,25 

2.5.6.2. doctor 1 3 1 0 0 1,0 

 

 

 

2.5.7. 

Persoane care au obţinut titluri ştiinţifice şi 

ştiinţifico-didactice, total 

0 0 0 0 2 0,4 

2.5.7.1. profesor cercetător/conferenţiar 

cercetător 

0 0 0 0 0 0 

2.5.7.2. profesor universitar/conferenţiar 

universitar 

0 0 0 0 2 0,4 

2.5.8. Persoane abilitate cu dreptul de conducător 1 1 0 0 0 0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. 

Repartizarea personalului uman după vîrstă 23 24 25 27 27 25,4 

 

 

 

2.6.1 

Cercetători ştiinţifici       

2.6.1.1. Sub 35 de ani       

2.6.1.2. 35-44 de ani       

2.6.1.3. 45-54 de ani       

2.6.1.4. 55-64 de ani       

2.6.1.5. Peste 65 de ani       

 

 

 

2.6.2. 

Alte categorii de personal din sfera ştiinţei şi 

inovării 

      

2.6.2.1. Sub 35 de ani       

2.6.2.2. 35-44 de ani       

2.6.2.3. 45-54 de ani       

2.6.2.4. 55-64 de ani       

2.6.2.5. Peste 65 de ani       

 

 

 

2.6.3. 

Personal ştiinţifico-didactic 23 24 25 27 27 25,4 

2.6.2.1. Sub 35 de ani 12 13 13 11 7 11,2 

2.6.2.2. 35-44 de ani 8 8 9 13 17 11,2 

2.6.2.3. 45-54 de ani 0 0 0 0 0 0 

2.6.2.4. 55-64 de ani 2 2 2 2 2 2 

2.6.2.5. Peste 65 de ani 1 1 1 1 1 1 

2.7. Conducători ai programelor de stat,  proiectelor de 

cercetare, desemnaţi  în perioada evaluată 

2 2 0 0 1 1,0 

 
III. RESURSE  FINANCIARE 

 

Indicatorul 

 2011 2012 2013 2014 2015 

M
ed

ia
 

a
n

u
a

lă
 

3.1. Cheltuieli totale ale organizaţiei (cheltuieli de casă),  mii 

lei 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse de finanţare destinate activităţilor ştiinţifice (plan 

precizat),  total (mii lei) (3.2.1.+3.2.2.) 

188,6 

 

255,7 

 

  194,0 

 

212,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alocaţii bugetare (cheltuieli de bază), mii  lei 188,6 186,4   160,0 178,3 

 

3.2.1.1. 

proiecte instituţionale 188,6 186,4    187,5 

a. cercetări ştiinţifice  

fundamentale   

92,7 

 

92,7 

 

   92,7 

b. cercetări ştiinţifice aplicative       

3.2.1.2. proiecte din cadrul  Programelor de 

Stat 

    160,0 

 

160,0 

3.2.1.3. proiecte pentru procurarea utilajului        
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3.2. 

 

3.2.1. 

3.2.1.4. proiecte de transfer tehnologic        

3.2.1.5. proiecte independente (pentru tineri 

cercetători etc. ) 

      

3.2.1.6. proiecte din cadrul programelor 

bilaterale internaţionale  

      

3.2.1.7. alocaţii suplimentare din Fondul de 

rezervă  

      

3.2.1.8. pregătirea cadrelor ştiinţifice       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. 

Mijloace  speciale (3.2.2.1.+ 3.2.2.2.)  69,3   34,0 51,7 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.1. 

naţionale, total  69,3   34,0 51,7 

a. 

cofinanţare a proiectelor de 

transfer   

tehnologic 

 69,3   34,0 51,7 

b. 
pregătirea cadrelor ştiinţifice 

prin contract 

      

c. 

prestare a serviciilor contra 

plată  (contracte cu agenţi 

economici autohtoni) 

      

d. surse obţinute din arendă       

e. alte surse (donaţii, 

sponsorizări ş.a.) 

      

 

 

3.2.2.2. 

internaţionale, total       

a. granturi internaţionale        

b. 
contracte cu  agenţi 

economici străini  

 24,95 

 

   24,95 

c. 
altele (sponsorizări, donaţii  

ş.a.) 

      

3.3. Cheltuieli pentru sfera ştiinţei şi inovării (cheltuieli de 

casă), total (mii lei) 

188,6 

 

186,4 

 

  194,0 

 

189,7 

 inclusiv:       

 3.3.1. Cheltuieli de personal (salarizare,  fond social şi 

medical ) 

181,1 

 

178,9 

 

  61,7 

 

140,5 

 3.3.2. Procurare de echipament ştiinţific      16,0 16,0 

 3.3.3. Pregătire de cadre ştiinţifice       

 3.3.4. Deplasări şi delegaţii ştiinţifice 4,5 4,5   13,5 7,5 

 3.3.5. Plată a serviciilor comunale şi a altor servicii 3,0 3,0   102,8 36,3 

 3.3.6. Cheltuieli per unitate de cercetător ştiinţific       

3.4. Ponderea cheltuielilor pentru sfera ştiinţei şi inovării în 

volumul total al cheltuielilor organizaţiei (%) 

      

3.5. Ponderea cheltuielilor din bugetul pentru sfera ştiinţei şi 

inovării (indiferent de sursa finanţării) pentru achiziţionarea 

de echipament ştiinţific, acoperirea cheltuielilor de 

specializare, stagiere, cooperare tehnico-ştiinţifică, 

participare la manifestări ştiinţifice şi de detaşare a 

personalului pentru schimb de experienţă (%) 

      

 

IV. POTENŢIAL LOGISTIC 

 

Indicatorul 

 2010 2011 2012 2013 2014 

M
ed

ia
 

a
n

u
a

lă
 

4.1. 

Spaţii adecvate procesului de cercetare ştiinţifică, total 

(m²) (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.) 

      

4.1.1. Proprii       

4.1.2. Primite în folosinţă       

4.1.3. Luate în arendă       

4.1.4. Per cercetător ştiinţific       

4.2. 

Echipament ştiinţific 

4.2.1. Total (mii lei)       

4.2.1. Per unitate de cercetător ştiinţific       

4.3. 

Caracteristici ale echipamentului ştiinţific (după vîrstă, 

reieşind din cost ) (%) 

      

4.3.1. Sub 5 ani       

4.3.2. 6 – 10 ani       

4.3.3. Peste 10 ani       
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0V. REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII DIRECTE DE CERCETARE ŞI INOVARE 

 

Indicatorul 

X                                                                                                                                  2011 2012 2013 2014 2015 

M
ed

ia
 

a
n

u
a

lă
 

5. 1. 

Număr de lucrări ştiinţifice publicate  

(5.1.1.+5.2.+5.3.+5.8.3. +5.9.3.) 

36 63 35 55 46 47 

inclusiv: 

5.1.1. 

Publicaţii  ştiinţifice electronice 2 4 1 8 6 4,2 

5.1.1.1. în ţară 0 2 0 0 0 0,4 

5.1.1.2. în străinătate 2 2 1 8 6 3,8 

5.1.2. 
Număr de lucrări ştiinţifice publicate  per unitate 

de cercetător ştiinţific 

      

5.1.3. 

Cheltuieli totale (fără fonduri de procurare a 

utilajului, lucrări de reparaţii capitale) per lucrare 

publicată (mii lei)  

      

5.2. 

Număr de articole ştiinţifice publicate, total 
(5.2.1.+5.2.2.+5.2.3.) 

35 52 31 43 43 40,8 

5.2.1. 

În reviste ştiinţifice, total (5.2.1.1.+5.2.1.2.) 10 24 12 10 14 14 

5.2.1.1. 

în ţară, total  10 20 7 5 14 11,2 

a. categoria A  0 0 0 0 0 0 

b. categoria B  1 4 3 2 7 3,4 

c.   categoria C  9 16 4 3 7 7,8 

5.2.1.2. 

în străinătate, total 0 4 5 5 0 2,8 

a. ISI, cu factor de impact > 1       

b. ISI, cu factor de impact 0,1- 1       

c. ISI, cu factor de impact <0,1       

d.  alte reviste ştiinţifice atestate 0 4 5 5 0 2,8 

5.2.2. 

În culegeri, total  25 28 19 33 29 26,8 

5.2.2.1. în ţară 19 23 8 20 16 17,2 

5.2.2.2. în străinătate 6 5 11 13 13 9,6 

5.2.3 

În enciclopedii, total       

5.2.3.1. în ţară       

5.2.3.2. în străinătate       

5.3. 

 

 

 

 

 

 

5.4 

 

Număr de lucrări  editate, total  (5.3.1.+5.3.2.+5.3.3) 2 3 3 2 1 2,2 

5.3.1. 

Monografii  (5.3.1.1.+  5.3.1.2) 0 3 2 2 1 1,6 

5.3.1.1. în ţară 0 3 2 2 1 1,6 

5.3.1.2. în străinătate  0 0 0 0 0 0 

5.3.1.3. 
în ediţii internaţionale incluse în 

Web of Science 

      

5.3.1.4. capitole în monografii în ţară 0 0 0 0 0 0 

5.3.1.5. capitole în monografii peste hotare 0 0 0 0 0 0 

5.3.2. Dicţionare, total  2 0 0 0 0 0,4 

5.3.2.1. în ţară 1 0 0 0 0 0,2 

5.3.2.2. în străinătate 1 0 0 0 0 0,2 

5.3.3. Culegeri 0 0 1 0 0 0,2 

Activitatea inovaţională       

5.4.1. Brevete obţinute       

5.4.1.1. în ţară       

5.4.1.2. în străinătate       

5.4.2. Brevete implementate       

5.4.2.1. în ţară       

5.4.2.2. în străinătate       

5.4.3. Cereri de brevetare înaintate la AGEPI       

5.4.4. Certificate de soiuri obţinute       

5.4.5. Certificate de rase obţinute       

5.4.6. Certificat de preluare a suşelor în colecţii       

5.4.7. Cereri de certificare a soiurilor/raselor/suşelor       

5.4.8. 

Contracte de licenţă (cesiune) în baza brevetelor, 

know-how şi soiurilor de plante omologate, 

raselor, tipurilor, liniilor de  animale şi păsări  

      

5.4.9. 

Rezultate menţionate la expoziţii şi saloane în 

ţară/peste hotare cu:  

      

5.4.9.1 medalii de aur       
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5.4.9.2. medalii de argint       

5.4.9.3. medalii de bronz       

  

5.4.9.4. Alte distincţii de apreciere a 

rezultatelor cercetărilor şi 

elaborărilor 

      

 

 

 

 

5.5 

Elaborări ştiinţifice şi tehnologice   

5.5.1. 
Produse, echipamente asimilate în fabricare în 

serie 

      

5.5.2. 

Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi şi 

seminţe de soiuri realizate şi valorificate de 

agenţi economici prin contract cu un volum de 

finanţare >100 mii lei per contract  

      

5.5.3. 

Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi şi 

seminţe de soiuri realizate şi valorificate de 

agenţi economici prin contract cu un volum de 

finanţare <100 mii lei per contract 

      

5.5.4. 
Produse noi valorificate de agenţii economici 

prin colaborare sau contracte royalty  

      

5.5.5. 
Mostre de maşini, echipamente, dispozitive 

funcţional elaborate 

      

5.5.6. Atlase şi hărţi elaborate       

5.5.7. Materiale / substanţe noi documentate       

5.5.8. Tehnologii noi documentate       

5.5.9. Metode noi documentate       

5.5.10. Procedee documentate       

5.5.11. Softuri elaborate/implementate       

5.5.12. Hibrizi documentaţi        

5.5.13. Suşe documentate       

5.5.14. Rapoarte de cercetări arheologice elaborate       

5.5.15. Cataloage de colecţie elaborate       

5.5.16. Protocoale clinice elaborate etc.       

5.6. 

Utilizarea materialelor ştiinţifice în elaborarea de: 

5.6.1. Proiecte de legi, strategii, concepţii        

5.6.2. Programe        

5.6.3. Acte normative, tehnice, tehnologice        

5.7.  

Număr de manifestări ştiinţifice organizate, total  10 19 9 10 18 13.2 

5.7.1. 
Internaţionale (peste 20% de participanţi – din 

străinătate) 

2 1 1 3 1 1,6 

5.7.2. Naţionale cu participare internaţională 1 1 1 1 1 1 

5.7.3. Naţionale 7 7 7 7 6 6,8 

5.8. 

Participări la manifestări ştiinţifice din ţară  21 28 32 23 41 29 

5.8.1. 

Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la 

manifestări ştiinţifice, total 

      

5.8.1.1. naţionale       

5.8.1.2. naţionale cu participare 

internaţională 

      

5.8.1.3. internaţionale       

5.8.2. 

Comunicări orale/postere la manifestări 

ştiinţifice, total 

20 21 32 20 41 26,8 

5.8.2.1. naţionale 20 21 32 20 41 26,8 

5.8.2.2. naţionale cu participare 

internaţională 

      

5.8.2.3. internaţionale       

5.8.3. 

Rezumate publicate la manifestări ştiinţifice, 

total 

1 7 0 3 0 2,2 

5.8.3.1. internaţionale 0 2 0 1 0 0,6 

5.8.3.2. naţionale cu participare 

internaţională 

      

5.8.3.3. naţionale 1 5 0 2 0 1,6 

5.9. 

Participări la manifestări ştiinţifice din străinătate 5 11 13 17 7 10.6 

5.9.1. Rapoarte la invitaţie (referate în plen)       

5.9.2. Comunicări orale/ postere 5 11 13 17 7 10,6 

5.9.3. Rezumate publicate 0 0 0 0 0 0 

5.10. 
Asistenţă, servicii ştiinţifice prestate, precum şi activităţi de consultanţă  şi  popularizare a  ştiinţei   

5.10.1. Prestări de servicii în laboratoare acreditate ISO       
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5.10.2. Prestări de servicii în alte subdiviziuni ştiinţifice       

5.10.3. 

Expertize ecologice, tehnice, medicale, 

terminologice, pedagogice, expertize ale 

proiectelor de cercetare etc. 

      

5.10.4. Asistenţă medicală (pacienţi trataţi)       

5.10.5. Consultanţă 0 0 0 1 0 0.2 

5.10.6. Recomandări ştiinţifico-practice documentate       

5.10.7. 
Manifestări ştiinţifico-practice organizate pentru  

utilizatori 

      

5.10.8. Cărţi editate de popularizare a ştiinţei       

5.10.9. Articole de popularizare a ştiinţei 1 0 1 0 0 0.4 

5.10.10. 
Participări la emisiuni radio şi TV consacrate 

ştiinţei, inovării, educaţiei, culturii etc.  

0 0 2 2 1 1,0 

 

 

 

 

5.11. 

Distincţii şi premii 

5.11.1. 
Distincţii de Stat obţinute în  perioada evaluată 

(ordine, medalii, titluri onorifice) 

0 0 1 0 3 0,8 

5.11.2. 
Premiul de Stat al Republicii Moldova obţinut în 

perioada evaluată 

      

5.11.3. 

Premii acordate în rezultatul Concursului 

Naţional de Susţinere a Ştiinţei obţinute în  

perioada evaluată  

      

5.11.4. 
Premii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

obţinute în  perioada evaluată 

      

5.11.5. 
Premii obţinute în străinătate pentru rezultatele 

cercetării 

      

 

VI. ANTRENARE ÎN ACTIVITĂŢI CONEXE CERCETĂRII 

 

Indicatorul 

 2011 2012 2013 2014 2015 

M
ed

ia
 

a
n

u
a

lă
 

6.1. 

Activitate didactică/ştiinţifico-didactică universitară (a personalului ştiinţific) 

6.1.1. 
Număr de persoane / cursuri susţinute 23/50 24/60 26/47 27/41 27/78 25,4 / 

55,2 

6.1.2. Cursuri noi elaborate în perioada evaluată 0 0 2 0 0 0,4 

6.1.3. 

Alte forme de implicare în procesul educaţional  

6.1.3.1. 
preşedinte al Comisiei examenelor 

de licenţă/masterat 

0/2 0/2  0/3 0/2 0/3 0/2,4 

6.1.3.2. 
membru al Comisiei examenelor de 

licenţă/masterat, 

15/4 15/4 15/5 15/9 15/10 15/6,4 

6.1.3.3. 
conducător al tezei de licenţă/ 

masterat susţinute 

23/14 24/17 26/19 27/19 27/19 25,4/ 

17,6 

6.1.3.4. 
conducător ştiinţific al  tezei de 

doctor susţinute 

      

6.1.3.5. 
consultant ştiinţific al tezei de 

doctor susţinute 

      

6.1.3.6. 
consultant ştiinţific al tezei de 

doctor habilitat susţinute 

      

6.2. 

Număr de materiale didactice publicate în ţară pentru 

instituţiile de învăţămînt superior şi  preuniversitar  

(6.2.1.+6.2.2.) 

4 3 2 6 3 3,6 

6.2.1. 

Manuale şi capitole din manuale, total 3 1 0 2 1 1,4 

6.2.1.1. 
manuale pentru învăţămîntul 

universitar 

2 1 0 2 1 1,2 

6.2.1.2. 
manuale pentru învăţămîntul 

preuniversitar 

      

6.2.1.3. 
capitole în manuale pentru 

învăţămîntul universitar 

1     0,2 

6.2.1.4. 
capitole în manuale pentru  

învăţămîntul preuniversitar 

      

6.2.2. 

Lucrări instructiv-metodice, total 1 2 2 4 2 2,2 

6.2.2.1. 
Lucrări metodice, compendiumuri, 

ghiduri  

1 2 2 4 2 2,2 

6.2.2.2. Lucrări didactice digitale       
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6.3. 
Manuale pentru învăţămîntul universitar publicate în 

străinătate 

0 0 0 0 1 0,2 

6.4 
Avize, expertize asupra proiectelor de acte legislative şi de 

alte acte normative 

2 0 0 0 0 0,4 

 

VII. COOPERĂRI  NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 
 

Indicatorul 

 2011 2012 2013 2014 2015 

M
ed

ia
 

a
n

u
a

lă
 

7.1. 

Cooperări bilaterale naţionale 

7.1.1. 

Realizare de programe (proiecte, lucrări) în 

comun cu alte organizaţii (număr de proiecte şi 

de lucrări comune) 

0 1 1 1 0 0,6 

7.1.2. 
Număr de subdiviziuni comune în sfera ştiinţei şi 

inovării  
      

7.1.3. 

Număr de filiale ale organizaţiei în instituţii de 

învăţămînt  superior /ale instituţiilor de 

învăţămînt superior în organizaţie 

      

7.2. 

Colaborări cu organele centrale de specialitate 

7.2.1. Documente de politici elaborate/ aprobate       

7.2.2. 

Recomandări metodologice elaborate/ 

implementate în activitatea autorităţilor publice 

centrale şi/sau locale 

0 2 0 0 0 0,4 

7.2.3. 

Participări în activitatea comisiilor instituite de 

Preşedinţie, Parlament, Guvern (numărul de 

comisii) 

      

7.2.4. 

Participări în activitatea grupurilor de lucru 

instituite de ministere, departamente (numărul 

grupurilor de lucru) 

0 0 1 0 0 0,2 

7.3. 

Cooperări  bilaterale internaţionale 

7.3.1. 
Acorduri de cooperare cu parteneri din 

străinătate 

      

7.3.2. 
Lucrări executate la comanda beneficiarilor din 

străinătate 

      

7.3.3. 

Lucrărilor efectuate în colaborare cu alte 

organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării din ţară şi 

străinătate 

      

7.3.4. 

Membri ai consiliilor ştiinţifice specializate la 

susţinerea în străinătate a tezelor de doctor şi 

doctor habilitat 

1 2 1 3 1 1,6 

7.3.5. 
Referenţi la susţinerea în străinătate a tezelor de 

doctor şi doctor habilitat 

      

7.3.6. 
Cercetători invitaţi în străinătate pentru 

activitatea ştiinţifică 

1 0 2 4 1 1,6 

7.3.7. 
Cercetători invitaţi într-o instituţie universitară 

din străinătate pentru activitatea didactică 

      

7.3.9. 
Cursuri de prelegeri şi conferinţe susţinute în 

străinătate la invitaţie  

      

7.3.10. Savanţi din străinătate care au vizitat organizaţia       

 

7.4. 

Cooperări  în programe europene şi internaţionale 

7.4.1. 
Proiecte de cercetare finanţate de organizaţiile 

din străinătate, cu un volum de finanţare mai 

mare de 100 mii euro per proiect 

0 0 0 0 1 0,2 

7.4.2. 
Proiecte de cercetare finanţate de organizaţiile 

din străinătate, cu un volum de finanţare mai mic 

de 100 mii euro per proiect 

      

7.4.3. Proiecte înaintate/obţinute în cadrul PC7/ 

ORIZONT 2020 

      

7.4.4. Proiecte înaintate  la alte concursuri în cadrul 

programelor internaţionale  

      

7.4.5. Doctoranzi deţinători ai burselor internaţionale 

de studii pentru efectuarea cercetărilor în ţară 

      

7.5. Asociere în activitatea organismelor/societăţilor ştiinţifice         
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7.5.1. Membri/membri-corespondenţi ai AŞM, aleşi în 

perioada evaluată 

      

7.5.2. Membri de onoare ai academiilor de ştiinţe din 

străinătate, aleşi în perioada evaluată 

      

7.5.3. Doctor Honoris Cauza, conferit în perioada 

evaluată 

      

7.5.4. Membri ai organizaţiilor  ştiinţifice din 

ţară/străinătate,  aleşi în perioada evaluată 

      

7.5.5. Experţi, consultanţi ai organizaţiilor  ştiinţifice 

din ţară/străinătate,  selectaţi în perioada evaluată 

      

7.5.6. 

Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor 

ştiinţifice din ţară/precum şi de referenţi 

ştiinţifici ai revistelor ştiinţifice din ţară, aleşi în 

perioada evaluată 

1 0 0 0 1 0,4 

7.5.7. Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor 

ştiinţifice de peste hotare 

0 0 5 1 2 1,6 

7.5.8. 
Referenţi ştiinţifici ai revistelor ştiinţifice de 

peste hotare/ referenţi ştiinţifici ai revistelor 

cotate ISI, aleşi în perioada evaluată 

      

7.5.9. 
Membri ai Comitetului de program al unei 

manifestări ştiinţifice de peste hotare, aleşi în 

perioada evaluată 

0 0 0 1 0 0,2 

P

r

e 

7.5.10 
Preşedinte, copreşedinte al Comitetului de 

program al unei manifestări ştiinţifice din ţară, 

ales în perioada evaluată 

0 0 3 1 0 0,8 

 
7.5.11 

Membru al comisiilor specializate de evaluare în 

scopul acreditării organizaţiilor, confirmat în 

perioada evaluată 

      

 
7.5.12 

Membru al comisiilor pentru decernarea 

Premiului de Stat al Republicii Moldova, 

premiilor AŞM, ales în perioada evaluată 

      

 
7.5.13 

Preşedinte, secretar, membru al consiliilor 

ştiinţifice de susţinere a tezelor de doctor, doctor 

habilitat, desemnat în perioada evaluată. 

      

 7.5.14 Preşedinte, secretar al seminarului ştiinţific de 

profil, ales în perioada evaluată 

0 1 2 1 1 1,0 

 7.5.15 Referent la teza de doctor habilitat/doctor, 

desemnat în perioada evaluată 

2 1 2 3 4 2,4 
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8. Lista materialelor solicitate  organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării pentru evaluare şi 

acreditare. 

  

 1. Planul tematic de cercetări pentru perioada luată în studiu 

- proiecte instituţionale; 

1) Denumirea proiectului: Cercetarea legislaţiei şi analiza instituţiilor fundamentale ale 

dreptului familiei în vederea elaborării unui comentariu la Codul familiei al 

Republicii Moldova 
Termen de realizare: 2011-2012 

Conducător: dr. conf. univ., V. Pînzari 

Codul: 11.817.07.37F 

Volumul finanțării: 92,7 (mii lei) 

Executorii proiectului: Veaceslav PÎNZARI, dr. în drept, cercetător ştiinţific superior; 

Eduard BOIŞTEANU, dr. în drept, cercetător ştiinţific; Valentin CAZACU, dr. în drept, cercetător 

ştiinţific; Eduard DEMCIUC, cercetător ştiinţific; Tatiana CRUGLIŢCHI, cercetător ştiinţific; 

Sergiu BOCA, cercetător ştiinţific; Ion DĂNOI, cercetător ştiinţific. 

 

2) Denumirea proiectului: Analiza reglementărilor naţionale în materia drepturilor 

copilului şi argumentarea ştiinţifică a necesităţii realizării unei codificări în 

domeniu 

Termen de realizare: 2011-2013 

Conducător: dr. lect. sup. Victoria Ţarălungă 

Codul: 11.817.07.38 A 

Volumul finanțării: 227,9 (mi lei) 

Executorii proiectului: ŢARĂLUNGĂ  Victoria, conf. univ., dr.,  BOTNARI   Elena, 

conf. univ., dr., DINOKAIA  Ina, lect. sup. univ., dr., RUSU  Vladimir, lect. univ., BUZINSCHI  

Ion, lect. univ. 

 

- proiecte din cadrul programelor de stat; 

6) Denumirea proiectului: Managementul competitivităţii strategice a capitalului uman 

pe piaţa muncii Republicii Moldova în condiţiile dezvoltării regionale 

Denumirea Programului de stat: Dezvoltarea competitivităţii şi creşterea economică 

durabilă în contextul economiei bazate pe cunoaştere, globalizare şi integrare 

regională şi europeană 
Termen de realizare: 2012-2014 

Conducător: dr., conf. univ. Irina Movilă  

Codul: 12.840.18.04A 

Volumul finanțării: 270,0 (mii lei); (27,0 mii per cercetător) 

Volumul cofinanţării: 27,4 (mii lei) 

Notă privind executorii. Proiectul respectiv a fost realizat în cadrul Laboratorul de 

cercetări științifico-metodice în economie, cooptînd în calitate de executor dr., conf. univ. Igor 

COJOCARU. 

Executorii proiectului : Movilă Irina, cercetător științific superior, director de proiect; 

Cojocaru Igor, cercetător științific superior; Bilaș Ludmila, cercetător științific superior; Suslenco 

Alina, cercetător științific stagiar; Slutu Rodica, cercetător științific stagiar; Pînzari Lilia, 

cercetător științific stagiar; Corsan Lilia, cercetător științific stagiar; Bodrug Ion, cercetător 

științific stagiar; Cojocaru Inga, cercetător științific stagiar; Țibuleac Angela, economist 
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C) Denumirea proiectului: Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei 

victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească (anii 1940-1941, 

1944-1953): cercetări în localităţile din nordul  Republicii Moldova 

Denumirea Programului de stat: Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei 

victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 

1940-1941, 1944-1953 
Termen de realizare: 2 ani: 1 ianuarie, 2015 – 31 decembrie, 2016 

Conducător: Pădureac Lidia, dr. conf. univ. 

Codul: 15.857.06.03F  

Volumul finanțării: 320,0 (mii lei) 

Volumul finanțării în anul 2015: 160,0 (mii,lei) 

Volumul cofinanţării: 34 (mii lei) 

Executorii. PĂDUREAC, Lidia, dr. conf. univ., SAINENCO, Ala, dr. conf.univ., 

DĂNILĂ, Violina, drd., PIROGAN, Constantin, laborant, PROCA, Ina, economist. 

 

- contracte cu agenţii economici autohtoni şi cu cei străini (cu precizarea contractelor de 

licenţă/cesiune în baza brevetelor, know-how); 

3) Tema: Capacitatea Administraţiei Publice Locale din Regiunea de Dezvoltare Nord 

de a planifica, atrage şi gestiona investiţii în domeniul priorităţilor Strategiei de 

Dezvoltare Regională Nord şi Eficienţă energetică. 

Termen de realizare: 2012 (6 luni) 

Conducător: dr., conf. univ. Igor COJOCARU  

Contract de finanțare: nr. 84 din 08.60.2012  

Volumul finanțării: 14,950 (lei ) 

Executorii. COJOCARU Igor, dr., conf. univ., NEAGU Gheorghe, dr., conf. univ., 

BUZINSCHI Ion, lector universitar, JACOTA-DRAGAN Olga, asistent universitar, CHILARU 

Tatiana, laborant superior. 

 

4) Tema: Cercetarea sociologică, privind capacitatea APL din RDN de a planifica, 

atrage  și gestiona investiții în domeniul priorităților SDR Nord cum ar fi: operarea 

tehnică și procesarea datelor apă și canalizare și operarea tehnică și procesarea 

datelor managementul deșeurilor și analiza datelor procesate, compararea cu datele 

statistice oficiale și elaborarea concluziilor și recomandărilor în domeniile apă, 

canalizare și managementul deșeurilor. 

Termen de realizare: 2012 (2 luni) 

Conducător: dr., conf. univ. Igor COJOCARU  

Contract de finanțare: nr. 141 din 12.09.12   

Volumul finanțării: 10,000 (lei ) 

Executorii. COJOCARU Igor, dr., conf. univ., NEAGU Gheorghe, dr., conf. univ.,  

JACOTA-DRAGAN Olga, asistent universitar, 

 

 

- proiecte/granturi de cercetare internaţionale; 

1) Denumirea proiectului: Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward 

Enhancing Students' Competitiveness and Employability (PBLMD) / Introducerea 

învățării bazate pe probleme în Moldova: Spre consolidarea competitivității și șanselor 

de angajare ale studenților 

Program european: ERASMUS +  

Site official: http://www.pblmd.aau.dk/ 

Termen de realizare: 15.10.2015- 15.10. 2018. 

http://www.pblmd.aau.dk/
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Coordonatorul proiectului: Romeo V. Turcan, dr., conf. univ., Afaceri Internaționale 

si Antreprenoriat, Universitatea Aalborg, Danemarca. 

Coordonatorul național al proiectului: Larisa Bugaian, Prorector, Universitatea 

Tehnica a Moldovei. 

Coordonator instituțional al proiectului: Valentina Prițcan, dr.,conf. univ, USARB 

Lider al echipei Task Force Team: Daniela Pojar, lect. univ. 

Codul: 561884-EPP-1-2015-1- DK-EPPKA2-CBHE-JP 

Volumul finanțării: €1,544,760 

Echipa PBLMD: 

Parteneri UE: Universitatea Aalborg(Denemarca, prim-titular); Institutul Regal de 

Tehnologie (Suedia); Universitatea din Gloucestershire (Marea Britanie); Universitatea din Siegen 

(Germania) 

Parteneri MD 

Parteneri de proiect: 
Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 

Bălți, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Universitatea de Stat de 

Medicina si Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea 

Tehnică a Moldovei 

Parteneri asociați: 
Ministerul Educației al Republicii Moldova, Asociația Companiilor TIC din Republica 
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1. Pînzari Veaceslav, Reglementează sau nu legislaţia Republicii Moldova instituirea 

contractuală?": Sesiunea ştiinţifică a DCSU, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, 

16-17 noiembrie 2012. 

2. Boişteanu Eduard, Unele reflecţii teoretice privind parteneriatul social în sfera muncii 

din Republica Moldova. Comunicarea ştiinţifică în cadrul Sesiunii ştiinţifice anuale a 

Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca (România), 16-17 noiembrie 2012. 

Rezu-matul comunicării publicat în: A XXI-a Sesiune Ştiinţifică a D.C.S.U. cu 

participare interna-ţională 16-17 noiembrie 2012. Rezumate, Cluj-Napoca, Editura 

Argonaut, 2012, p. 32. 

2014 
3. Pînzari Veaceslav, Observaţii cu privire la noţiunea şi caracterele juridice ale 

contractului matrimonial în legislaţia Republicii Moldova. Sesiunea ştiinţifică anuală a 

DCSU, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, 14-15 noiembrie 2014. Rezumatele 

comunicărilor, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, p.20. ISBN 978-973-109-530-1 

 

 - în ţară. 

2011 
1. Boişteanu Eduard, Profesia liberală – modalitate de plasare în cîmpul muncii a 

absolvenţilor Facultăţii de Drept. Comunicarea ştiinţifică în cadrul Conferinţei 

ştiinţifico-prac-tice internaţionale cu genericul „Integrarea specialistului cu studii 

superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale”, Bălţi, 21-22 octombrie 

2011. 

2012 
2. Pădureac Lidia,  Deportările din 1949 în oraşul Bălţi. In: Oraşul Bălţi şi regiunile 

învecinate în retrospectiva istoriei : Conferinţa Ştiinţifică, Bălţi, 14 noiem. 2012 : Rez. 

comunicărilor. Bălţi, 2012, pp. 7-8.  

3. Cojocaru Igor, Unele considerente privind patrimoniul cultural bălţean şi conturarea 

centrului istoric al urbei. In: Oraşul Bălţi şi regiunile învecinate în retrospectiva istoriei 

: Conferinţa Ştiinţifică, Bălţi, 14 noiem. 2012 : Rez. comunicărilor. Bălţi, 2012, pp. 30-

31.  

4. Jacota-Dragan O. Transformările politico-administrative în oraşul Bălţi (1944- 2012). 

In: Oraşul Bălţi şi regiunile învecinate în retrospectiva istoriei : Conferinţa Ştiinţifică, 

Bălţi, 14 noiem. 2012 : Rez. comunicărilor. Bălţi, 2012, pp. 38-39  

5. Movilă I., Cojocaru Igor,  Analiza nivelului competitivităţii resurselor umane în 

condiţiile dezvoltării regionale (în baza întreprinderilor Regiunii de Nord a Republicii 

Moldova). In: Rolul euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextul crizei mondiale. 

Exemplu: Euroregiunea Siret-Prut-Nistru : Conferinţa ştiinţifică internaţională, ediţia 

VIII-a : Rez. comunicărilor. 2012, p. 38  

6. Boişteanu Eduard, Unele consideraţii teoretice privind sistemul dreptului muncii. 

Comunicarea ştiinţifică în cadrul Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare 

internaţională cu genericul „Teoria şi practica administrării publice”, 22 mai 2012, 

publicată în: „Teoria şi practica administrării publice: Materiale ale Conferinţei 

ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai, 2012”, Chişinău, AAP, 2012, p. 

138-140. 

2014 
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7. Neagu Gheorghe, Calitatea formării profesionale iniţiale. Studiu de caz – Universitatea 

de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. In: Conferinţa ştiinţifică naţională „Scoală, educaţie, 

cercetare – de la restricţionări ideologice la valori democratice europene” Chişinău 2-

3 oct. Chişinău, 2014, pp. 12-14. ISBN 978-9975-71-567-6  

8. Pădureac Lidia,  Studierea memoriei istorice în posttotalitarism. In: Conferinţa 

ştiinţifică naţională „Scoală, educaţie, cercetare – de la restricţionări ideologice la 

valori democratice europene”, Chişinău 2-3 oct. Chişinău, 2014, pp. 28-30. ISBN 978-

9975-71-567-6  

 

 

12. Lista comunicărilor orale/postere la conferinţe: 

- din străinătate; 

2011 
1. Ciobanu Igor,  Legal liability of political parties building the rule of law. In: Развитие 

политической науки: европейские и националъные перспективы, Чернiвцi: 

Букрек, 2011, 

2. Pădureac Lidia,  Духовно-нравственные ценности в современном обществе 

Республики Молдова. Международный форум представителей стран СНГ. 

Проблемы духовного просвещения в изменяющемся мире: опыт 

межцивилизационного диалога на пространстве СНГ. 7-8 декабря, 2011 г., 

Москва. 

3. Boca Sergiu, Unele aspecte legale privind problematica întoarcerii executării în cauzele 

civile ce ţin de reintegrarea în funcţie a salariatului. Conferinţa internaţională 

„Executorul judecătoresc – între rol activ şi organ de jurisdicţie”, Târgu-Mureş, 26-27 

august 2011; 

4. Pînzari Veaceslav, „Opinii asupra reglementării legale a activităţii executorilor 

judecătoreşti în Republica Moldova”. Conferinţa internaţională „Executorul 

judecătoresc – între rol activ şi organ de jurisdicţie”, 26-27 august 2011, Târgu Mureş, 

România. 

5. Pînzari Veaceslav, „Experienţa pregătirii profesionale a juriştilor în cadrul Facultăţii de 

Drept a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi”. Conferinţa Decanilor 

Facultăţilor de Drept din Europa Centrală şi de Sud-Est, 5 – 7 mai 2011, Facultatea de 

Drept, Universitatea din Bucureşti, România. 

2012 
6. Botnari Elena. PRINCIPLES OF LAWMAKING IN LIGHT OF LAW NO. 780-XV/2001 

AND LAW NO. 317-XV/2003 OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA, comunicare în 

cadrul Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul Eficienţa normelor juridice, 

organizată de Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept, 23-24 

martie 2012, Cluj-Napoca, România. 

7. Orlov Maria, The Operating Principles of Public Service,published in the Journal of 

Danubian Studies and Research, Vol 2No 1 (2012), 2nd International Conference The 

Danube - Axis of European Identity Cahul State University “B.P. Hasdeu” , June 29, 

2012 – June 29, 2012 

8. Orlov Maria, Cantir Vlad, Le caractère imperatif et obligatoire des normes de droit 

public, materialele Conferinţei Internaţionale „Efficiency of Legal Norms", din 23-24 

martie 2012, Cluj-Napoca, Romania, Editura Hamangiu, 2012, pp. 246-251; 

9. Orlov  Maria, Mankou Brice Arsène, Le cadre juridique de la decentralisation 

administrative – aspects comparatifs.  Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a 

Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” cu tema „Administraţie şi 

economie la începutul secolului XXI”,  Sibiu, România, 11-12 mai 2012.  
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10. Orlov Maria, Vilcu Nisad Loredana, Le rapport entre le pouvoir judiciaire et le 

contentieux administratif, Table Ronde Internationale “La jurisprudence des autorités 

jurisdictionnelles – source de droit ?”, Iaşi, 25-26 mai 2012, organisé par le Centre 

francophone de Droit constitutionnel de l’Université “Mihail Kogălniceanu” de Iaşi et 

l’Association Roumaine de Droit Constitutionnel.  

11. Orlov Maria, The Operating Principles of Public Service,  published in the Journal of 

Danubian Studies and Research, Vol 2No 1 (2012),  2nd International Conference The 

Danube - Axis of European Identity Cahul State University “B.P. Hasdeu” , June 29, 

2012 – June 29, 2012. 

12. Orlov Maria, Vedinaş Verginia, Canţîr Vlad, La formation et la carrière des 

fonctionnaires publics de la Roumanie et de la République de Moldavie,  Colloque 

Internationale « Les activités professionnelles et le marché du travail », Université du 

Littoral, Saint Omer France, 29-30 novembre 2012. 

13. Orlov Maria, Excepţia de ilegalitate – reflectare şi mod de abordare în legislaţia 

Republicii Moldova şi în unele ţări din fosta URSS, Conferinţa Ştiinţifică dedicată « 

Centenarului Tudor Drăganu», Facultatea de drept a Universităţii «Babeş Bolyai», Cluj-

Napoca, România, 6 - 8 decembrie 2012. 

14. Boca Sergiu, Unele consideraţii privind caracterul judiciar al nulităţii actului juridic 

civil. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Executarea silită în reglementarea Noului 

Cod de procedură civilă”, Târgu-Mureş, 30 august - 1 septembrie 2012; 

15. Pînzari Veaceslav, „Unele considerații privind caracterul judiciar al nulității actului 

juridic civil”. Conferința Internațională „Executarea silită în reglementarea Noului Cod 

de procedură civilă”, 30 august – 1 septembrie 2012, Târgu Mureș, România. 

16. Orlov Maria, Aspecte teoretico-practice privind limitele descentralizării în baza 

experienţei Republicii Moldova, Revista Științifică a Societîţii Academice de Ştiinţe 

Administrative din România, Academic Journal of Law and Governance.  

2013 
17. Boca Sergiu, lect. sup. univ., dr. Unele consideraţii privind acţiunea în nulitate şi 

excepţia de nulitate. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Instituţii ale procesului civil şi 

ale executării silite”, Târgu-Mureş, 29-31 august 2013; 

18. Boca Sergiu, lect. sup. univ., dr. Aspecte comparate privind reglementarea instituţiei 

nulităţii actului juridic în Codul civil al Republicii Moldova şi în noul Cod civil al 

României. Colocviul internaţional „Le nouveau Code civil roumain: Vu de l’intérieur – 

Vu de l’extérieur”, Bucureşti, 23-26 octombrie 2013. 

19. Orlov Maria, conf. univ., dr., Dogotaru Svetlana, Măsuri şi instrumente de asigurare 

a legalităţii achiziţiilor publice în republica Moldova, Conferinţa Internaţională – Noi 

reglementări privind achiziţiile publice. Impactul asupra absorbţiei fondurilor 

structurale în contextul reorganizării administrative, 4-7 aprilie 2013, Sovata, România, 

20. Orlov Maria, conf. univ., dr., Orlov Ioana Alexandra. Certains aspects sur 

l’assurance de la suprématie de la Constitution, La cour constitutionnelle – garant de la 

suprématie de la constitution, Table ronde internationale : Iaşi, le 24-25 mai 2013, 

organisée par le Centre francophone de droit constitutionnel de l’Université Mihail 

Kogălniceanu et l’Association Roumaine de Droit Constitutionnel. 

21. Orlov Maria, conf. univ., dr. Unele reflecţii privind principiul autonomiei locale şi 

asigurarea supremaţiei constituţiei în Republica Moldova, International Conference 

Law and Public Administration, 11-12 aprilie 2013, Tîrgul Mureş, România  

22. Orlov Maria, conf. univ., dr., Condurache Gabriela. La responsabilité de 

l’Administration Publique – regard comparatif entre la République de Moldavie et la 

Roumanie,  Conferinţa Internaţională „Eficienţa normelor juridice”, ediţia a II-a, „De la 

teorie la practică”,  Cluj-Napoca, 26 şi 27 aprilie 2013. 
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23. Orlov Maria, conf. univ., dr. Regimul juridic al achizitiilor publice. Conferința 

Analelor Universității București - Seria Științe Administrative (AUB-SSA) 

„ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ -TENDINȚE ACTUALE”, Bucureşti, România, 31 

octombrie 2013 

24. Orlov Maria, conf. univ., dr., Leontiev Lucia. Caracterul unitar al statului - o dilema 

in raport cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova si separatismul transnistrean. 

Administraţia publică între misiuni şi constrângeri bugetare. Dimensiuni juridice şi 

manageriale. Centrul Internaţional de Conferinţe SNSPA, Bucureşti, 8 noiembrie 2013 

25. Orlov Maria, conf. univ., dr. Reflecţii privind avantajele şi dezavantajele revizuirii 

Constituţiei. Experienţa Republicii Moldova. Revizuirea Constituţiei – Realităţi şi 

Oportunităţi, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului de Ştiinţe Administrative 

„Paul Negulescu”, Sibiu, România, 17-18 mai 2013 

26. Orlov Maria, conf. univ., dr. Marché de travail entre protectionnisme sous pression de 

la crise économique et globalisation: Une approche comparative entre la République de 

Moldova et la Roumanie. Colloque « Gestion des Ressources Humaines» le thème  

« Ressources Humaines territoires et formations supérieures». Centre universitaire 

Descartes, Licence professionnelle GRH, ULCO, Saint Omer, Dunkerque, France, 29 et 

30 novembre 2013 

27. Pînzari Veaceslav, conf. univ., dr. Familie şi rezerva succesorală în Republica 

Moldova, la zece ani după intrarea în vigoare a codului civil, prezentată în cadrul 

Colocviului internaţional „Les changements de la notion de famille et leur influence sur 

l’ordre successoral légal”, 19-20 aprilie 2013, Auditorium Pallady, Bucureşti, România. 

28. Pînzari Veaceslav, conf. univ., dr. Unele consideraţii privind acţiunea în nulitate şi 

excepţia de nulitate, prezentată în cadrul  Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Instituţii 

ale procesului civil şi ale executării silite”,29-31 august 2013, Târgu Mureş, România. 

29. Pînzari Veaceslav, conf. univ., dr. Considerente privind reglementarea relaţiilor de 

familie în NCC şi în Codul familiei al Republicii Moldova, prezentată în cadrul 

Colocviului internaţional „Le nouveau Code civil roumain: Vu de l’intérieur– Vu de 

l’extérieur”, 23 – 25 octombrie 2013, Bucureşti, România. 

2014 
30. Cojocaru Igor, (Alecu Russo State University of Bălți, Moldova), Political 

Regionalization or Regional Economic Development – Moldovan Experience in 

Resolving Territorial Conflicts. International conference, MODELS OF STATE 

CONSOLIDATION IN CONTEMPORARY CENTRAL AND EASTERN EUROPE: 

NATIONAL AND EU PERSPECTIVES. The Laboratory of Contemporary Political 

History, Institute of Political Science, Faculty of Journalism and Political Science, 

University of Warsaw, May 16, 2014 

31. Orlov Maria, Staraşciuc Roman, Role of civil society in strengthening statehood and 

democracy. International conference  The Efficiency of Legal Norms, 3
rd

 Edition, 

Faculty of Law Cluj-Napoca – “Dimitrie Cantemir” Christian University, May 15
th

 – 

17
th 

2014, Cluj-Napoca, Romania  

32. Orlov Maria, Ureche Maria, Romanian identity, major factor between Republic of 

Moldova and Romania, International Scientific conference History, Culture, Citizenship 

in the European Union, 7th edition, University of Piteşti, România,  23 - 24 May 2014  

33. Orlov Maria, Unele raţíuni privind premisele de modificare a textului sau de adoptare 

a unei noi Constituţii, Sesiunea de comunicări științifice Implicaţiile revizuirii 

Constituţiei asupra evoluţiei Statului Român, Institutul de Științe Administrative „Paul 

Negulescu”, Sibiu, România, 23-24 mai 2014  

34. Orlov Maria, Orlov Ioana-Alexandra, La democratie atomisee au 21
eme 

siecle : crise 

du caractere representatif de l’Etat, 16eme édition du Table Ronde Internationale La 
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représentation de l’Etat dans les pays membres de l’Union Européenne”, Université 

"Mihail Kogălniceanu", Iași, România, le 30-31 mai 2014  

35. Orlov Maria, L’impact des reformes territoriales sur la forme des états européens 

(L’expérience de la République de Moldavie), Le Colloque sur Typologie des systèmes 

d’administration locale en Europe, organisé à Vilnius (Lituanie)les 09 et 10 mai 2014 

par le réseau OLA (www.ola-europe.com ),  

36. Orlov Maria, Efectele crizei din administrația publică din Republica Moldova, 

Conferinta internațională, Administraţia publică în situaţii de criză, Şcoala Naţională de 

Studii Politiceşi Administrative , București, România, 24 octombrie 2014,  

37. Orlov Maria, Staraşciuc Roman, Formele de stat și formele de guvernământ. 

Consacrarea constituțională a acestora, Conferinţa internaţională, “Constituţia şi 

societatea contemporană”, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, România,  05 

decembrie 2014  

38. Orlov Maria, Belecciu Liliana, La réglementation juridique du régime de pensions en 

République de Moldavie, 10 eme colloque « Entreprises, Gestion des Ressources 

humaines, Mondialisation » ULCO, Saint-Omer/Dunkerque, France, les 28 et 29 

novembre 2014  

39. Orlov Maria, Ioana-Alexandra ORLOV; Marché de travail entre protectionnisme 

sous pression de la crise économique et globalisation: Une approche comparative entre 

la République de Moldova et la Roumanie. Colloque « Gestion des Ressources 

Humaines» le thème  « Ressources Humaines territoires et formations 

supérieures».Centre universitaire Descartes, Licence professionnelle GRH, ULCO, 

Saint Omer, Dunkerque, France, 29 et 30 novembre 2013, Revue Européenne du Droit 

Social, Editura Bibliotheca, Târgovişte, România, 2014,  

www.RevueEuropéenne_du_Droit Social.ro   

40. Orlov Maria, Le pouvoir local en République de Moldavie, La gouvernance locale dans 

les États-membres de l’Union européenne, (Observatory on Local Autonomy), 

http://www.ola-europe.com/organisation/reseau-europeen/, 2014 

41. Orlov Maria, Constantinov Vasile, The social risk of the attacks on the automated 

informational system, The International Criminal Law Conference: Crimes, Criminals 

and the New Criminal Codes: Assessing the Effectiveness of the Legal Response, 

Faculty of Law, Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca, between 27-29 March 2014. 

42. Orlov Maria, Gheorghiță Liliana, Le système  politique et administratif en Moldavie, 

Videoconferința internațională, "Autonomia locală în Republica Moldova" ,  

Universitatea de Stat „AlecuRusso”, din Bălți și Universitatea Lille 2, Franța, - Bălți, 

Republica Moldova, 26 noiembrie 2014 

43. Pînzari Veaceslav, Considerații privind condițiile de validitate ale contractului 

matrimonial în legislația Republicii Moldova, Conferința Internațională „Procesul civil 

și executarea silită, experiența unui nou început”, 28-30 august, 2014, Tîrgu - Mureș, 

România. 

44. Boca Sergiu, Evoluţia concepţiei despre nulitatea actului juridic civil. Conferinţa 

Internaţională „Uniformization of the law – legal effects and social, political, 

administrative implications”, Secţiunea Drept privat, Iaşi, 23-25 octombrie 2014; 

45. Boca Sergiu, Unele aspecte de drept material şi procesual privind declararea nulităţii 

căsătoriei şi efectele nulităţii acesteia. Conferinţa internaţională „Procesul civil şi 

executarea silită, experienţa unui nou început”, Târgu-Mureș, 28-30 august 2014; 

46. Pînzari Veaceslav, „Observaţii cu privire la noţiunea şi caracterele juridice ale 

contractului matrimonial în legislaţia Republicii Moldova”. Sesiunea ştiinţifică anuală a 

DCSU, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, 14-15 noiembrie 2014. 

2015 

http://www.ola-europe.com/
http://www.ola-europe.com/organisation/reseau-europeen/
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47. Pădureac Lidia, Голод 1946-47 годов в Молдавии: проблемы осмысления и 

отображения травматического опыта в исследованиях устной истории, Усна 

історія (не)подоланого минулого, Oдеса, 2015 

48. Pînzari Veaceslav, Conferința Internațională „Procesul civil și executarea silită. Teorie 

și practică”. Tema comunicării: „Unele aspecte de drept procesual privind desființarea 

căsătoriei”. 27-29 august, 2015, Tîrgu Mureș, România. 

49. Pînzari Veaceslav, Conferința „160 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT JURIDIC IEȘEAN”. 

Tema comunicării: „Cazuri de inexistență sau nulitate a actului juridic al căsătoriei”. 23-

25 octombrie, 2015, Iași, România. 

50. Pojar Daniela, „Principiul bunei-credințe în cadrul raporturilor juridice de muncă” - 

Conferinţa ştiinţifică internaţională Procesul civil și executarea silită. Teorie și Practică 

- Tîrgu Mureș, România, 27-29 august 2015; 

51. Ciobanu Ion, Formation and function of political parties in Eastern Europe. IERES 

Visiting Scholars Workshop, Washington, December 1, 2015. 

52. Boca Sergiu, Unele consideraţii privind regimul juridic al nulităţii relative a actului 

juridic civil. Conferinţa internaţională „Procesul civil şi executarea silită. Teorie şi 

practică”, 27-29 august 2015, Tîrgu Mureş, România; 

53. Boca Sergiu, Câteva observaţii privind concepţia Codului civil al Republicii Moldova 

asupra nulităţii actului juridic. Conferinţa internaţională „160 de ani de învăţământ 

juridic ieşean”, 23-25 octombrie 2015, Iaşi, România; 

 

 

- din ţară. 

2011 
1. Cojocaru Igor, Conferinţa naţională „Efectele aplicării legii sindicatelor”, 28 iunie 

2011, Chişinău. Institutul Muncii. 

2. Cojocaru Igor, Masa rotundă „Familia în Moldova: ieri, azi, mâine”, 26 mai 2011, 

Bălţi, Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi, Institutul Integrare Europeană şi 

Ştiinţe Politice, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Organizaţia Internaţională 

„Platforma Dialog Eurasia” 

3. Cojocaru Igor, Masa rotundă. Parteneriatul social în sfera muncii. Bălţi 12 aprilie 

2011 

4. Odinokaia Ina, lect. sup. univ., dr. - Standarde internaţionale privind protecţia 

socială a copilului şi familiei cu copii, Conferinţa ştiinţifică naţională cu genericul 

Protecţia drepturilor copilului pe plan intern şi internaţional, Bălţi, 10 decembrie, 

2011. 

5. Ţarălungă Victoria, lect. sup. univ., dr. -  Exploatarea sexuală a copilului - problemă 

de nivel naţional şi internaţional, Conferinţa ştiinţifică naţională cu genericul 

Protecţia drepturilor copilului pe plan intern şi internaţional, Bălţi, 10 decembrie, 

2011. 

6. Botnari Elena, conf. univ., dr. – Reglementarea dreptului la educaţie a copilului în 

actele internaţionale cu caracter universal, Conferinţa ştiinţifică naţională cu 

genericul Protecţia drepturilor copilului pe plan intern şi internaţional, Bălţi, 10 

decembrie, 2011. 

7. Rusu Vitalie, conf. univ., dr. – Dreptul minorului la apărare la etapa urmăririi 

penale, Conferinţa ştiinţifică naţională cu genericul Protecţia drepturilor copilului pe 

plan intern şi internaţional, Bălţi, 10 decembrie, 2011. 

8. Gavajuc Stela, lect. sup. univ., dr. – Amînarea executării pedepsei pentru femei 

gravide şi femei care au copii în vîrsta de pînă la 8 ani, Conferinţa ştiinţifică naţională 
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cu genericul Protecţia drepturilor copilului pe plan intern şi internaţional, Bălţi, 10 

decembrie, 2011. 

9. Buzinschi Ion, lect. univ. - Accesul la informaţie – drept periculos copiilor, 

Conferinţa ştiinţifică naţională cu genericul Protecţia drepturilor copilului pe plan 

intern şi internaţional, Bălţi, 10 decembrie, 2011. 

10. Rusu Vladimir, lect. univ. – Soluţionarea problemelor copiilor de către autorităţile 

publice: studiu comparat, Conferinţa ştiinţifică naţională cu genericul Protecţia 

drepturilor copilului pe plan intern şi internaţional, Bălţi, 10 decembrie, 2011. 

11. Faigher Anatolie, lect. univ., dr. – Scopul socialmente-util - condiţia de bază a 

legalităţii riscului întemeiat, Conferinţa ştiinţifică naţională cu genericul Protecţia 

drepturilor copilului pe plan intern şi internaţional, Bălţi, 10 decembrie, 2011. 

12. Dănoi Ion. Libertatea de stabilire, libertatea de a presta servicii şi recunoaşterea 

reciprocă a diplomelor – condiţii esenţiale pentru evoluţia pieţei muncii, Conferinţa 

Ştiinţifico-practică Internaţională „Integrarea specialistului cu studii superioare pe 

piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale” din 21-22 octombrie 2011, Bălţi; 

13. Boișteanu Eduard. Profesia liberală – modalitate de plasare în cîmpul muncii a 

absolvenţilor Facultăţii de Drept, Conferinţa Ştiinţifico-practică Internaţională 

„Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi 

internaţionale” din 21-22 octombrie 2011, Bălţi; 

14. Boca Sergiu, Nulitatea actului juridic – factor de asigurare a legalităţii în cadrul 

circuitului civil. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Integrarea specialistului 

cu studii superiore pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale”. Bălţi, 21-22 

octombrie, 2011; 

15. Boca Sergiu, Funcţiile nulităţii actului juridic în contextul garantării securităţii ordinii 

de drept. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Integrarea specialistului cu 

studii superiore pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale”. Bălţi, 21-22 

octombrie, 2011; 

16. Pînzari Veaceslav, Specificul pregătirii profesionale a juriştilor în vederea angajării în 

câmpul muncii”: Conferinţa Ştiinţifico-Practică Internaţională „Integrarea 

specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale”, 

Bălți, 21-22 octombrie 2011. 

17. Odinokaia Ina, Dreptul la viaţă al copilului: momentul naşterii versus momentul 

conceperii. Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Administraţia statului Republica 

Moldova la 20 de ani de Independenţă”  organizată la 29-30 octombrie 2011 de către 

Institutul de Ştiinţe Administrative  din Republica Moldova în colaborare cu Primăria 

Chişinău şi Universitatea de Studii Europene din Moldova. (în curs de publicare în 

Caietul ştiinţific nr.5 al ISAM). 

18. Botnari Elena, conf. univ., dr. Justiţia – principiu integrator al sistemului dreptului 

pozitiv, prezentată în cadrul Sesiunii ştiinţifice internaţionale a ISAM Administraţia 

statului Republica Moldova la 20 de ani de independenţă, Chişinău, 29-30 0ctombrie, 

2011. 

19. Odinokaia Ina, lect. sup. univ., dr. Convenţia europeană a drepturilor omului – garant 

al ordinii publice europene. Conferinţa ştinţifică internaţională a tinerilor cercetători 

Consolidarea şi dezvoltarea statului de drept în contextul integrării europene, Ediţia a 

V-a, 31 martie, 2011, Chişinău. 

20. Ţarălungă Victoria, lect. sup. univ., dr. Unele consideraţii asupra protecţiei 

internaţionale a copilului contra exploatării economice şi sexuale. Conferinţa 

Ştiinţifică Internatională a tinerilor cercetatori cu genericul Consolidarea şi 

dezvoltarea statului de drept în contextul integrării europene”, Ediţia a V-a din 31 

martie 2011, organizată de Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM. 
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2012 
21. Ţarălungă Victoria. Protecția drepturilor copilului în spațiul european: abordare 

teoretico-normativă”, prezentată în cadrul Conferinţei Ştiinţifice internationale a 

tinerilor cercetatori cu genericul genericul „Tendințe contemporane în evoluția 

patrimoniului istoric și juridic al Republicii Moldova”, Ediţia a VI-a din 12 aprilie 

2012, organizată de Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM. 

22. Botnari  Elena. Aspects of improving the legislation of the Republic of Moldova in the 

context of Eurointegration, 2nd International Conference The Danube - Axis of 

European Identity Cahul State University “B.P. Hasdeu”, Danubius University of 

Galati, Romania, Cahul State University “B.P.Hasdeu”, Republic of Moldova And 

Izmail State Liberal Arts University, Ukraine, June 29, 2012 – June 29, 2012, Cahul , 

Republic of Moldova. 

23. Botnari Elena. Legalitatea: principiu, regim şi exigenţă a statului de drept, 

comunicare în cadrul Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul Perpetua 

misiune a administraţiei publice de a fi în serviciul societăţii, organizată de Institutul 

de Ştiinţe Administrative din R. Moldova, AŞM şi Primăria Chişinău, 12-13 

octombrie, 2012, Chişinău 

24. Odinokaia Ina. Ombudsmanul copilului - garant al respectării drepturilor copilului, 

comunicare comunicare în cadrul Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul 

Perpetua misiune a administraţiei publice de a fi în serviciul societăţii, organizată de 

Institutul de Ştiinţe Administrative din R. Moldova, AŞM şi Primăria Chişinău, 12-13 

octombrie, 2012, Chişinău 

25. Rusu, Vladimir. Eficientizarea controlului în administraţia publică centrală, 

comunicare în cadrul Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul Perpetua 

misiune a administraţiei publice de a fi în serviciul societăţii, organizată de Institutul 

de Ştiinţe Administrative din R. Moldova, AŞM şi Primăria Chişinău, 12-13 

octombrie, 2012, Chişinău 

26. Pădureac Lidia, Impactul evoluţiei statului şi instituţiilor religioase asupra moralei: 

controverse istorice, perspective contemporane, Conferinţa ştiinţifică internaţională: 

Dialogul civilizaţiilor: etică, libertate şi responsabilitate într-o lume în schimbare, 

Chişinău, 15-17 octombrie , 2012. 

27. Cojocaru Igor,  Competitivitatea capitalului uman în Regiunea de Dezvoltarea Nord 

a Republicii Moldova. Rezultatele cercetării sociologice. Masa rotundă 

„Competitivitatea capitalului uman în Regiunea de Dezvoltarea Nord a Republicii 

Moldova”. Universitatea de Stat „Alecu Russo”din Bălţi, Agenţia de Dezvoltare 

Regională Nord. Bălţi. 30 noiembrie 2012.  

28. Cojocaru Igor, Imaginea Republicii Moldova în presa molodovenească şi în cea 

europeană. Consulatul General al României, ADR Nord, Centrul Pro-europa, 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. 26 mai 2012 

29. Cojocaru Igor, The Roma Holocaust and contemporary challenges: Tackling 

discrimination and Human Rights abuse of Roma. E Romani Glinda (Suedia), 

Ambasada suediei în Republica Moldova, Centrul Naţional al Romilor. Bălţi, 15 mai 

2012. 

30. Ciobanu Ion. Sistemul electoral din Republica Moldova: constrîngeri şi oportunităţi 

de reformare. Conferinţă ştiinţifico-practică. Academia de ştiinţe a Moldovei, 

Institutul Integrare europeană şi Ştiinţe Politice, Comisia Electorală Centrală a 

Republicii Moldova. Chişinău, 27 noiembrie 2012. 

31. Cruglițchi Tatiana. Unele aspecte privind tranzacţia de împăcare, Conferinţa 

ştiinţifică a profesorilor dedicată Zilei de 10 decembrie – data adoptării Declaraţiei 

Universale a Drepturilor şi Libertăţilor Omului. 
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32. Botnari Elena. Principiul legalităţii – exigenţă a statului de drept. Colloquia 

professorum Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, ediţia a III-a, 19 octombrie 

2012, Bălţi. 

33. Ţarălungă Victoria. Drepturile copilului în contextul Uniunii Europene: realizări și 

perspective, Conferinţa ştiinţifică Avantajele şi dezavantajele aderării Republicii 

Moldova la Uniunea Europeană, 11 mai 2012, Facultatea de Drept, USB ”A. Russo”, 

Bălţi.  

34. Botnari Elena. Drepturile copilului în lumina Cartei privind drepturile fundamentale 

a Uniunii Europene, Conferinţa ştiinţifică Avantajele şi dezavantajele aderării 

Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 11 mai 2012, Facultatea de Drept, USB 

”A. Russo”, Bălţi. 

35. Odinokaia Ina. Garanții sociale a copiilor și familiilor cu copii în cadrul Uniunii 

Europene. Conferinţa ştiinţifică Avantajele şi dezavantajele aderării Republicii 

Moldova la Uniunea Europeană, 11 mai 2012, Facultatea de Drept, USB ”A. Russo”, 

Bălţi. 

36. Ţarălungă Victoria, Frangulea S. Colaborarea Republicii Moldova cu Uniunea 

Europeană în domeniul prevenirii și combaterii migrației ilegale și a traficului ilegal de 

migranți: realizări și perspective. Colloquia professorum Tradiție și inovare în cercetarea 

științifică,  Ediţia a III-a, 19 octombrie 2012. 

37. Krugliţki Mihaela. Controlul de constituţionalitate în Republica Moldova: 

perspective şi realitate, Colloquia professorum Tradiție și inovare în cercetarea științifică,  

Ediţia a III-a, 19 octombrie 2012.  

38. Rusu Vladimir.  Protecţia drepturilor copiilor de către autorităţile publice locale, 

Colloquia professorum Tradiție și inovare în cercetarea științifică,  Ediţia a III-a, 19 

octombrie 2012. 

39. Odinokaia Ina. Pensia pentru unele categorii de cetăţeni, Colloquia professorum 

Tradiție și inovare în cercetarea științifică,  Ediţia a III-a, 19 octombrie 2012. 

40. Boca Sergiu, Instituţia nulităţii actului juridic civil şi a efectelor ei în legislaţia, 

doctrina şi practica judiciară a Republicii Moldova. Conferinţa ştiinţifico-practică 

internaţională „Procuratura Republicii Moldova la 20 ani. Rolul şi locul Procuraturii 

într-un stat de drept”, Chişinău, 27 ianuarie 2012;  

41. Boca Sergiu, Analiza investigaţiilor ştiinţifice în materia efectelor nulităţii actului 

juridic civil în doctrina statelor străine. Conferinţa ştiinţifică internaţională anuală a 

doctoranzilor şi tinerilor cercetători „Tendinţe contemporane în evoluţia patrimoniului 

istoric şi juridic al Republicii Moldova”, Chişinău, 12 aprilie 2012;  

2013 
42. Ţarălungă Victoria, conf. univ., dr., Frangulea S. Colaborarea Republicii Moldova 

cu Uniunea Europeană în domeniul prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale: realizări 

şi perspective. În: Materialele Conferinţei Ştiinţifice internaţionale anuale a 

doctoranzilor şi tinerilor cercetatori cu genericul „Tendinţe contemporane ale 

dezvoltării ştiinţei în contextual valorificării opţiunilor europene: viziuni ale tinerilor 

cercetători”, Vol. I. Ediţia a VII-a, 30 mai 2013, Institutul de Cercetări Juridice şi 

Politice al AŞM, Chişinău, 2013. p. 318-326. 

43. Boca Sergiu, lect. sup. univ., dr. Retroactivitatea ca efect principal al nulităţii 

actelor juridice civile faţă de părţi. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Tendinţe 

contemporane ale dezvoltării ştiinţei în contextul valorificării opţiunii europene: 

viziuni ale tinerilor cercetători”, Chişinău, 30 mai 2013; 

44. Orlov Maria, conf. univ., dr. Formation professionnelle en français – un objectif 

pour la Moldavie, Colloque Scientifique International « Actualités dans 
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l’enseignement des langues dans un contexte pluridisciplinaire”, Universitatea de Stat 

„Alecu Russo” din Bălti, 29 martie 2013 

45. Neagu Ghenadie, Îmbunătăţirea calităţii studiilor de masterat – premisă favorabilă a 

inserţiei  pe piaţa forţei de muncă, comunicare  la Conferinţa Ştiinţifico-practică cu 

participare internaţională „Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în 

condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene”, 22-23 mai 2013, Bălţi 

46. Cojocaru Igor, Unele Iniţiative europene pentru dezvoltarea regională şi cooperarea 

transfrontalieră. (Cazul: Regiunea de Dezvoltare Nord, Republica Moldova). 

Conferinţă naţională cu participare internaţională. Parteneriatul Estic şi Republica 

Moldova: Obiective – Practici – Provocări. Universitatea Jagielonisană din Cracovia 

(Polonia), Universitatea de Stat din Moldova. 27 septembrie 2013. Chişinău. 

47. Cojocaru Igor,  Competitivitatea capitalului uman din Regiunea de Dezvoltarea Nord 

pe piaţa muncii. Conferinţă internaţională. Oportunităţi de dezvoltare socio-economică 

a Regiunii de Dezvoltare Nord pînă în anul 2020. Agenţia de dezvoltare regională 

Nord. 21-22 mai 2013. Bălţi. 

48. Cojocaru Igor, Круглый стол. Роль вузов в инновационном развитии регионов 

Республики Молдова. Иновационный инкубатор «ИнноЦентр», Инновационно-

образовательный кластер «InnoClaster», Комратский Государственный 

Университет. 19 апреля 2013. Комрат. 

49. Cojocaru Igor Seminar. Politica Regională UE şi impactul ei asupra Dezvoltării 

Regionale din Moldova. Proiect Twining MD10/ENP-PCA/OT/10 Consolidarea 

Capacităţilor de Dezvoltare Regională în Republica Moldova. 17 septembrie 2013. 

Bălţi. 

50. Pădureac Lidia, Conştiinţa europeană – metamorfoze axiologice şi perspective 

educaţionale. Studiul de caz: Republica Moldova, comunicare  la Conferinţa 

Ştiinţifico-practică cu participare internaţională „Competitivitatea capitalului uman pe 

piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene”, 22-23 mai 

2013, Bălţi 

51. Pădureac Lidia, Promovarea valorilor morale în cadrul disciplinelor socio-umane. 

Studiul de caz: Civilizaţie şi cultură europeană, comunicare la Conferinţa 

internaţională "Educaţia din perspectiva idealului naţional" (5-4 octombrie), Chişinău, 

2013 

52. Ciobanu Elvira, Participarea la Conferința științifică anuală a doctoranzilor, UP “I. 

Creangă”, Chișinău, 2013. 

53. Canțer Nicoleta, Organizarea  Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare 

internaţională” Fortificarea sănătăţii angajaţilor prin suprimarea stresului 

organizaţional”  20 decembrie 2013 ,  în cadrul Proiectului “ Cercetarea şi elaborarea 

mecanismelor de fortificare a sănătăţii angajaţilor prin suprimarea stresului 

organizaţional ”susţinut de Academia de Ştiinţe a Moldovei. 

54. Canțer Nicoleta, Metode  estompare  stresului organizaţional şi de fortificare a 

sănătăţii angajaţilor, în cadrul Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare 

internaţională” Fortificarea sănătăţii angajaţilor prin suprimarea stresului 

organizaţional”  20 decembrie 2013 

55. Canțer Nicoleta, Stresul ocupaţional în mediul educaţional în contextul educaţiei 

încluzize, în cadrul Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională” 

Fortificarea sănătăţii angajaţilor prin suprimarea stresului organizaţional”  20 

decembrie 2013 

56. Canțer Nicoleta, Am promovat seminarul ştiinţifico-metodic  la Catedra de 

psihologie şi asistenţă socială cu tematica:”Strategii de resocializare a delinvenţilor ”, 

ianuarie 2013. 
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57. Canțer Nicoleta, Organizarea şi promovarea ciclului de  Training   

„Copingul/suprimarea  stresului ordanizaţional”(la nivel municipal), cu profesori, 

ONG, asistenţi sociali, medici. 

58. Canțer Nicoleta, Activitate în cadrul Laboratorului de stres control 

59. Ciobanu Elvira, Participarea la COLLOQUIA PROFESSORUM, Ediţia a IV-a din 

18 octombrie 2013, cu genericul Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică. USB. 

60. Pădureac Lidia, Memoria socială şi cercetarea istoriei în postmodernism, Colloquia 

professorum. Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică. Ediţia a IV-a. USB, 18 

octombrie 2013. 

61. Canțer Nicoleta, Colloquia professorum. Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică. 

Ediţia a IV-a. USB, 18 octombrie 2013 (echipa de organizatori) 

62. Jacota-Dragan O., Aspectul mutaţionist a dezvoltării ştiinţei, Colloquia professorum. 

Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică. Ediţia a IV-a. USB, 18 octombrie 2013 

63. Mohorea Efim., Esenţa filosofică a semnului şi a comunicării semiotece. Istorie şi 

contemporanoetate, Colloquia professorum. Tradiţie şi inovare în cercetarea 

ştiinţifică. Ediţia a IV-a. USB, 18 octombrie 2013. 

64. Boişteanu Eduard, conf. univ., dr. Reflecţii juridice privind respectarea dress-code-

ului şi interzicerea fumatului la locul de muncă, prezentată în cadrul Conferinţei 

ştiinţifico-practice cu participare internaţională „Competitivitatea capitalului uman 

pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene” (Bălţi, 22-

23 mai 2013). 

65. Crugliţchi Tatiana, lect. sup. univ. Avantajele procedurii arbitrale naţionale şi 

internaţionale, prezentată în cadrul Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare 

internaţională „Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile 

dezvoltării regionale şi a integrării europene” (Bălţi, 22-23 mai 2013). 

66. Ciobanu Ion, lect. sup. univ., dr. Garantarea dreptului de vot şi de a fi ales în 

Republica Moldova. Colloquia Professorum Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, 

ediţia a IV-a, 18 octombrie 2013, Facultatea de Drept şi Ştiinţe sociale, USB ”A. 

Russo”. 

67. Crugliţchi Tatiana, lect. univ.,. Metodica predării dreptului procesual-civil. 

Colloquia Professorum Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, ediţia a IV-a, 18 

octombrie 2013, Facultatea de Drept şi Ştiinţe sociale, USB ”A. Russo”. 

68. Boişteanu Eduard, conf. univ., dr. Unele consideraţii privind clauzele speciale 

(facultative) ale contractului individual de muncă. Colloquia Professorum Tradiţie şi 

inovare în cercetarea ştiinţifică, ediţia a IV-a, 18 octombrie 2013, Facultatea de Drept 

şi Ştiinţe sociale, USB ”A. Russo”. 

69. Demciuc Eduard, lect. univ.. Unele considerente cu privire la reglementarea 

legatului în legislaţia Republicii Moldova. Colloquia Professorum Tradiţie şi inovare în 

cercetarea ştiinţifică, ediţia a IV-a, 18 octombrie 2013, Facultatea de Drept şi Ştiinţe 

sociale, USB ”A. Russo”. 

70. Buzinschi Ion, lect. univ.,. E-transformarea actului de conducere – oportunităţi şi 

riscuri. Colloquia Professorum Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, ediţia a IV-

a, 18 octombrie 2013, Facultatea de Drept şi Ştiinţe sociale, USB ”A. Russo”. 

71. Vrabie Cornel, lect. sup. univ., dr. Aspecte privind recuperarea prejudiciului moral 

în litigiile civile. Colloquia Professorum Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, 

ediţia a IV-a, 18 octombrie 2013, Facultatea de Drept şi Ştiinţe sociale, USB ”A. 

Russo”. 

72. Dănoi Ion, lect. sup. univ., dr. Dreptul consumatorului de a fi informat. Colloquia 

Professorum Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, ediţia a IV-a, 18 octombrie 

2013, Facultatea de Drept şi Ştiinţe sociale, USB ”A. Russo”. 
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73. Pînzari Veaceslav, conf. univ., dr. Aspecte privind reglementarea actului juridic în 

Codul civil al Republicii Moldova, prezentată în cadrul Conferinţei Internaţionale 

Ştiinţifico - Practice „Codul civil al Republicii Moldova: 10 ani – realizări, rezerve şi 

perspective”, 19 – 20 septembrie 2013, Chişinău. 

 

2014 
74. Canțer Nicoleta,   Comunicarea carcerală-factor ce perturbăervanţiile de resocializare 

a deţinuţilor, Conferinţă ştiinţifico-practică internaţională „Rezistenţa le 

educaţie:soluţii şi perspective” 30 octombrie 2014;  

75. Canțer Nicoleta, Studiu vizînd integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi mintale, 

Eficientizarea învăţămîntului-vector al policilor educaţionale moderne, conferinţă 

ştiinţifică internaţională, 11-12 decembrie 2014, ISECZU  

76. Ciobanu Elvira; Jelescu P.,  Educația electorală și interesul pentru alegeri al 

votanților începători. Conferinţă Ştiinţifică Internaţională „Eficientizarea 

învăţământului –vector al politicilor educaţionale moderne”, 2014.  

77. Ciobanu Elvira; Jelescu  P. Interesele electorale la studenții pedagogi de la anul 

întâi. Conferinţă Ştiinţifico-Metodică „ Prerogativele învățământului preuniversitar și 

universitar în contextul societății bazate pe cunoaștere”, Chișinău. 2014.  

78. Jacota-Dragan O. Paradigme ale filosofiei româneşti în secolul XX”, Conferinţa 

Ştiinţifică Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor 

cercetători, Chişinău 2014 

79. Neagu Gheorghe, Calitatea formării profesionale iniţiale. Studiu de caz – 

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, Conferinţa Ştiinţifică Şcoală, educaţie, 

cercetare – de la restricţionări ideologice la valori democratice europene, Chişinău, 

2014,  

80. Pădureac Lidia,  Identitatea europeană în contextul proceselor educaţionale 

integraţioniste. Conferinţă ştiinţifică Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul 

European al Învăţămîntului superior, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională, 

Cahul, 2014 

81. Pădureac Lidia,  Impactul memoriei sociale asupra ştiinţei istorice. Perspectivele şi 

problemele integrării în Spaţiul European al Învăţămîntului superior, conferinţă 

ştiinţifico-practică internaţională, Cahul, 2014 

82. Pădureac Lidia,  Studierea memoriei istorice în posttotalitarism, Şcoală, educaţie, 

cercetare – de la restricţionări ideologice la valori democratice europene, Conferinţă 

Ştiinţifică, Chişinău, 2014 

83. Spatari Mariana, Reglementarea juridică a obiectelor dreptului de autor în legislaţia 

Republicii Moldova, Conferinţa ştiinţifică  COLLOQUIA PROFESSORUM, Ediţia a 

V-a, cu genericul Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, Bălți, 2014 

84. Crugliţchi Tatiana, Unele repere metodice privind predarea cursului de Drept 

procesual civil în instituţiile superioare de învăţămînt, Conferinţa ştiinţifică  

COLLOQUIA PROFESSORUM, Ediţia a V-a, cu genericul Tradiţie şi inovare în 

cercetarea ştiinţifică, Bălți, 2014 

85. Crugliţchi Tatiana, Analiza practicii judiciare a cazurilor de violenţă în familie din 

perspective legislaţiei procesual civile a Republicii Moldova, Conferinţa ştiinţifică  

COLLOQUIA PROFESSORUM, Ediţia a V-a, cu genericul Tradiţie şi inovare în 

cercetarea ştiinţifică, Bălți, 2014 

86. Vrabie Corneliu, Particularităţi privind ordonanţa de protecţie ca instrument de 

protejare a victimelor violenţei în familie, Conferinţa ştiinţifică  COLLOQUIA 

PROFESSORUM, Ediţia a V-a, cu genericul Tradiţie şi inovare în cercetarea 

ştiinţifică, Bălți, 2014 
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87. Botnari Elena, Principiile instituţiilor juridice în cadrul sistemului principiilor 

dreptului, Conferinţa ştiinţifică  COLLOQUIA PROFESSORUM, Ediţia a V-a, cu 

genericul Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, Bălți, 2014 

88. Odinokaia Ina, Garanţiile sociale acordate familiilor în caz de naştere a copilului, 

Conferinţa ştiinţifică  COLLOQUIA PROFESSORUM, Ediţia a V-a, cu genericul 

Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, Bălți, 2014. 

89. Buzinschi Ion, Integrarea procesului de instruire în sistemul serviciilor 

guvernamentale on-line, Conferinţa ştiinţifică  COLLOQUIA PROFESSORUM, 

Ediţia a V-a, cu genericul Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, Bălți, 2014. 

90. Dănoi Ion,  Criterii de evaluare a caracterului abuziv a clauzelor contractuale, 

Conferinţa ştiinţifică  COLLOQUIA PROFESSORUM, Ediţia a V-a, cu genericul 

Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, Bălți, 2014 

91. Ţarălungă Victoria, Mandatul European de Arestare: transformarea procedurilor de 

extrădare în cadrul Uniunii Europene, Conferinţa ştiinţifică  COLLOQUIA 

PROFESSORUM, Ediţia a V-a, cu genericul Tradiţie şi inovare în cercetarea 

ştiinţifică, Bălți, 2014.  

92. Ţarălungă Victoria., Frangulea  S. Drepturile omului în contextul traficului ilegal de 

migrați. În: Materialele Conferinței științifice internaționale a doctoranzilor și tinerilor 

cercetători „Consolidarea statului de drept al Republicii Moldova în contextul 

evoluției sistemului internațional și proceselor integraționiste”, Ediţia a VIII-a , 

Chișinău, 3 iunie 2014   

93. Ţarălungă Victoria. Unele probleme în materia protecției internaționale a 

drepturilor omului: abordare teoretico-științifică. În: Principiile şi direcţiile prioritare 

ale dezvoltării statului de drept în contextul integrării europene. ICJP, Chișinău, 2014  

2015 
94. Cojocaru Igor, 15 aprilie 2015. Conferința de lansare a proiectului „Managementul 

proiectului – instrument al dezvoltării locale și regionale. Experiența Regiunii 

Wielkopolska pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova”. (Agenția de 

Dezvoltare Regională Nord, Wielkopolska Region, Programul de colaborare pentru 

dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al RP), Bălți; 

95. Cojocaru Igor, 16-17 septembrie  2015. Scientific conference „If you want peace, uoe 

have to plan for it” (Universitate de Stat din Moldova, Intitute CIVIC, Austrian 

Development Agency), Chișinău. 

96. Cojocaru Igor, 24 iulie 2015. Cafenea europeană „Dezvoltarea urbană în țările UE și 

în Republica Moldova”, (Centrul Regional CONTACT – Bălți), Bălți; 

97. Cojocaru Igor, 26 octombrie 2015. Seminar „politici etnoculturale și modele de 

cooperare cu autoritățile”, (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Centrul 

European pentru Problemele Minorităților (ECMI), Germania), Bălți; 

98. Cojocaru Igor, 27 aprilie 2015. Participare la organizarea lecției publice „Uniunea 

Europeană – progrese în timpuri de criză” și „Uniunea Europeană – drept, identitate și 

integrare în timpuri de neliniști geopolitice”, prof. dr. Ludger Kuhnhardt, director al 

Institutului pentru Integrare Europeană, Universitatea din Bonn (Germania). 

(Ambasada Republicii Federale Germania, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 

Bălți), Bălți; 

99. Cojocaru Igor, 27 mai 2015. Ședința grupului de lucru Regional pentru planificarea 

strategică a RDN pînă în anul 2020. (Agenția de Dezvoltare Regională Nord), Bălți; 

100. Cojocaru Igor, 28 iulie  2015. Masa rotundă „Situația social-politică di Republica 

Moldova și tendințele posibile ale evoluției” (Academia de Științe a Moldovei), 

Chișinău; 
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101. Cojocaru Igor, 28 mai 2015. Masa rotundă „Dezbateri publice a propunerilor 

legislative privind consolidarea autonomiei universitare  în sectorul învățămîntului 

superior din Republica Moldova”. Proectul TEMPUS „Consolidarea Autonomiei 

Universitare în Moldova/EUniAM”. (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți), 

Bălți; 

102. Cojocaru Igor, 29 июля 2015.  Дебаты «Повышение тарифов на 

энергоносители: причины и последствия». (Бельцкий еженедельник СП), Bălți; 

103. Cojocaru Igor, 4 noiembrie 2015. Cafenea europeană  „Corupția – impediment 

major în dezvoltarea țării”, (Institutul pentru Politici și Reforme Europene), Bălți; 

104. Cojocaru Igor, 6 noiembrie 2015. Lansarea cărții „Românii în Gulag: memorii, 

mărturii, documente”, vol. I-II. Autori: A. Petrencu, L.D. Cojocaru, L. Pădureac. 

(Institutul de Istorie Socială „ProMemoria”, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 

Bălți), Bălți. 

105. Cojocaru Igor, 31 iulie 2015. Masa rotundă „Implicarea educației mediatice în 

curricula universitară și școlară”. (Academia Deutsche Welle), Bălți; 

106. Cojocaru Igor, 4 сентября 2015. Встреча рабочей группы над „Расширенным 

Миграционным Профилем (РМП)” в рамках проекта „Поддержка внедрения 

компонента по миграции и развитию Партнѐрства по Мобильности и 

использование его преимущества для Приднестровья. (Международная 

Организация по Миграции), Бендеры; 

107. Cojocaru Igor, 6 octombrie 2015. Dezbatere publică „Contribuția autorităților 

publice locale și a organizațiilor neguvernamentale la implementarea politicii de 

dezvoltare regională”. (IDIS Viitorul, Centrul Pro-Europa Bălți, ADR Nord), Bălți; 

108. Cojocaru Igor, Comunicarea: Sindromul posttraumatic al generaţiei războiului doi 

mondial: mărturii basarabene (Posttraumatic Syndrome of the II World War 

Generation: Bessarabia Witnesse)18-19 septembrie, 2015 cu prezentarea comunicări 

şi articolului pentru publicare  

109. Jacota-Dragan  O. Participarea la conferinţa ştiinţifică Constantin Stere gânditor 

şi om politic, AŞM 2 aprilie 2015, comunicarea: ,,Valorificarea gândirii filosofice și 

politice a lui C. Stere în Republica Moldova”  

110. Jacota-Dragan  O. Participarea la Conferinţa ştiinţifică internaţională a 

doctoranzilor, UnAŞM 10 martie 2015, comunicarea: ,,Paradigme ale filosofiei  lui  

P.P. Negulescu”.  

111. Jacota-Dragan  O., Participarea la Conferinţa didactico-științifică ,,ÎN MAREA 

TRECERE” consacrată filosofului-poet Lucian  BLAGA, organizată de UnAŞM, 22 

octombrie 2015, comunicarea: „Sistemul filosofic al lui Lucian Blaga în filosofia 

românească din sec. XX” 

112. Jacota-Dragan  O.  Participarea la conferinţa ştiinţifică internaţională ,Relevanţa şi 

calitatea formării universitare: competenţe pentru prezent şi viitor”, USARB 8 

octombrie 2015, comunicarea: ,,Paradigme ale filosofiei lui Mircea Vulcănescu"  

113. Jacota-Dragan  O.  Participarea la conferinţa ştiinţifică Orientări actuale în 

cercetarea doctorală, USARB, 4 decembrie 2015, comunicarea: ,,Geneza și evoluția 

paradigmelor filosofice”.  

114. Mohorea Efim, Participarea la Conferința științifică națională cu participare 

internațională Știința și inovarea în nordul Republicii  Moldova: probleme, realizări, 

perspective, BĂLŢI, 25-26 septembrie 2015, comunicarea: Aspecte filosofice ale 

comunicării semiotice;  

115. Mohorea Efim, Participarea la Conferința științifică națională cu participare 

internațională Știința și inovarea în nordul Republicii  Moldova: probleme, realizări, 



 120 

perspective, BĂLŢI, 25-26 septembrie 2015, comunicarea:  Esența dreptului în 

contextul teoriei generale a sistemelor. 

116. Pădureac Lidia, Conferinţa internaţională If you want peace, you have to plan for 

it. 18 septembrie, 2015.Comunicarea: Posttraumatic Syndrome of the II World War 

Generation: Bessarabia Witnesses  

117. Pădureac Lidia, Conferinţa ştiinţifică Tradiţii şi valori în formarea profesională a 

cadrelor didactice în învăţămîntul preşcolar şi primar, 29 octombrie, 2015 -Bălţi 

118. Pădureac Lidia, Conferinţă ştiinţifică internaţională: 75 de ani de la anexarea de 

către URSS a Basarabiei, Nordului Bucovinei şi ţinutului Herţa, 12-13 iunie, 2015, 

Chişinău, comunicarea: Anul 1940 în memorialistica basarabenilor: trăiri, reflecţii, 

demistificări 

119. Pădureac Lidia, Conferinţa internaţională Perspectivele și problemele integrării în 

spațiul european al cercetării și educației, Cahul, 2015, comunicarea: Memorii 

basarabene despre reabilitarea deportaţilor. 

120. Pădureac Lidia, Seminar metodologic Recuperarea și valorificarea istorică a 

memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada 

anilor 1940-1941, 1944-1953, comunicarea: Experienţa şi contextele cercetării în 

cadrul proiectelor de istorie orală. 

121. Pădureac Lidia, Teroarea stalinistă în R.S.S. Moldovenească: probleme, rigori şi 

realizări în cercetările de istorie orală, Chişinău, 25 noiembrie, 2015, comunicarea: 

Rememorarea foametei din RSS Moldovenească în cercetările de istorie orală: 

provocări şi dileme actuale. 

122. Pădureac Lidia, Conferinţa Știinţifică Naţională cu genericul Probleme de 

filologie: aspecte teoretice şi practice (Ediţia a II-a), Bălți, 11 decembrie 2015. 

Comunicare: Foametea din Basarabia: manifestări postraumatice în cercetările de 

istorie orală. 

123. Pădureac Lidia, Conferinţă ştiinţifică internaţională: 75 de ani de la anexarea de 

către URSS a Basarabiei, Nordului Bucovinei şi ţinutului Herţa, 12-13 iunie, 2015, 

Chişinău Comunicarea: Anul 1940 în memorialistica basarabenilor: trăiri, reflecţii, 

demistificări. 

124. Pînzari Veaceslav, Conferinţa Internaţională „Statutul executorului judecătoresc în 

exercitarea atribuțiilor sale. Evoluții ale procedurii de executare”. 17-18 septembrie, 

2015, Chișinău. 

125. Pojar Daniela, „Dreptul subiectiv între uz și abuz”  – conferința științifico-practică 

Aspecte ale dezvoltării potențialului  economico - managerial  în contextul asigurării 

securității naționale - Bălți, iulie 2015; 

126. Craevscaia Cristina, Dănoi Ion, Conferința regională „Tarifele majorate la 

energie – realități și consecințe. Dialog cu expertii în energetică”, Organizată de 

Insitutul pentru Politici și Reforme Europene,5 decembrie 2015 ; 
127. Botnari Elena, Conferinţa ştiinţifică Internațională Relevanța și Calitatea Formării 

Universitare: Competențe pentru prezent și viitor, consacrată celor 70 de ani de la 

fondarea universității bălțene, 8 octombrie 2015, comiunicare cu tema „Locul și rolul 

Teoriei Generale a Dreptului în formarea compentențelor juridice” 

128. Boca Sergiu, Teoria inexistenţei în contextul concepţiilor despre nulitatea actului 

juridic civil. Conferinţa naţională cu participare internaţională „Ştiinţa în nordul 

Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, Bălţi, 25 septembrie 2015; 

129. Odinokaia Ina, Educația de calitate- obiectiv al Organizației Națiunilor Unite pentru 

dezvoltare durabilă. Conferinţa ştiinţifică Internațională Relevanța și Calitatea 

Formării Universitare: Competențe pentru prezent și viitor, consacrată celor 70 de ani 

de la fondarea universității bălțene, 8 octombrie 2015. 
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130. Buzinschi Ion, Craevscaia Cristina, Rusu Vladimir, Conferinţa ştiinţifico-practică 

internaţională „Organizarea administraţiei publice locale în RM în lumina experienţei 

şi a practicilor administraţiei locale din Europa”, Organizata de  Institutul de Științe 

Administrative din Republica Moldova (ISAM) în parteneriat cu  OLA – Europe 

(Observatorul pentru Autonomia Locală) si Academia de Științe a Moldovei, Institutul 

de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, 2015, Chișinău. 

131. Botnari Elena, „Locul și rolul Teoriei Generale a Dreptului în formarea 

compentențelor juridice” Conferinţa ştiinţifică Internațională Relevanța și Calitatea 

Formării Universitare: Competențe pentru prezent și viitor, consacrată celor 70 de ani 

de la fondarea universității bălțene, 8 octombrie 2015 

132. Crugliţchi Tatiana, „Metodica predării cursului de Drept procesual civil.” 

Conferinţa ştiinţifică Internațională Relevanța și Calitatea Formării Universitare: 

Competențe pentru prezent și viitor, consacrată celor 70 de ani de la fondarea 

universității bălțene, 8 octombrie 2015 

133. Pojar Daniela, „Elemente ale răspunderii juridice pentur săvîrșirea abuzului de 

drept.” Conferinţa ştiinţifică Internațională Relevanța și Calitatea Formării 

Universitare: Competențe pentru prezent și viitor, consacrată celor 70 de ani de la 

fondarea universității bălțene, 8 octombrie 2015 

134. Țarălungă Victoria „ Evoluţia istorică, esenţa şi importanţa instituției extrădării”. 

Conferinţa ştiinţifică Internațională Relevanța și Calitatea Formării Universitare: 

Competențe pentru prezent și viitor, consacrată celor 70 de ani de la fondarea 

universității bălțene, 8 octombrie 2015 

 

 

13. Lista manifestărilor ştiinţifice organizate (denumirea, participarea, perioada, locul 

desfăşurării): 

- naţionale; 

2011 
1. Organizarea activităţii „Ziua drapelului Republicii Moldova”, 21 aprilie 2011. Sala de 

Conferinţe a Bibliotecii Ştiinţifice, Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi. 

2. Organizarea conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu genericul „Evoluţia relaţiilor dintre 

Republica Moldova şi Uniunea Europeană pe parcursul anilor 2002 – 2011. 

Perspective şi strategii”. 13 mai 2011. Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi. 

3. În contextul Zilelor Europei în Moldova, Catedra în co-parteneriat cu Agenţia de 

Dezvoltare Regională Nord şi Centrul "Pro-Europa" Bălţi, a organizat la 14 mai 2011, 

masa rotundă cu genericul "Oportunităţi investiţionale în Regiunea de Dezvoltare 

Nord a Republicii Moldova". 

4. Prezentare de carte „Între istorie şi judecata posterităţii” de Alexandru Budişteanu. 27 

mai 2011. Sala de Conferinţe a Bibliotecii Ştiinţifice, Universitatea de Stat „A. Russo” 

din Bălţi. 

5. 14 iunie 2011 Catedra împreună cu Centrul de organizare a activităţilor culturale a 

Bibliotecii Ştiinţifice a organizat activitatea dedicată Comemorării a 70 ani de la 

primul val al deportărilor în masă din Republica Moldova. 

6. Conferinţa ştiinţifică naţională, dedicată Zilei Internaţionale a Drepturilor omului, cu 

genericul Protecţia drepturilor copilului pe plan intern şi internaţional, 10 decembrie 

2011. Secţiunea Drept public: participanţi 12 titulari ai Catedrei. 

7. Conferinţa ştiinţifică studenţească cu genericul „Justiţia – regina şi stăpâna tuturor 

virtuţilor”, dedicată Zilei juristului din 19 octombrie 2011; 

2012 
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8. Conferinţa “Republica Moldova şi Uniunea Europeană – de la politica de vecinătate 

la procesul de asociere. Perspective şi strategii” Universitatea de Stat “Alecu Russo” 

din Bălţi, Facultatea de Drept, aud. 553. 25 mai 2012  

9. Conferința științifică “Orașul Bălți şi regiunile învecinate în retrospectiva istoriei.” 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Catedra de Ştiinţe Socioumane. Bălţi, 

14 noiembrie 2012  

10. Comemorarea a 20 de ani de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii 

şi independenţei Republicii Moldova (1991-1992). Universitatea de Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi, 2 martie 2012 

11. Conferinţa ştiinţifică a studenţilor Facultăţii de Drept, dedicată Zilei Mondiale a 

Drepturilor Consumatorului, cu genericul „Protecţia drepturilor consumatorului pe 

plan intern şi internaţional” din 15 martie 2012; 

12. Conferinţa ştiinţifică studenţească cu genericul „Procesul civil – mijloc de realizare a 

justiţiei civile”, dedicată Zilei justiţiei civile europene. 

 

Organizarea în perioada 01.11.12-07.12.12 a meselor rotunde cu genericul: 

13. Inviolabilităţile personale ale copiilor (DR31Z) – Responsabil: V. Ţarălungă, 2012 

14. Delicvenţa juvenilă: probleme şi soluţii (DR34Z) – Responsabil: I. Odinokaia, 2012 

15. Traficul de copii – problemă de nivel global (DR33Z) – Responsabil: E. Botnari, 2012 

16. Internetul şi accesul la informaţie (DR32Z) – Responsabil: I. Buzinschi, 2012 

17. Rolul organelor administraţiei publice în protecţia drepturilor copiilor (AP21Z; 

DR22Z) – Responsabil: Vl. Rusu, 2012 

18. Conferinţa ştiinţifică cu genericul Avantajele şi dezavantajele aderării Republicii 

Moldova la Uniunea Europeană, desfăşurată la 11 mai 2012 în incinta Facultăţii de 

Drept, USB ”A. Russo”, Bălţi, 30 de participanţi.  

19. Conferinţa ştiinţifică, dedicată Zilei Internaţionale a Drepturilor omului, cu genericul 

Protecţia drepturilor copilului: între deziderat şi realitate, desfăşurată la 10 

decembrie 2012 în incinta Facultăţii de Drept, USB ”A. Russo”, Bălţi, 20 de 

participanţi. 

20. 5 aprilie 2012 – Dezbateri: Legea pentru combaterea şi prevenirea discriminării în 

Republica Moldova: necesitate, actualitate, importanţă, activitate organizată de 

Cercul de drept administrativ, conducător: lector universitar Rusu Vladimir. 

21. 25 octombrie 2012  –  Dezbateri: Politica fiscală în Republica Moldova: PRO sau 

CONTRA mediului antreprenorial, activitate organizată de Cercul de drept financiar şi 

fiscal, conducător: lector universitar Craevscaia Cristina. 

22. 13 noiembrie 2012 – Dezbateri Legalizarea prostituţiei în Republica Moldova – PRO 

sau CONTRA 

23. 14 noiembrie 2012 – Ziua autoconducerei la Facultatea de Drept, în cadrul 

„Săptămânii tineretului”. 

24. 15 noiembrie 2012 – Masă rotundă cu genericul: Problema încadrării tinerilor 

specialişti în câmpul muncii 

2013 

25. Sesiune de comunicări ale studenţilor şi masteranzilor dedicate „Zilelor Europei” 

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Drept, aud. 553.  16 mai 

2013  

26. Conferinţa ştiinţifică din 10 decembrie 2013 cu genericul ”Prevenirea şi combaterea 

violenţei – deziderat în materia protecţiei drepturilor omului”, 30  participanţi 

27. Conferinţa ştiinţifică cu genericul ”Dimensiunea juridică a procesului de integrare a 

Republicii Moldova în Uniunea Europeană”, desfăşurată în cadrul Facultăţii de Drept 

la 17 mai 2013, participanţi 11 membri ai Catedrei   
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28. Conferinţă ştiinţifică studenţească la Ciclul I „Judecătorul – exponentul puterii şi 

contraputerii în stat” dedicată Zilei Juristului, responsabil Crugliţchi Tatiana, lect. 

univ.,, lect. sup. univ., nr. de participanţi 10 studenţi, 2013. 

29. Conferinţă ştiinţifică studenţească la Ciclul II „Justiţia – regina şi stăpâna tuturor 

virtuţilor” dedicată Zilei Justiţiei Civile Europene, responsabil Crugliţchi Tatiana, lect. 

univ.,, lect. sup. univ., nr. de participanţi 5 masteranzi, 2013 

30. Masa Rotundă organizată la 15 octombrie 2013 „ Administrare, regionalizare şi 

descentralizare – aspecte comparate”, organizată de Catedră, cu participarea Prof. 

Andre Braen de la Universitatea din Ottawa, Canada, au participat 10 membri ai 

catedrei si masteranzi.  

31. Şedinţa Cercului de Drept financiar şi fiscal, organizată cu prilejul Zilei Internaţionale 

de luptă împotriva corupţiei, cu genericul „Controlul financiar în RM: actualitate şi 

perspective”, responsabil Craevscaia Cristina, 13 decembrie 2013, nr. de participanţi 

20 studenţi. 

2014 
32. Masă rotundă: “Integrarea europeană şi perspectivele tinerilor din R. Moldova” 

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, 

aud. 553.  8  mai 2014 Conferinţă “Integrarea europeană şi perspectivele tinerilor din 

R. Moldova” Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Drept şi 

Ştiinţe Sociale, aud. 553.  

33. 15  mai 2014 Lansare de carte cu participarea autorilor:  

a) Teroarea stalinistă în Basarabia, Petrencu A.,  

b) Un scurt popas necesar drumului, Petrencu  A., 

c) Promemoria, revista Institutului de Istorie social, nr.5-6 Biblioteca USARB, 11 iunie 

Lansare de carte cu participarea autorului: Repetiţie la moarte, autor Galina 

Răduleanu,Biblioteca USARB, 20 mai, 2014 

34. Lansarea de carte: Românii în Gulag. Mărturii, documente, studii. Editori: A.Petrencu, 

L. Cojocaru, L. Pădureac, Biblioteca Naţională din Chişinău, 4 iulie, 2014  

35. Oră publică: Mituri privind asocierea R. Moldova la Uniunea Europeană, promovată 

de Oazu Nantoi, Biblioteca USARB, 30 septembrie, 2014 

36. Oră publică prezentată de istoricul A. Petrencu dr.hab., prof.univ.: Trădaţi, dar 

neînfrînţi, 70 de ani de la insurecţia din Varşovia USARB, Facultatea de Drept şi 

Ştiinţe Sociale, aul. 566, 2014 

37. Masa rotundă „Evoluția și perspectivele asocierii Republicii Moldova la Uniunea 

Europeană”, 17 mai 2014, 15 participanţi; 

38. Conferinţa ştiinţifică dedicată Zilei internaţionale a drepturilor omului cu genericul 

„Non - discriminarea - imperativ al protecţiei drepturilor omului”, în parteneriat cu 

Centrul ONU al Bibliotecii Ştiinţifice USARB, 12 decembrie 2014, 30 participanţi; 

 

2015 
39. Organizarea Mesei rotunde: „Totalitarism - memorie şi istorie”, 6 noiembrie, 2015 

Biblioteca Ştiinţifică USARB. 

40. 29 octombrie Sesiune de comunicări: Tezaurul filozofic în viziunea tinerilor USARB, 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, aul. 553, noiembrie Masa rotundă 

„Incluziunea persoanelor cu dizabilităţi”, 3 decembrie, 2015, USARB (40 

participanţi) 

41. JACOTA-DRAGAN, O. Organizarea conferinţei ştiinţifice studenţeşti dedicate Zilei 

Mondiale a Filosofiei ,,Tezaurul filosofic în viziunea tinerilor, ediţia a III-a, 26 

noiembrie 2015, participanţi – 50 din ei 37 au prezentat comunicări ştiinţifice  
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42. CANŢER, N., Master-class: „Supervizarea managementului de caz în asistenţa 

socială”; (25 studenţi şi masteranzi) 24 aprilie, 2015, 

43. CANŢER, N.,  Conferinţa ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor ” Specificul 

asistenţei benenficiarilor în funcţie de tipul de caz  în cadrul sistemului de protecţie 

socială” (35 studenţi şi masteranzi) 21 mai, 2015 

44. CANŢER, N., Conferinţa ştiinţifică a studenţilor „Respectarea drepturilor omului în 

contextul grupurilor social-vulnerabile ”, 10 decembrie, 2015, (20  studenţi) 

45. Masă rotundă „Atrocităţile staliniste în memorialistica basarabeană”, 29 iunie, 2015, 

Biblioteca Ştiinţifică USARB. 

46. Organizarea prezentării de carte pe tematica represiunilor comuniste: Apocalipsa după 

Stalin, Gică Manole, 26 octombrie, 2015, Biblioteca Ştiinţifică USARB. 

47. Lecție publică „Istoria orală: perspective actuale în cercetarea trecutului totalitarist”, 

prezentată de dr. Lidia Pădureac, septembrie, 2015, USARB, aula 558 

48. Masă rotundă „Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități” 3 decembrie 2015, 

56 participanţi; (Dănoi I.,lect.sup.,dr.) 

49. Work-shop „Probleme actuale ale tineretului din Republica Moldova”, 10 noiembrie 

2015, 28 participanţi; ( Cazacu V., lect. univ., dr.) 

50. Conferința Științifică dedicată Zilei Europei cu genericul ”Armonizarea legislației 

Republicii Moldova la acquis-ul uniunii europene: probleme și soluții”, Centrul de 

Informare a Uniunii Europene, Bălți, 21 mai 2015. (Țarălungă V., conf.univ.,dr. 

Odinokaia Ina, conf.univ.,dr.) 

51. Masă rotundă dedicată Aniversării a 70-a a ONU cu genericul ”Reforma ONU – o 

necesitate a noului mileniu”, Centrul ONU, Bălți, 29 octombrie 2015. (Țarălungă V., 

conf. univ.,dr., Odinokaia Ina, conf.univ.,dr.) 

52. Seminar metodic: „AID- Platforma online de învățare”, 09.04.2015 (Rusu Vl., lect. 

univ., Buzinschi I., lect.univ.) 

53. Masă rotundă „Protecţia drepturilor consumatorului” dedicată Zilei Mondiale a 

Drepturilor Consumatorilor, 16 martie 2015- 30 ( Dănoi I., lect.sup.,dr.) 

54. Conferință Științifică dedicată Zilei Internaționale a Drepturilor Omului cu genericul : 

„Protectia Drepturilor Omului în contextul migratiei si azilului”, Centrul ONU, Bălți, 

17decembrie 2015 (Țarălungă V., conf.univ.,dr., Odinokaia Ina, conf.univ.,dr.) 

 

- naţionale cu participare internaţională; 

2011 
1. Conferință națională cu participare internațională «Administraţia statului Republica 

Moldova la 20 de ani de Independenţă», 29-30 octombrie 2011, Chișinău (Maria Orlov). 

 

2012 
2. Conferință națională cu participare internațională „ Perpetua misiune a administrației 

publice de a fi în serviciul societății”, 12-13 octombrie, 2012, Chișinău(Maria Orlov). 

2013 
3. Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională „Competitivitatea capitalului 

uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene” (Bălţi, 22-

23 mai 2013). 

2015 
4. Conferință națională cu participare internațională „Organizarea administrației publice 

locale în Republica Moldova în lumina experienței și a practicilor administrației locale 

din Europa”, 6 octombrie, 2015, Chișinău (Maria Orlov). 
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            - internaţionale (peste 20% de participanţi – din străinătate). 

2011 
1. Conferinţa Ştiinţifico-practică Internaţională „Integrarea specialistului cu studii 

superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale” din 21-22 octombrie 

2011, Bălţi; 

2. Conferinţa internaţională „Executorul judecătoresc – între rol activ şi organ de 

jurisdicţie”, 26-27 august 2011, Târgu Mureş, România (Pînzari Veaceslav). 

2012 
3. Conferința Internațională „Executarea silită în reglementarea Noului Cod de procedură 

civilă”, 30 august – 1 septembrie 2012, Târgu Mureș, România (Pînzari Veaceslav). 

2013 
4. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Instituţii ale procesului civil şi ale executării silite”, 

29-31 august 2013, Târgu Mureş, România (Pînzari Veaceslav).. 

2014 
5. Videoconferinţa cu genericul „Autonomia locală în Republica Moldova” în parteneriat 

cu Universitatea Lille 2, Franţa, cu participarea a 15 studenţi şi profesori ai catedrei, 

2014 

6. Conferința Internațională „Procesul civil și executarea silită, experiența unui nou 

început”, 28-30 august, 2014, Tîrgu Mureș, România, cu participarea a 3 profesori ai 

Catedrei de Drept.  

7. Conferința Internațională „Procesul civil și executarea silită, experiența unui nou 

început”, 28-30 august, 2014, Tîrgu Mureș, România (Pînzari Veaceslav). 

2015 
8. Conferința Internațională „Procesul civil și executarea silită. Teorie și practică”, 27-29 

august, 2015, Tîrgu Mureș, România (Pînzari Veaceslav). 

 

14. Lista manualelor apărute:  

 a) în edituri străine: 

- pentru învăţămîntul universitar; 

2011 
1. Пэдуряк Лидия, История. В: САЙНЕНКО, А. Русско-румынский разговорник. М. 

: Из-во. Говорун, 2011, pp. 10-13. ISBN 978-5-903184-79-8  

2015 
2. Pînzari Veaceslav. Dreptul familiei. București : Ed. Universul Juridic, 2015. 638 p. 

ISBN 978-606-673-603-9 

 

 b) în ţară: 

    - pentru învăţămîntul universitar; 

2011 
1. Romandaş Nicolae., Proca L., Odinokaia – Negură Ina,  Dreptul protecţiei sociale. 

Chişinău: “Foxtrot” SRL, 2011.p. 147-154; p.203-213 ISBN 978-9975-4180-0-3. 

2. Botnari Elena, Introducere în studiul dreptului: Teoria Generală a Dreptului. - Bălţi: 

Presa univ. bălţeană, 2011. 214 p. ISBN 978–9975-50–040-1. 

2012 
1. Boişteanu Eduard, Dreptul muncii. Manual (în coautorat – Nicolai Romandaş), Chişinău, 

Tipografia Centrală, 2015. - 736 p. ISBN 978-9975-53-444-4. 

2014 
1. Ţarălungă Victoria, Drept instituţional al Uniunii Europene: curs universitar. Bălţi: 

”Tipografia din Bălţi”, 2014. 121 p. ISBN 978-9975-132-21-3. 
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2. Ţarălungă Victoria, Drept internaţional public: curs universitar. Bălţi: ”Tipografia din 

Bălţi”,  2014. 227 p. ISBN 978-9975-132-24-4. 

2015 
1. Boişteanu Eduard, Dreptul muncii. Manual (în coautorat – Nicolai Romandaş), Chişinău, 

Tipografia Centrală, 2015. - 736 p. ISBN 978-9975-53-444-4. 

 

15. Lista capitolelor în manuale apărute: 

 b) în ţară: 

    - pentru învăţămîntul universitar; 

2011 
1. Ciobanu Ion, Managementul proiectelor europene. Suport de curs. Publicaţie finanţată de 

SOROS- Moldova. Chişinău, 2011. 82p. 

 

16. Lista lucrărilor instructiv-metodice: 

     - lucrări metodice;  

2011 
1. Boişteanu Eduard, Dreptul muncii: Indicaţii metodice (pentru lecţii practice) (în 

coautorat – Nicolai Romandaş, Oxana Eşanu, Adrian Lungu), Chişinău, CEP USM, 2011. - 

196 p. ISBN 978-9975-71-125-8. 

2012 
a. Ţarălungă Victoria. Drept internaţional public. Indicaţii metodice. Bălţi: 

”Tipografia din Bălţi”, 2012. 54 p. ISBN 978-9975-50-082-1 

 

2013 
1. Ciobanu Ion, Indicaţii metodice privind elaborarea și scrierea proiectelor la disciplina 

Managementul proiectelor europene. Chișinău: Print Caro, 2013.48p. ISBN 978-9975-56-

119-8. 

2014 
1. Țarălungă Victoria, Odinokaia Ina, Ghid metodic privind elaborarea şi susţinerea tezelor 

de licenţă. Bălţi: ”Tipografia din Bălţi”, 2014. 40 p. ISBN 978-9975-132-22-0. 

2. Cojocaru Igor, Introducere în politici publice. Texte de curs, Bălți, 2014 

3. Cazacu Valentin, Dreptul comerțului internațional. Note de curs, Bălți, 2014 

 

2015 
1. Cojocaru Igor, Politologia. Suport de curs, Bălți, 2015 

 

 

 

   - ghiduri;  

2012 

 

1. Boişteanu Eduard. Parteneriatul social în sfera muncii: ghid practic pentru patroni (în 

coautorat – Iulia Drumea). – Chişinău: Tipografia „Sofart Studio” SRL, 2012. - 32 p. ISBN 

978-9975-4084-1-7. 

2013 

 

1. Boişteanu Eduard, Rolul patronatelor în Republica Moldova (în coautorat – Iulia 

Drumea). – Chişinău: Tipografia „Sofart Studio” SRL, 2013. - 33 p. ISBN 978-9975-4479-

0-4. 
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2014 

 

1. Boișteanu Eduard, Drumea Iulia. Ghidul angajatorului în negocierile colective. Ch., 

2014. 41 p. ISBN 978-9975-4479-4-2. 

2015 

 

1. Rusu Vitalie, Țurcan Arina, Ghidul avocatului care acordă asistență juridică garantată 

de stat copiilor victime și martori în procesul penal. Ch. : Cu drag, 2015. 112 p. ISBN 

978-9975-4388-9-6. 

 

 

23. Lista distincţiilor de apreciere a rezultatelor cercetărilor şi elaborărilor (ordine, medalii, 

titluri onorifice, diplome) obţinute  

     - în străinătate;  

2013 
1. Maria Orlov, Premiul (Diplomă) de excelență „Anibal Teodorescu”, „pentru activitate 

deosebită desfășurată în promovarea pe național și internațional a științelor juridice și 

administrative românești”, acordat de Societatea Academică de Științe Administrative, 

București, 8 Noiembrie 2013 

2015 
1. Pădureac Lidia, Medalia Ordinul Civic. 

2. Cojocaru Igor, Diploma Guvernului Republicii Moldova 

3. Pînzari Veaceslav, Diploma Ministerului Educației al Republicii Moldova 

24. Lista documentelor de politici elaborate şi aprobate. 

2015 
În calitate de colaborator external al Organizaţiei Internaţionale a Muncii, Eduard Boițteanu, dr. 

hab., conf. univ. a elaborat Raportul Naţional pentru OIM cu genericul: „Soluţionarea liti-giilor 

individuale de muncă prin prisma legislaţiei muncii a Republicii Moldova”, februarie 2015, 

volumul raportului – 45 de pagini. 

 

25. Lista recomandărilor metodologice elaborate şi implementate în activitatea autorităţilor 

publice centrale şi/sau locale. 

2012 
1. Neagu Gheorghe, Cojocaru Igor, Chilaru T.; Jacota-Dragan O.; Buzinschi I. 

Studiul sociologic privind Capacitatea Administraţiei Publice Locale din Regiunea de 

Dezvoltare Nord de a planifica, atrage şi gestiona investiţii în domeniul priorităţilor 

Strategiei de Dezvoltare Regională Nord şi Eficienţă energetic. Agenţia d e 

Dezvoltare Regională Nord.  

2. Neagu Gheorghe, Cojocaru Igor,  Jacota-Dragan O. Studiul privind aprovizionarea 

cu apă şi canalizare a localităţilor din Regiunea Nord. Managementul deşeurilor 

solide în regiune. Agenţia d e Dezvoltare Regională Nord. 

 

26. Lista avizelor la proiecte de legi sau de alte acte normative. 

2011 
1. Rusu Vitalie, dr., conf. univ., Avizarea modificărilor la Codul de procedură penală şi 

la Legea privind activitatea operativă de investigaţie, la solicitarea Ministerului Justiţiei 

al Republicii Moldova, 2011. 

2. Pînzari Veaceslav, Avizarea modificărilor la Codul de procedură civilă şi la Codul 

familiei, la solicitarea Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova. 



 128 

 

31. Lista organismelor ştiinţifice, în activitatea cărora este antrenată organizaţia.   

2013 
1. Pînzari Veaceslav, Membru al Consiliului ştiinţific al Revistei Române de Executare 

Silită; 

2. Orlov Maria, conf. univ., dr. membru al Colegiului de redacţie la Revista de Drept 

Public, Publicaţie a Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2013. 

3. Orlov Maria, conf. univ., dr. membru al Colegiului de redacţie la Revue Européenne 

du Droit Social,  Editura  Bibliotheca, Târgovişte, România, 2013 ; 

4. Orlov Maria, conf. univ., dr. membru al Colegiului de redacţie la Academic Journal of 

Law and Governance, Official Journal of the Academic Society of Administrative 

Sciences (AJLG), T&T, Academic Publishing, Craiova, România, 2013; 

5. Orlov Maria, conf. univ., dr. membru al Colegiului de redacţie la Revista Acta 

Universitatis Danubious Administratio, a Universităţii “Danubius” din Galaţi, România, 

2013; 

2014 
6. Orlov Maria, conf. univ., dr., membru al Colegiului de redacţie Revista Journal of 

Law and Administrative Sciences (JOLAS), Centrul de Studii şi Cercetări Juridice şi 

Socio-Administrative (CSCJSA) din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 

România, indexată în SSRN, bază de date internaţională pentru ştiinţe juridice şi 

administrative, 2014; 

2015 
7. Orlov Maria, conf. univ. dr., membru al comitetului științific: The journal “Fiat 

Iustitia”, Faculty of Law,"Dimitrie Cantemir" Christian University Bucharest, is 

indexed in the EBSCO, BDI http://econpapers.repec.org/article/dcujournl/, 2015; 

8. Orlov Maria, conf. univ. dr., membru al comitetului științific: Journal of Law and 

Administrative Sciences, (JOLAS), Centrul de Studii şi Cercetări Juridice şi Socio-

Administrative (CSCJSA) din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, România, 

revistă indexată în SSRN, BDI,  (bază de date internaţională pentru ştiinţe juridice şi 

administrative)  www.jolas.ro., 2015. 

 

36.  Lista preşedinţilor, secretarilor seminarelor ştiinţifice de profil, aleşi în perioada 

evaluată. 

2013 
1. Ţarălungă Victoria, conf. univ. dr., Secretar Ştiinţific al Seminarului Ştiinţific de 

Profil la specialitatea 552.08 – Drept internaţional şi european public în Şedinţele 

Seminarului Ştiinţific de Profil organizate: 

a) Şedinţa SŞP din 28.03.13. Ordinea de zi : examinarea tezei de doctor în 

drept:”Definirea agresiunii – problemă actuală a doctrinei şi practicii dreptului 

internaţional”, prezentată de Roşca Valentin. 

b) Şedinţa SŞP din 15.04.13. Ordinea de zi : examinarea tezei de doctor habilitat în 

drept ”Natura şi efectele actului jurisdicţional internaţional”, prezentată de Sârcu 

(Scobioală) Diana, dr., conf. univ. 

c) Şedinţa SŞP din 29.04.13. Ordinea de zi: examinarea tezei de doctor în drept 

”Protecţia drepturilor minorităţilor naţionale în dreptul internaţional public”, 

prezentată de Petraru Roxana-Alina. 

d) Şedinţa SŞP din 18.06.13. Ordinea de zi: examinarea tezei de doctor în drept 

”Securitatea navigaţiei maritime ca direcţie de activitate a Organizaţiei Maritime 

Internaţionale”, prezentată de Enescu Raluca Lucia. 

http://econpapers.repec.org/article/dcujournl/
http://www.jolas.ro/
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37.    Lista referenţilor la tezele de doctor habilitat/doctor, desemnaţi în perioada evaluată. 

2011 
1. Ţarălungă Victoria, lect. sup. univ., dr., Referent la 5 teze de doctor examinate în 

cadrul Şedinţelor Secţiei Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale a IISD al AŞM, 

după cum urmează: 

a) teza de doctor Reglementări internaționale privind drepturile femeii în dreptul 

internațional public, autor V. Tarlev (examinată în cadrul Secţiei în martie 2011) 

b) teza de doctor Reglementarea internațională a conflictelor armate interne, autor 

Ion Frunze (examinată în cadrul Secţiei în martie 2011 ). 

c) teza de doctor „Statutul juridic al combatantului în conflictele armate 

contemporane”, autor Alexandru Cauia (examinată în cadrul Secţiei în martie 

2011). 

d) teza de doctor Problemele soluționării conflictelor internaționale în lumea 

contemporană (aspecte politico-juridice), autor Carolina Gherega (examinată în 

cadrul Secţiei  pe  2 iunie  2011 ). 

e) teza de doctor „Rolul politicilor mediatice în integrarea europeană a Republicii 

Moldova”, autor Natalia Beregoi (examinată în cadrul Secţiei pe 3 noiembrie 2011 

). 

2. Ţarălungă Victoria, lect. sup. univ., dr., Referent la 3 teze de doctor examinate în 

cadrul Şedinţelor Seminarului ştiinţific de profil la Specialitatea 12.00.10 – Drept 

internațional public: 

a) teza de doctor Reglementarea internațională a conflictelor armate interne, autor 

Ion Frunze (16 iunie 2011). 

b) teza de doctor cu tema Reglementări internaționale privind drepturile femeii în 

dreptul internațional public , autor V. Tarlev (17 iunie 2011). 

c) teza de doctor Problemele soluționării conflictelor internaționale în lumea 

contemporană (aspecte politico-juridice), autor Carolina Gherega (28 octombrie 

2011). 

2012 
3. Ţarălungă V. Referent la 2 teze de doctor examinate în cadrul Şedinţelor 

Seminarului Științific de Profil la specialitatea 12.00.10 – drept internațional public, 

după cum urmează: 

a) Teza de doctor în drept:”Problemele soluționării conflictelor internaționale în 

lumea contemporană (aspecte politico-juridice)”, autor C. Gherega (examinată pe 

24 mai 2012); 

b) Teza de doctor în drept:”Traficul ilegal cu migranți: evoluție, tendințe, prognoze”, 

autor S. Frangulea (examinată pe 13 noiembrie 2012). 

2013 
4. Botnari Elena, conf. univ., dr.  – referent oficial la teza de doctor în drept cu tema 

Principiul egalităţii în construcţia normativă de drept a răspunderii juridice, autor 

FLOREA Adelina, Consiliul ştiinţific specializat D 34 12.00.01 – 01 din cadrul 

Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, din  30. 11. 2013. 

5. Rusu Vitalie, conf. univ., dr. – referent oficial la teza de doctor în drept cu tema 

Amnistia în dreptul penal, autor SIMINEANU Diana, Academia de Poliţie „Ştefan cel 

Mare” a MAI al Republicii Moldova, Chişinău, 01.11.2013. 

2014 
6. Botnari Elena, conf. univ. dr., - referent oficial în cadrul susţinerii publice a tezei de 

doctor în drept Puterea juridică a actului normativ - juridic, autor Poalelungi Oleg, 
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consiliul ştiinţific al USM, specialitatea 551.01 - Teoria generală a dreptului, 

(20.12.2014). 

7. Boişteanu Eduard, dr., conf. univ. – referent oficial la susţinerea publică a tezei de 

doctor a dnei Tatiana MACOVEI cu tema „Particularităţile raporturilor juridice de 

muncă ale femeilor”, la specialitatea 553.05 – Dreptul muncii şi protecţiei sociale, în 

cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat (21 noiembrie 2014, Universitatea de Stat din 

Moldova). 

8. Ţarălungă Victoria, dr., conf. univ.: 

a) „Rolul organizațiilor internaționale regionale în procesul de creare a normelor de 

drept internațional ”autor: Nelea Grimailo (la examinarea în cadrul Ședinței 

Secției Drept internațional din 17.12.13 și la examinarea în cadrul Ședinței SȘP 

din 08.04.14) 

b) ”Rolul statelor în procesul de creare și aplicare a normelor dreptului internațional 

public” autor: Florea Dumitrița, (la examinarea în cadrul Ședinței Secției Drept 

internațional din 08.04. 2014) 

c) ”Particularitățile răspunderii penale a persoanelor fizice în dreptul internațional 

public” autor: Gabura Tudor, (la examinarea în cadrul Ședinței Secției Drept 

internațional din 15.04. 2014) 

d) „Rolul OSCE în prevenirea conflictelor și managementul crizelor postconflictuale” 

autor: Alina Mătășel, (la examinarea în cadrul Ședinței Secției Drept 

internațional din 09.12. 2014) 

e) „Evoluția și consolidarea principiului neamestecului în treburile interne ale altor 

state” autor: Adrian Mătășel, (la examinarea în cadrul Ședinței Secției Drept 

internațional din 09.12. 2014) 

”Rolul statelor în procesul de creare și aplicare a normelor dreptului internațional 

public” autor: Florea Dumitrița, (la examinarea repetată în cadrul Ședinței 

Secției Drept internațional din 16.12. 2014) 

2015 
9. Pînzari Veaceslav, conf univ.,dr.,  referent oficial la teza de doctor în drept cu tema 

„Regimul matrimonial contractual”, autor: Pisarenco Olga. Teza a fost susținută în 

data de 14 mai 2015, în ședința Consiliului Științific Specializat D 30.553.04 – 01 din 

cadrul Universității de Stat din Moldova. 

10. Țarălungă Victoria, conf univ.,dr., referent la teza de doctor în drept 

”Particularitățile creării și aplicării de către state a  normelor de drept internațional 

public” autor: FLOREA Dumitrița, examinată în ședința Seminarului Științific de 

Profil la specialitatea 552.08, din 27 octombrie 2015. 

11. Țarălungă Victoria, conf univ.,dr., referent la teza de doctor în drept „Evoluția și 

consolidarea principiului neamestecului în treburile interne ale altor state” autor: 

MĂTĂȘEL Adrian, examinată în ședința Seminarului Științific de Profil la 

specialitatea 552.08, din 08 decembrie 2015. 

12. Boișteanu Eduard, dr.hab.conf.univ., referent oficial la teza de doctor în drept 

„Formele controlului respectării legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă”, autor: Felicia Păscăluţă, cu tema  la specialitatea 553.05 – dreptul muncii şi 

protecţiei sociale, în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat D 30.553.05-02 (5 

septembrie 2015, Universitatea de Stat din Moldova). 
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Responsabil: 

 

Vitalie RUSU dr., conf. univ. – Decan intermiar, Facultatea de Drept și Științe Sociale 

 

Coordonator: 

 

Igor COJOCARU dr., conf. univ., 

 

Executori: 

Valentin CAZACU dr., lector univ. - Șef interimar, Catedra de drept 

Lidia PĂDUREAC dr., conf. univ. – Șef, Catedra de științe socioumane și asistență socială 
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