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1. Cadrul tematic și instituțional de cercetare
Cercetarea ştiinţifică constituie una din priorităţile de bază ale sistemului de învăţămînt superior
din Republica Moldova, iar Universitatea de stat „Alecu Russo” din Bălţi, ca şi parte integrantă a
acestuia nu face excepţie de la aceste rigori. Doar în cazul unei armonizări complete a priorităţilor
didactice cu obiectivele de natură ştiinţifică şi de cercetare pot fi realizate în practică performanţele
stabilite şi în cadrul profilului științific ” Dimensiunea socio-juridică a integrării europene a
Republicii Moldova” aprobat prin decizia Senatului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi din
23.03.2016 (proces-verbal nr.12) în vederea optimizării și eficientizării activității de cercetare
științifică.
Profilul „Dimensiunea socio-juridică a integrării europene a Republicii Moldova” este
succesul conlucrării a două colective de cercetare: grupul de cercetare în domeniul științelor socioumaniste 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.
Profilul științific se încadrează în direcția științifică strategică a Republicii Moldova
„Edificarea statului de drept și punerea în valoare a patrimoniului cultural și istoric al Moldovei în
contextul integrării europene”, aprobată prin hotărârea Parlamentului nr.160-XVI din 21 iulie 2005.
Plasarea profilului ştiinţific în cadrul direcţiei ştiinţifice strategice a Republicii Moldova denotă
abordarea constructivă şi activă a cercetătorilor Uuniversității în general şi ai Profilului în special în
ceea ce vizează fundamentarea, dezvoltarea şi promovarea, cercetătorilor autohtoni şi a rezultatelor
ştiinţei naţionale la nivel regional şi mondial.
Direcţiile strategice de cercetare în perioada anilor 2011-2015 au fost:

- 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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Pe parcursul perioadei evaluate în cadrul Profilului au fost realizate 2 proiecte instituţionale,
un proiect în cadrul Programului de stat, a 2 teme de cercetare, a unui proiect intrnaţional
(ERASMUS) etc.,
2. Capacitatea instituțională și resursele
2.1. Personalul uman
În pofida tuturor circumstanţelor precare, baza rezultatelor şi performanţelor în cadrul
profilului rămîn a fi cercetătorii cu experienţă, care prin propria rîvnă şi perseverenţă educă şi
transmit bunele practice ale cercetării autohtone tinerii generaţii, astfel asigurînd o continuitate a
direcţiilor şi problemelor supuse analizei. Notorietăţi ale ştiinţei autohtone (BOIȘTEANU Eduard,
dr.hab.dr, con.univ., COJOCARU Igor, conf. univ., dr., BOTNARI Elena, conf. univ., dr.,
PÎNZARI

Viaceslav, conf.

univ.,

dr.,

PRIȚCAN Valentina,

conf.

univ.,

dr,

NEAGU

Gheorghe, conf. univ., dr.,DĂNOI Ion, lector superior, dr.,BOCA Sergiu, lector superior,
dr.,VRABIE Corneliu, lector superior, dr., PĂDUREAC Lidia, conf. univ., dr., CAZACU
Valentin, lector universitar, dr.,.) recunoscute atît la nivel national cît şi regional asigură perpetuarea
bunelor practice ale domeniului de cercetare ştiinţifică în cadrul profilului. Cele două grupuri de
cercetare, integrate în Facultatea de Drept și Științe Sociale, care alcătuiesc profilul „Dimensiunea
socio-juridică a integrării europene a Republicii Moldova”, numeric constituie 27 persoane, dintre
care: 2 doctori habilitați, 17 doctori, 8 fără grad științific. 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. Conform datelor din raportul de autoevaluare în cadrul profilului de cercetări științifice ”
Dimensiunea socio-juridică a integrării europene a Republicii Moldova’’, activitatea științifică se
exercită de către personalul indicat mai sus.
La momentul evaluării la Profil sunt angajate 27 de persoane, din care Evaluarea situaţiei
privind componenţa statelor de personal conform categoriei de vârstă a permis comisiei a constata că
din numărul total 25,4 cercetători 11,2 de colaboratori au vârsta < de 35 de ani ceea ce constituie 44
% la numărul total; 11,2 colaboratori cu vârsta între 35-44 de ani, 0 colaboratori cu vârsta între 45-54
de ani, 2 colaboratori au vârsta între 55-64 de ani, 1 colaboratori peste 65 de ani.
3 absolvenți ai doctoratului au fost angajaţi în serviciu.
Actualmente, 3 doctoranzi îşi fac studiile la doctorat. Posturi vacante nu sunt.
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La momentul evaluării, 2 persoane din numărul total de angajați dețin titlul științific de doctor
habilitat în drept și istorie și 20 persoane dețin titlul științific de doctor în drept sau istorie.
Astfel, analizînd în esenţă structura personalului uman putem constata că aceasta face faţă
rigorilor impuse de sistemul national de acreditare Un alt element nu mai puţin important este
ponderea cercetătorilor tineri (27%), ceea ce ne demonstrează o continuitate a procesului de cercetare
atît în cadrul Universității în general, cît şi în cadrul profilului supus acreditării în special. Prezenta
destul de consistenţă a tinerilor ceretători, susţinerea unui număr respectabil de teze de doctor în ţară
(5), cît şi (1) dr. habilitat, denotă atitudinea consrtuctivă a administraţiei asupra procesului de
organizare şi susţinere a cercetării şi ştiinţei prin promovarea tinerilor cercetători.
În cadrul unei analize de ansamblu a personalului uman care este implicat direct în cercetare
în cadrul profilului, urmează să menţionăm raportul adecvat dintre cadrele de cercetare notorii şi cele
tinere, simbioza şi continuitatea pe care o asigură această proporţie echilibrată dintre cei cu experienţă
şi tinerii ambiţioşi.
3. Rezultatele cercetării, calitatea, eficiența, relevanța, impactul
Pe parcursul perioadei supuse evaluării, cercetătorii ştiinţifici angajaţi în cadrul celor două
centre de cercetare au dat dovadă de atitudine conştiincioasă şi de abordare pragmatică a procesului
de materializare a rezultatelor cercetării. Astfel, pe parcursul anilor 2011-2015, rezultatele cercetării
științifice în cadrul Profilului s-au manifestat în următoarele forme:
1. Publicarea articolelor științifice în reviste și culegeri din Republica Moldova și din străinătate,
publicarea monografiilor, manualelor și lucrărilor metodice;
2. Organizarea manifestărilor științifice pentru profesori, studenți, masteranzi și doctoranzi;
3. Promovarea colaborării internaționale la nivel instituțional și bilateral, prin invitarea
profesorilor străini – teoreticieni și practicieni – pentru realizarea scopurilor științifice și
didactice, și de asemenea prin participarea în manifestările științifice organizate în străinătate,
în susținerea tezelor de doctor;
4. Implicarea activă în activitatea organizațiilor profesionale din Republica Moldova și din
străinătate;
5. Elaborarea recomandărilor practice, strategiilor, proiectelor, avizelor la proiecte de legi și acte
normative;
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6. Identificarea noilor metode de dezvoltare a cercetării științifice de înaltă calitate, precum și
valorificarea și creșterea vizibilității rezultatelor cercetării științifice de excelență;
7. Promovarea, încurajarea și sprijinirea tinerilor cercetători.
În perioada 2011-2015, în cadrul Profilului au fost publicate cca 462 lucrări științifice (media
anuală – 89): monografii, capitole în monografii, manuale pentru învățământ preuniversitar și
universitar, culegeri, articole în reviste și culegeri, publicații electronice și rezumate.
În revistele acreditate din Republica Moldova au fost publicate 48 articole (media anuală –
5,02), din care 11 în revistele de Categoria B și 37 în revistele de Categoria C. În revistele peste
hotare au fost publicate 11 articole (media anuală – 3,0).
În culegeri din țară au fost publicate 75 articole (media anuală – 15).
În culegeri din străinătate au fost publicate 44 articole (media anuală – 8,8).
Numărul monografiilor publicate în țară constituie 8 lucrări, în străinătate – 1 lucrări (1 –
România). Media anuală este 1,8 monografii pe an.
În perioada de evaluare în cadrul Profilului au fost publicate următoarele lucrări de
performanță:
Publicațiilor de performanță:
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 978-9975-50-1040.
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
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Activitatea editorială a centrelor de cercetare în cadrul Profilului s-a manifestat prin publicarea
revistelor și culegerilor cu rezultatele cercetării științifice, realizate pe parcursul perioadei evaluate.
Au fost publicate următoarele reviste și culegeri:
Publicații în perioada evaluată
Lista lucrărilor apărute în edituri din ţară:
monografii – 8
dicționare – 1
culegeri – 1
Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate:
alte reviste atestate – 11
Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară:
reviste categoria B – 11
reviste categoria C – 37
Lista articolelor ştiinţifice publicate în culegeri:
în străinătate – 44
în țară – 75
Lista publicaţiilor electronice:
în străinătate – 19
în țară – 2
Lista comunicărilor prezentate la manifestări ştiinţifice, publicate ca rezumat (1-3 pagini):
în străinătate – 3
în țară – 8
Lista comunicărilor orale/postere la conferinţe:
din străinătate – 53
în țară – 134
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Lista manifestărilor
desfăşurării):

ştiinţifice

organizate

(denumirea,

participarea,

perioada,

locul

naţionale – 9
naționale cu participare internațională – 4
internaționale - 8
Lista manualelor apărute:
a) în edituri străine:
pentru învăţămîntul universitar – 2
b) în ţară:
pentru învăţămîntul universitar – 6

Lista capitolelor în manuale apărute:
a) în ţară:pentru învăţămîntul universitar – 1
Lista lucrărilor instructiv-metodice:
lucrări metodice – 7
ghiduri – 4
Proiecte de cercetare
- proiecte instituționale
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)
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)
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- proiecte din cadrul programelor de stat;
A) 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.
B) 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)
Au fost realizate două contracte cu agenţii economici autohtoni:
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
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Volumul finanțării: 14,950 (lei )
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 )
-

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.
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
În urma unei analize complexe a volumului şi calităţii rezultatelor cercetării ştiinţifice în
cadrul profilului putem constata cu siguranţă:
a) Stabilitatea periodicităţii apariţiei publicaţiilor ştiinţifice proprii;
b) Prezenţa rezultatelor cercetărilor ştiinţifice ale profilului şi în cadrul manifestărilor
naţionale, regionale şi international.
c) Editarea publicaţiilor de performanţă – ceea ce denotă consistenţa şi caracterul
fundamental al demersurilor ştiinţifice ale angajaţilor profilului;
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d) Numărul impunător de articole ştiinţifice în revista naţionale şi internationale ce relevă
ritmul stabil de realizare a obiectivelor propuse atît de către cercetătorii cu experienţă cît şi
de către tinerii cercetători.
e) Rezultatele consistente pe quasi-totalitatea segmentelor supuse analizei, ceea ce
demonstreaază o dată în plus atitudinea conştiincioasă şi constructivă atît a colectivului, cît
şi a administraţiei faţă de procesul de cercetare şi faţă de importanţa practică a rezultatelor
acesteia.
4. Cooperare în cadrul național
În perioada de evaluare cercetătorii au luat parte în diferite activități orientate spre realizarea
obiectivelor prevăzute pentru fiecare din cele două Centre și implementarea practică a rezultatelor
obținute, în special prin emiterea avizelor, acordarea consultanței în materie de specialitate,
elaborarea concepțiilor, strategiilor și altor documente cu caracter aplicativ, destinate organelor de
administrație publică centrală.
În cadrul Profilului au fost elaborate 3 proiecte de modificări la lege, 6 proiecte de
regulamente, 1 strategie, 1 comentariu la cod familiei. În special, au fost elaborate următoarele
documente:
1. Comentariu la Codul Familiei al Republicii Moldova
2. A fost elaborată Strategia de dezvoltare a capitalului uman în Regiunea de Norg a Republicii
Moldova ;
3. Au fost organizate conferințe științifice, mese rotunde, lansări de carte, etc.
4. Au fost create avize la modificările Codului de procedură penală și Legea privind activitatea
operativă de investigație, Codului de procedură civilă ale Republicii Moldova.
În contextul realizărilor sus-menționate, necesită o apreciere înaltă activitatea următorilor
colaboratori ai Profilului:
- Boișteanu E., dr. hab., conf.univ.
- Pînzari Veaceslav, dr.., conf.univ.
- Rusu V. dr., conf. univ
În ceea ce ţine de cooperarea la nivel national putem evidenţia caracterul incontestabil al
aplicabilităţii rezultatelor activităţilor de cercetare ale angajaţilor profilului supus acreditării, fapt
demonstrate prin numărul impunător de avize, proiecte de legi şi chiar distincţii de stat care mai
confirmă o dată în plus caracterul notoriu al unor angajaţi în domeniul cercetării din cadrul profilului.
De asemenea rezultatele cercetării sunt impelementate şi în cadrul procesului didactic, adică
pe parcursul pregătirii cadrelor pentru piaţa de muncă naţională şi internatională.
5.Cooperare internațională
Colaboratorii Profilului participă activ în activitatea organizațiilor științifice din străinătate și
în activitatea colegiilor de redacție ale revistelor din străinătate. În perioada de evaluare, 4 cercetători
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(Pînzari V., Orlov.M, Tarălungă V.,Botnari E.) au primit statut de membru în diferite organizații și
au fost aleși în calitate de membrii colegiilor redacționale ale următoarelor reviste din străinătate:
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 SocioAdministrative (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 SocioAdministrative (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.
În perioada de evaluare, în cadrul Profilului au se realizează proiectul internațional:
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
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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
În perioada de evaluare au fost încheiate următoarele acorduri și protocoale de colaborare:
1.Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
dispune de 7 acorduri de colaborare
internaționale pe perioada de acreditare:
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)
În urma eforturilor depuse de către cercetătorii științifici din cadrul Profilului au fost
organizate manifestări științifice internaționale și cu participare internațională.
Cît de consistente nu ar fi rezultatele unui colectiv la nivel national acestea, pot fi apreciate pe
ansamblu ca fiind modeste, atît timp cît nu dispune de cea mai mica recunoaştere internaţinală.
6. Fișa de evaluare a Profilului
În rezultatul evaluării activității în baza indicatorilor CNAA, Profilul de cercetare ”
Dimensiunea socio-juridică a integrării europene a Republicii Moldova ’’, acumulează în total 241 de
puncte.
Pe compartimente:
1. Publicații în străinătate – 45/95
2. Impactul internațional al cercetărilor și elaborărilor – 40/115
3. Apreciere internațională și antrenare în activități de expertiză – 15/60
4. Publicații în țară – 34/55
5. Impactul și relevanța științifică – 7/35
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6. Apreciere națională și antrenare în activități conexe cercetării – 20/40
7. Activitatea de brevetare, licențiere, certificare a produselor – 0
8. Transfer tehnologic – 3/100
9. Asistența și servicii tehnice prestate – 15/50
10. Transfer de cunoștințe și activitate didactică – 32/60
11. Participări la elaborarea actelor normative și în activități de consultanță – 20/25
12. Diseminarea informației științifice și promovarea imaginii științei – 10/15
1. Sugerăm Centrului de Cercetare ”Științe Juridice” să depună eforturi consecvente în vederea
intensificării cooperării internaționale și participării active în proiectele internaționale;
2. Recomandăm concentrarea eforturilor angajaților Profilului ”Dimensiunea socio-juridică a
integrării europene a Republicii Moldova” asupra reflectării rezultatelor propriilor cercetări în
revistele din străinătate cu factor de impact.
8. Concluzia de ansamblu a Comisiei specializate
În baza evaluării Profilului „Dimensiunea sociojuridică a integrării europene a Republicii
Moldova”, Comisia constată:
1. Profilul ” Profilul „Dimensiunea sociojuridică a integrării europene a Republicii
Moldova” a fost constituit și activează în conformitate cu legislația în vigoare;
2. Profilul ” Profilul „Dimensiunea sociojuridică a integrării europene a Republicii
Moldova” este un centru de instruire și științific universitar, care contribuie, prin
activități didactice și de cercetare pe direcțiile abordate, la instruirea specialiștilor de
înaltă calificare profesională;
3. În cadrul Profilului există un potențial științific cu o calificare înaltă, care efectuează
cercetări în conformitate cu direcțiile și temele stabilite;
4. Valoarea rezultatelor științifice este confirmată prin: a) colaborări în plan național și
internațional; b) implicarea cercetătorilor în diferite activități cu caracter științific; c)
avizarea și acordarea serviciilor de consultanță juridică; d) implementarea rezultatelor
obținute în procesul de studii și în activitatea organelor de administrație publică
centrală;
5. Indicatorii și informația prezentată în Raportul de autoevaluare al Profilului
„Dimensiunea socio-juridică a integrării europene a Republicii Moldova” corespund
realității;
6. În baza raportului de autoevaluare, analizei veridicității indicatorilor prezentați,
precum și utilizarea metodelor performante de cercetare, adecvate obiectivelor
preconizate, ce au permis obținerea rezultatelor semnificative ale cercetărilor
științifice, Comisia specializată de evaluare constată, că Profilul „Dimensiunea socio13
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juridică a integrării europene a Republicii Moldova” corespunde criteriilor de
acreditare;
7. Comisia specializată de evaluare propune Consiliului National pentru Acreditare și
Atestare acreditarea Profilului „Dimensiunea sociojuridică a integrării europene a
Republicii Moldova”,care a acumulat 241 de puncte (40,2 % ), din punctajul de 600 ,
cu atribuirea calificativului SUFICIENT.
Propuneri generale și recomandări :

1) A recomanda Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi să actualizeze și activeze Consiliul
Științific al Instituției, inclusiv şi să elaboreze un plan de activităţi științifico-didactice privind
performanța și vizimilitatea la nivel internațional și obectivele de realizare a acestora.
2) A utiliza încadrarea în cîmpul muncii a cadrelor didactice și științifico- didactice (colaboratiri
științifici) de bază în formă de concurs.
3) A impulsiona activitatea în domeniul publicațiilor cu materiale științifico-didactice în
domeniul studiilor de specialitate publicate peste hotare.
4) A impulsiona activitatea în domeniul finalizării studiilor de doctorat şi a susţinerii tezelor de
doctor de către cadrele didactice și cercetătorii profilului ce nu au grade ştiinţifice prin
pregătirea lor în străinătate.
5) A recomanda Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi să completeze numărul cadrelor
didactice și științifico - didactice din pregătirea doctoranzilor în cadrul centrelor științifice
internaționale sau în cotutelă.
6) A recomanda să multiplice numărul celor ce pot efectua stagii în baza centrelor științifice
internaționale.
7) A recomanda Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi să analizeze sugestiile făcute,
inclusiv şi să elaboreze un plan de activităţi privind realizarea acestora.
8) A recomanda Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi să publice mai multe monografii,
capitole în ele atât în țară, cât și în străinătate

Membrii Comisiei:
AVORNIC Gheorghe, dr. hab., prof.univ., Universitatea de Studii Politice și Economice Europene
din Moldova
COJOCARI Eugenia, dr. hab., prof.univ., Universitatea de Studii Politice și Economice Europene
din Moldova
CHIRTOACĂ Natalia, dr., conf. univ., Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM
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