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Generalităţi referitor la USPEE „Constantin Stere” 
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” este 

succesoarea Institutului de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale (ISPRI) fondat la 28 iulie 
1997, care la 18 ianuarie 2007 a fost reorganizat în Universitatea de Studii Politice şi Economice 
Europene înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale cu 
numărul MD 0058965.  

Prin decizia Senatului din 24 februarie 2011 Universitatea de Studii Politice şi Economice 
Europene poartă numele lui Constantin Stere – personalitate marcantă-jurist, om politic şi 
scriitor, originar din judeţul Soroca, autor a unui număr impunător de lucrări din domeniul 
ştiinţelor juridice şi politice.  

Iniţial, la I.S.P.R.I. funcţionau trei catedre: 
a) Catedra ştiinţe politice şi instruire juridică; 
b) Catedra de relaţii internaţionale; 
c) Catedra limbi moderne aplicate. 
În anul 2004 catedrele de ştiinţe politice şi instruire juridică şi relaţii internaţionale au 

fuzionat într-o singură catedră care se denumea Catedra de relaţii internaţionale şi ştiinţe politice. 
În anul 2014 Catedrei de limbi moderne i s-au alăturat specialităţile psihopedagogie etc. şi 

respectiv catedra a fost redenumită în Catedra ştiinţe ale educaţiei şi limbi străine. 
În anul 2009 s-a înfiinţat Facultatea de Drept, având în componenţa sa 2 catedre: 
1) Catedra Drept Public 
2) Catedra Drept Privat 
Decan al Facultăţii de Drept a fost numită doamna Grecu Raisa, doctor habilitat în drept, 

conferenţiar universitar. 
Din  anul universitar 2009-2010, USPEE “Constantin Stere” este autorizată şi în 

desfăşurarea studiilor Ciclu II, de master pentru următoarele programe:  “Dreptul Afacerilor”90-
120 credite; “Dreptul Penal”, “Drept Procesual Penal”, “Drept Public”, “Drept Civil”, “Drept 
Vamal”- 90 credite. 

În anul 2012 a fost introdus un nou program de masterat: “Expertiza Judiciară şi 
Certificarea Producţiei”, cu 90-120 de credite, program organizat în colaborare cu Universitatea 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

În anul 2013 Universitatea este supusă acreditării ştiinţifice la profilul ”Valorificarea 
standardelor europene în consolidarea statului de drept şi a societăţii civile din Republica 
Moldova”, iar la data de 5 martie 2013 Consiliul Naţional de Atestare şi Acreditare a Republicii 
Moldova atribuie Universitătii Certificatul de Acreditare Seria A nr.006 cu calificativul 
”Organizaţie competitivă pe plan naţional”, Categoria C, certificat valabil pînă la 25 ianuarie 
2018. 

În anul 2014 USPEE Constantin Stere a promovat acreditarea internaţională la Ciclu I, 
Drept, studii cu frecvenţa la zi. 

În anul 2015 USPEE Constantin Stere a fost verificată în scopul acreditării 
masterateratului, Ciclu II, la specialitatea Dreptul în afaceri. 

Deci activitatea ştiinţifică a Universităţii „Constantin Stere” a fost iniţiată încă la instituţia 
predecesoare – Institutul de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale (ISPRI) începând cu 1 
septembrie 1997. Ulterior aceasta a fost continuată în baza USPEE „Constantin Stere”. La  
început cercetările ştiinţifice s-au axat mai mult pe ştiinţele politice şi relaţiile internaţionale, 
acestea ulterior râsfrângându-se asupra ştiinţelor juridice, economice, ecologice, psihologiei, 
pedagogiei etc.  
 

1. Capacitatea instituţională de cercetare 
Prezentul aviz a fost elaborat în baza informaţiilor de autoevaluare, pregătite de Comisiile 

pe profilul Valorificarea standardelor europene în educaţia de calitate, edificarea statului 
de drept şi a societăţii civile şi profilul Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova prin 
politici economice şi ecologice corelate, create prin ordinul Consiliului Naţional pentru 



Acreditare şi Atestare nr. 03-08 din 18.06.2015 cu privire la evaluare şi acreditare a Universităţii 
de Studii Politice şi Economice Europene „C. Stere”. Au fost verificate corespunderea datelor 
din raporturile de autoevaluare cu rezultatele reale (conform listei de indicatori specificaţi de 
Comisia specializată de acreditare, creată de CNAA a Republicii Moldova), precum şi în baza 
unui set de alte documente, prezentate de către Comisia pentru autoevaluare, creata în cadrul 
USPEE. 

 
1.1. Personalul uman 
În procesul de cercetare din cadrul profilurilor sunt antrenaţi 16 doctori habilitaţi şi 58 

doctori, inclusiv asemenea profesori de notorietate din ţară şi de peste hotare, cum ar fi doctorii 
habilitaţi, profesorii Gh. Avornic, E.Cojocari, R.Grecu, Gh. Rusnac, C. Bordeianu, I.Humă, 
I. Craiovan, Crivoi Aurelia, Bulimaga Constantin etc. Tot odată, în procesul de cercetare 
ştiinţifică sunt atraşi specialişti de cea mai înaltă calificare, experţi în domeniile cele mai 
complexe cum sunt V. Zaporojan, Judecător la Curtea Constituţională, M. Poalelungi, 
Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, M.Diaconu, judecător etc. 

Salutabil este faptul că universitatea acordă posibilităţi cercetătorilor să efectueze cercetări 
ştiinţifice cu colegi din alte instituţii, atât din ţară cât şi de peste hotare: Universitatea de Stat din 
Erevan; Universitatea de Stat „Taras Şevcenco” din Kiev; Universitatea de Stat din Belorus; 
Academia Organizaţiei Europene de Drept Public; Universitatea Petre Andrei, Iaşi; Universitatea 
Alma Amater, Sibiu, Romania; Universitatea Dimitre Cantemir, Bucureşti; Academia de Drept 
din Odesa, Ucraina; Universitatea din Cernăuţi, Ucraina; Universitatea din Dnepropetrovsc, 
Ucraina; Universitatea din Doneţc, Ucraina; Universitatea din Poltava, Ucraina; Universitatea 
Serviciului Vamal al Ucrainei; Universitatea din Velico-Tîrnogo, Bulgaria; Universitatea Shuia, 
Rusia; Institutul Baltic de Ecologie, Economie şi Drept, Sankt-Peterburg, Rusia. Universitatea 
din Taubate, Brazilia; Universitatea Keiser; Universitatea Americană din Girne, Cipru etc 

Un aspect important al activităţii ştiinţifice este cel de implementare practică a rezultatelor 
investigaţiilor teoretice ale profesorilor. Acesta îşi găseşte expresia în procesul conlucrării cu 
organele de ocrotire ale ordinii de drept, cu alte instituţii ale statului, cu organele administraţiei 
publice locale în baza contractelor de colaborare semnate. Din rândul unor asemenea instituţii 
fac parte: Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 
Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Camera de Comerţ, Curtea Constituţională, Centru 
Naţioanl Anticorupţie, Consiliul Superior al Magistraturii, Serviciul Vamal, Uniunea Avocaţilor, 
Ministerul Mediului Inspectoratul Ecologic de Stat, Consiliile raionale etc. 

Ponderea cercetătorilor ştiinţifici titulari din numărul total de cercetători constituie – 
61,53 %. 

Raportul dintre doctori şi doctori habilitaţi reprezintă - 3,62. 
Marea majoritate a cercetătorilor ştiinţifici sunt cu grade ştiinţifice, cu grade – 73 

persoane, fără – 12, raportul fiind de 6,08. 
Ponderea cercetătorilor ştiinţifici abilitaţi cu dreptul de conducător ştiinţific este de 

27 %, cu 17 % peste cerinţele stabilite. 
 

Anexa nr.4 (g) 
FIŞA DE EVALUARE  

A ORGANIZAŢIILOR DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII INSTITUŢII DE  
ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR CU PROFIL DE CERCETARE ÎN ŞTIINŢE SOCIO - 

UMANISTE 



Nr. crt. Indicatorul 
Indicator 

de 
rezultat 

Punctaj 
Prevăzut
(standar
d) 

Acordat 

1 2 3 4 5
I. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ DE CERCETARE 

1.1. Personal uman
1.1.1.* Ponderea  cercetătorilor ştiinţifici titulari în numărul 

total de cercetători: 
• cercetători ştiinţifici titulari  ≥  80% 
• cercetători ştiinţifici titulari <  80% 
• Titulari 52, cumul 32

 
 

61,53% 

 
 

20 
10 

 
10 

1.1.2.* Raportul dintre doctori şi doctori habilitaţi este:
• ≥  5 
• < 5 
Doctori  -58; Doctori habilitaţi 16

 
3,62 

 

 
10 
20 

 
 

20 

1.1.3.* Raportul  cercetătorilor cu grade ştiinţifice la 
numărul total de cercetători: 
• ≥  0,5 
• <0,5 
Cu grade ştiinţifice – 73; Fără grade ştiinţifice - 12

 
 

6,08 

 
 

10 
5 

 
 

10 

1.1.4.* Deţinerea dreptului de instruire prin doctorat + 5 5 
1.1.5.** Cota susţinerilor în termene a tezelor de doctorat 

este: 
• ≥  20% 
• <20%

 
 

- 

 
 

10 
5 

 
 

5 

1.1.6.** Cota susţinerilor tezelor de doctorat pe durata 
ultimilor 3 ani depăşeşte 30% din numărul celor ce 
nu s-au înscris în termenele stabilite

 
- 

 
5 

 
5 

1.1.7.** Organizaţia dispune de doctoranzi care studiază în 
centre ştiinţifice şi universitare peste hotarele 
republicii

 
- 

 
10 

 
- 

1.1.8.* Ponderea cercetătorilor abilitaţi cu dreptul de 
conducător/consultant  ştiinţific al tezelor de 
doctorat în numărul total de cercetători: 
• ≥ 10% 
• < 10% 
Total – 85 cercetători; Abilitaţi – 23.

 
 

27  % 

 
 

10 
5 

 
 

10 

1.1.9.** Numărul cercetătorilor ştiinţifici care au efectuat 
stagii de cercetare şi/sau documentare în centre 
ştiinţifice de peste hotare pe parcursul perioadei 
evaluate, cu o durată sumară ≥ 30 zile: 
• ≥ 5 cercetători 
• < 5 cercetători 
Avornic Gh. 

  
 

10 
5 

 
 
 

5 

1.1.10.* Ponderea cercetătorilor tineri < de 35 de ani în 
numărul total de cercetători: 
• ≥  20% 
• < 20% 
Total – 85 cercetători; Până la 35 ani – 13 persoane.

 
15,2%  

 
 

10 
5 

 
 

5 

1.1.11.** Susţinerea tezelor de către cercetătorii ştiinţifici din 
organizaţie  în perioada evaluată  este: 
    a. Teze de doctor habilitat: 
• ≥  2 

 
 
 

 
 
 

10 

 
 
 

10 



 
2.2. Mijloace financiare disponibile  

Mijloace financiare disponibile  a Universităţii de Studii Politice şi Economice 
Europene „Constantin Stere”  sunt mijloace speciale ce nu contravin legislaţiei, inclusiv: 
- granturi internaţionale; 
- contracte economice (științifice) cu agenți autohtoni 
- prestarea serviciilor contra plata; 
- mijloacele de la darea in arendă a suprafeţelor şi donații. 
 

Volumul cumulativ total de finanţare a Universităţii de Studii Politice şi Economice 
Europene „Constantin Stere” în anii 2012-2014 a constituit  28.547.674 lei, rata de creştere 
(descreştere ) a volumului de finanţare  a fost  de:  1,1% , 1,2 %  faţă de anul precedent respectiv. 
mii le 

2012 2013 2014 Total pe 3 ani  
8.531 9.1822 10.835 28.548 

 1,1% 1,2%  față de anul precedent
 1,1% 1,3%  față de anul 2012

 
Volumul cumulativ total de finanţare a Universităţii de Studii Politice şi Economice 

Europene „Constantin Stere” în anii 2012-2014 destinat activității științifice și de inovare a 
constituit  8.564.303 lei, cota parte din volumul total de finanțare este de 30%, rata de creştere 
(descreştere ) a volumului de finanţare  a fost  de:  1,1%, 1,2 %  faţă de anul precedent respectiv . 

mii lei 
2012 2013 2014 Total pe 3 

ani 
 

2559,4 2754,5 3250,4 8564,3 
 30% 30% 30% cota parte din volumul total de 

finanțare
 1,1% 1,2%  față de anul precedent
 1,1% 1,3%  față de anul 2012

 
La finele perioadei 2012-2014  se vede o tendinţe de creştere a volumului veniturilor cu 1,3 

% (3250,4 mii lei lei : 2559,4 mii lei lei)  
  

Dat fiind faptului că Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin 
Stere” este o Instituție de Învățămînt Superior cu finanțare din surse proprii,  cota parte a 
mijloacelor speciale din finanțarea totală a instituției prevăzute pentru realizarea tematicii științifice au constituit 100% în  perioada 2012-2014.  

 
 
 

• <  2 
Varyari, Bulimaga 
    b. Teze de doctor în ştiinţe: 
• ≥   5 
• <  5 
Postovan, Păduraru, Plotnic, Diaconu, Crijanovschi, 
Ştefănuţ, Antoci. 

2 
 
 
 
7 

5 
 
 

10 
5 

 
 
 
 
 

10 

Total 130 95 
Notă: *- se apreciază valorile indicatorului la momentul evaluării; 

** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată 



Structura volumului de finanțare destinat activităţii ştiinţifice și de inovare în perioada  
2012-2014 

mii lei 
Surse de finanţare a activităţii ştiinţifice şi de 

inovare 
2012 2013 2014 Total pe 3 

ani 
 

Mijloace speciale provenite din: 2559,
4

2754,5 3250,4 8564,3

inclusiv:  
Proiecte internaţionale:   
European EIDHR/2010/250-082 „Stabilirea 
unui program de masterat în domeniul 
Drepturilor Omului şi Democratizării în 
Armenia, Belarus, Ucraina şi Moldova” 
2010-2013 

2390,
8

2094,3 3017,1 7502,2 1.3.1  
** 

Contracte economice (științifice) cu agenți 
autohtoni: 
Contrac Nr. 112, privind achiziția prin 
procedura Cererii Ofertelor de Prețuri a 
serviciilor, beneficiar: Consiliul raional 
Orhei. 

115,0 115,0 1.3.1  
** 

Taxe pentru pregătirea cadrelor ştiinţifice 
prin contract 

143,5 480,7 87,1 2221,3 1.3.1  
**

Darea în arendă a suprafețelor: 
B.A.Avocaţi Avornic şi Partenerii, Agenţia 
de Turism Vector Tur, Brokerul de Asigurări 
Promoasig Universitas, SRL Den Brocher, 
SRL Devis 

25,1 28,5 31,2 84,8 1.3.1  
** 

Donaţii: 151,0  151,0 1.3.1  
**

Cota mijloacelor financiare, acumulate în 
baza proiectelor selectate prin concurs, 
raportată la volumul total al alocațiilor 
prevăzute pentru realizarea tematicii științifice 

93% 76% 93% 87% 1.3.2  
** 

Ponderea mijloacelor speciale (cu excepția 
surselor provenite din darea în arendă) în 
bugetul instituției  

99% 99% 99% 99% 1.3.3  
** 

 
Structura cheltuielilor de casă  destinate activităţii ştiinţifice și de inovare în perioada  

2012-2014     
mi lei 

2012 2013 2014 Total pe 3 ani  
2559,4 2754,5 3250,4 8564,3  

Cheltuieli de personal (salarizare, fond social și medical) 
1191,9 1610,4 1909,0 4711,3  
47% 58% 59% 55 %  

Servicii comunale 
307,0 894,0 808,0 2009,0 
12 % 32 % 25 % 23 % 

Deplasгri оn interes de serviciu 
19,7 34,1 11,4 65,2 



 
In cadrul acestor cheltuieli cota procentuală maximală de 55,0% revine remunerării 

muncii, pentru asigurarea procesului de cercetare după care urmează procurarea echipamentului, 
deplasări, cota parte medie pentru 3 ani este de 21,5% ce corespunde cerințelor Codului cu 
privire la știința si inovare.  

Astfel analizând în ansamblu pe tot volumul de cheltuieli, se poate constata că procesul de 
cercetare este susținut din mijloacele speciale, ponderea investițiilor în domeniul științei şi 
inovării şi anume pentru îmbunătățirea bazei materiale a Universității de Studii Politice şi 
Economice Europene „Constantin Stere” este de 21 %  ce corespunde cerințelor Codului cu 
privire la știința şi inovare. Din documentele ce au fost studiate rezultă că echipamentul științific 
procurat în ultimii 3 ani se utilizează atit pentru procesul de cercetare cit si de cadrele didactice. 

Putem să constatăm că în perioada 2012-2014 Universitatea de Studii Politice şi 
Economice Europene „Constantin Stere”  n-a avut restanţe la remunerarea muncii şi la transferul 
impozitelor reţinute de la salariaţi, la achitarea serviciilor comunale, ş.a. Resurse financiare din 
bugetul de Stat nu există, mijloacele speciale se repartizează raţional.  
 
 

1 2 3 4 5
1.2. Potenţial logistic

 
1.2.1.* Deţinerea spaţiilor corespunzătoare normativelor 

tehnico-sanitare  
- 5 5

1.2.2.* Ponderea echipamentului procurat pe durata 
ultimilor 5 ani (reieşind din cost) constituie: 
• ≥ 30%  
• <30%

 
21 % 

 
 

10 
5 

 
 

5 

1.2.3.* Costul echipamentului/ unitate ocupată de cercetător 
este  
• <100  mii lei  
• ≥ 100  mii lei 

 
 

7.5 

 
 

5 
10 

 
 

5 

1.2.4.* Prezenţa/aplicarea: 
• laboratoarelor specializate 
• echipamentului unic modern  
• instalaţiilor şi metodelor de cercetare computerizate 
• laboratoarelor acreditate

 
 

 
10 
10 
10 
5 

 
10 
10 
10 

1.2.5.** Baza materială respectivă este utilizată şi de alte 
organizaţii

 5 5

1.2.6.* Asigurarea personalului din sfera ştiinţei şi inovării 
(persoane fizice)  cu calculatoare: 

 
78 % 

 
 

 
 

0,8% 1,2% 0,4% 0,8% 
Procurare de echipament 

1040,8 216,0 522,0 1778,8 
41% 7,8% 16% 21 % 1.2.2.*

Costul echipamentului per cercetător 
13,0 2,7 6,5 7,4 1.2.3.*
Investiții pentru achiziționarea de echipament științific, acoperirea cheltuielor de 

specializare, stagiere, cooperare tehnico-științifică, participare la manifestări științifice și de 
detașare a personalului pentru schimb de experiență 

1060,5 250,1 533,4 1844,0  
41,4 % 9,1 % 16,4 % 21,5 % 1.3.4.**

Cheltuieli  totale  per cercetător 
32,0 34,4 40,6 35,7  



• ≥60% 
• <60% 

 
 

10 
5 

10

1.2.7.* Conectarea  calculatoarelor la reţea locală  5 5
1.2.8.* Conectarea calculatoarelor la reţelele informaţionale

•  ≥60% 
• <60%

100 % 
 
 

 
10 
5 

 
10 

Total 90 75
Notă: *- se apreciază valorile indicatorului la momentul evaluării; 

** - se estimează valorile indicatorului pe toată perioada evaluată 
 

1 2 3 4 5
1.3. Activitatea economico-financiară

1.3.1.** Finanţarea organizaţiei are loc inclusiv din contul :
a) proiectelor naţionale/granturi   
b) proiectelor internaţionale /granturi 
c) contractelor economice (ştiinţifice) cu agenţi 
autohtoni 
d) contractelor economice (ştiinţifice) cu agenţi 
economici străini  
e) altor servicii contra plată

 
 
1 
1 
 
7 

 
10 
15 
5 
10 
 

5 

 
 

15 
5 
 
5 

1.3.2.** Cota mijloacelor financiare, acumulate în baza 
proiectelor selectate prin concurs, raportată la 
volumul total al alocaţiilor prevăzute pentru 
realizarea tematicii ştiinţifice  
• <10%   
• ≥ 10% 

 
 

87 % 

 
 

5 
10 

 
 

10 

1.3.3.** Ponderea mijloacelor speciale  (cu excepţia surselor 
provenite din darea în arendă)  în bugetul instituţiei: 
• <20%  
• ≥ 20% 

 
99% 

 
 

5 
10 

 
 

10 

1.3.4.** Investirea a peste 21% din bugetul său (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

 
21,5 % 

 
15 

 
15 

Total 80 60 
Notă: ** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată 

Smax =  300  puncte
 
Punctajul acumulat pe profile: 
 

1. Valorificarea standardelor europene în educaţia de calitate, edificarea statului de 

drept şi a societăţii civile  - 324 p (54 %) 

2. Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova prin politici economice şi ecologice 

corelate 296 p (42,28 %) 

3. Punctajul pe capacitatea instituţională de cercetare - 230 p 

Total profile - 296 p + 324 p = 620 p 

Media profile – 620 / 2  = 310 



Media profile – 310 p + 230 p capacitatea instituţională = 540 p 

Bonus – 9 % 48,6 p. 

Total Universitate – 540 p + 48,6 p = 588,6 p (65,4 %) 

 
Punctajul  total acumulat constituie 588,6 puncte. 
   
 Comisia specializată recomandă Consiliului Naţional pentru Acreditare şi  Atestare 
acreditarea USPEE „Constantin Stere” pe profilul Valorificarea standardelor europene în 
educaţia de calitate, edificarea statului de drept şi a societăţii civile şi pe profilul 
Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova prin politici economice şi ecologice corelate 
 
 Conform hotărârii Comisiei de evaluare punctajul integral acumulat pe Universitate 
constituie 588,6  (65,4 %) şi i se poate atribui calificativul – organizaţie din sfera ştiinţei şi 
inovării competitive pe plan internaţional, deoarece punctajul integral acumulat se 
încadrează în diapazonul 51-75%.  
 
 
Membrii Comisiei Specializate 

Preşedinte Moraru Victor, dr.hab., prof.univ., AŞM 

Secretar Baltag Dumitru, dr.hab., prof.univ.,ULIM 

Economist Sibov Angela, AŞM 

 


