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2. Capacitatea instituțională și resursele 

 
2.1. Personalul uman 

În cadrul profilului sunt cercetători 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 (ex. 
Rusnac Gheorghe, prof.univ., Avornic Gheorghe, prof.univ., Şleahtiţchi Mihail, prof.univ., Cojocari 
Eugenia, prof.univ., Osmochescu Nicolae, prof.univ.) recunoscute atît la nivel national cît şi 
regional asigură perpetuarea bunelor practice ale domeniului de cercetare ştiinţifică în cadrul 
profilului. 

Conform datelor din raportul de autoevaluare în cadrul profilului de cercetări științifice ” 
Valorificarea standardelor europene în educaţia de calitate, edificarea statului de drept şi a 
societăţii civile”, activitatea științifică se exercită de către personalul Facultăţilor de Drept şi Ştiinţe 
Socio-Umane, în care activează următorii colaboratori: 

- Doctori habilitați: 
1. Avornic Gheorghe, dr.hab., prof.univ. 
2. Rusnac Gheoghe, dr.hab., prof.univ.  
3. Cojocari Eugenia, dr.hab., prof.univ. 
4. Gheorghiţă Mihai, dr.hab., prof.univ. 
5. Colţun Gheorghe, dr.hab., prof.univ. 
6. Grecu Raisa, dr.hab., conf.univ. 
7. Varzari Pantelimon, dr.hab., conf.univ. 
8. Tarlev Vasile, dr.hab., conf.univ. 

- Doctori: 
1. Humă Ion, dr., prof.univ. 
2. Craiovan Ion, dr., prof.univ. 
3. Bordeianu Cătălin, dr., prof.univ. 
4. Osmochescu Nicolae, dr., prof.univ. 
5. Vlaicu Vlad, dr., conf.univ. 
6. Midrigan Pavel, dr., conf.univ. 
7. Coptileţ Valentina, dr., conf.univ. 
8. Antoci Albert, dr., conf.univ. 
9. Zaporojan Veaceslav, dr., conf.univ. 
10. Iordanov Rodica, dr., conf.univ. 
11. Popovici Tudor, dr., conf.univ. 
12. Ciobanu Tatiana, dr., conf.univ. 
13. Crijanovschi Sergiu, dr., conf.univ. 
14. Postovan Dumitru, dr., conf.univ. 
15. Maimescu Sava, dr., conf.univ. 
16. Chisari Aliona, dr., conf.univ. 
17. Golubenco Gheorghe, dr., conf.univ. 
18. Cuzneţov Alexandru, dr., conf.univ. 
19. Plotnic Olesea, dr., conf.univ. 
20. Furdui Sergiu, dr., conf.univ. 
21. Sîli Vitalie, dr., conf.univ. 
22. Musteaţă Grigore, dr., conf.univ. 
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23. Poalelungi Mihail, dr., conf.univ. 
24. Diaconu Mihail, dr., conf.univ. 
25. Mihalache Iurie, dr., conf.univ. 
26. Bînzaru Lucia, dr., conf.univ. 
27. Gonţa Victoria, dr., conf.univ. 
28. Fruntaşu Platon, dr., conf.univ. 
29. Laiu Nicolae, dr., conf.univ. 
30. Mînăscurtă Cezar, dr., conf.univ. 
31. Rusnac Svetlana, dr., conf.univ. 
32. Şleahtiţchi Mihai, dr., conf.univ. 
33. Calancea Angela, , dr., conf.univ. 
34. Midrigan Pavel, dr., conf.univ. 
35. Iustin Viorel, dr., lect.sup.univ. 
36. Cojocaru Vladlen, dr., lect.sup.univ. 
37. Ştefănuţ Radu, dr., lect.sup.univ. 
38. Păduraru Alexandru, dr., lect.univ. 
39. Ţugui Eduard, dr., lect.sup.univ.  

- Doctoranzi: 
1. Cărbune Radj, ma., drd., lect.sup.univ. 
2. Domente Marin, ma., drd., lect.sup.univ. 
3. Josanu Dumitru, ma., drd., lect.univ. 
4. Catan Anastasia, ma., drd., lect.univ. 
5. Tăbârţă Ion, ma., drd., lect.univ. 
6. Berbeca Veceslav, ma., drd., lect.univ. 
7. Caţaveica Eugeniu, ma., drd., lect.univ. 

 
La momentul evaluării la Profil sunt angajate 54 de persoane, din care 19 sunt angajate prin 

cumul extern (de ex. Gheorghiţă Mihail, dr.hab., prof.univ.; Varzari Pantelimon, dr.hab., 
conf.univ.; Antoci Albert, dr., conf.univ.; Rusnac Svetlana, dr., conf.univ., etc.), iar 36 de persoane 
sunt angajate cu funcția de bază, cu normă de cercetare științifică sau ştiinţifico-didactică (de ex. 
Poalelungi Mihail, dr., conf.univ.; Ciobanu Tatiana, dr., conf.univ.; Popovici Tudor, dr., conf.univ.; 
Mînăscurtă Cezar, dr., conf.univ., etc.).  

Posturi vacante nu sunt. 
Anterior în cadrul Profilului au fost angajate următoarele persoane: 

1. Aramă Elena, dr.hab., prof.univ. (2010-2011); 
2. Tănase Oleg, mag., drd., lect.univ. (2009-2011); 

 

La momentul evaluării, 8 persoane din numărul total de angajați dețin titlul științific de 
doctor habilitat în drept sau ştiinţe politice și 39 persoane dețin titlul științific de doctor în drept, 
ştiinţe politice, istorie sau psihologie.  

După vârstă, personalul uman este repartizat în felul următor: 
- Sub 35 de ani: 12 persoane; 
- 35-44 de ani: 10 persoane; 
- 45-54 de ani: 9 persoane;  
- 55-64 de ani: 12 persoane; 
- Peste 65 de ani: 11 persoane.  
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În prezent, 7 persoane din numărul total de angajați efectuează studii de doctorat (Cărbune 
Radj, drd., lect.sup.univ.; Domente Marin, drd., lect.sup.univ.; Josanu Dumitru, drd., lect.univ.; 
Catan Anastasia, drd., lect.univ.; Tăbârţă Ion, drd., lect.univ.; Berbeca Veceslav, drd., lect.univ.; 
Caţaveica Eugeniu, drd., lect.univ.). Pe parcursul perioadei evaluate 4 persoane au obținut gradul 
de doctor în drept sau istorie (Iustin Viorel, lect.univ. (drept penal)); Ţugui Eduard, lect.sup. 
(ştiinţe politice); Plotnic Olesea, conf.univ. (2012, drept privat), Cojocaru Vladlen, l.sup. (2013, 
drept internațional public)), din care o persoană și-a făcut studiile și a susținut teza de doctor în 
drept în străinătate (Plotnic Olesea, Universitate din Savoie, 2012).  

Astfel, analizînd în esenţă structura personalului uman putem constata că aceasta face faţă 
rigorilor impuse de sistemul national de acreditare şi chiar conţine numele unor notorietăţi ale 
domeniilor juridic cu care se poate mîndri întreaga comunitate ştiințifică naţională nu doar cei de la 
USPEE „C.Stere”. Faptul că o mică parte dintre aceştia sunt prin cumul (19 persoane din totalul de 
54) demonstrează caracterul practic şi util al competenţelor şi abilităţilor acestora. Unii dintre 
angajaţii profilului sunt chemaţi să exercite funcţii importante în sistemului instituţiilor de stat al 
Republicii Moldova (dl Poalelungi Mihail – Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie a Republicii; 
dnii Furdui Sergiu şi Diaconu Mihail – judecători la Curtea Supremă de Justiţie a Republicii 
Moldova; dl. Postovan Dumitru – Preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional pe lângă 
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova; Şleahtiţchi Mihail – Consilier al Preşedintelui 
R.M. pe probleme de cultură, ştiinţă şi educaţie; dna Plotnic Olesea – Vice-Director al Agenţiei 
pentru Protecţia Consumatorilor etc.). 

Un alt element nu mai puţin important este ponderea cercetătorilor tineri (26%), ceea ce ne 
demonstrează o continuitate a procesului de cercetare atît în cadrul USPEE „C.Stere” 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 (4) cît şi peste hotare (1) denotă 
atitudinea constructivă 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 2012-2014, 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; 
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5. Elaborarea recomandărilor practice, strategiilor, proiectelor, avizelor la proiecte de legi și 
acte normative; 

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 2012-2014 în cadrul Profilului au fost publicate cca 168 lucrări științifice 
(media anuală – 56): monografii, capitole în monografii, manuale pentru învățământ universitar, 
suporturi de curs, articole în reviste și culegeri, publicații electronice și rezumate.  

Numărul lucrărilor publicate per unitate de cercetător constituie: 
2012 – 4 de lucrări per unitate de cercetător științific; 
2013 – 4 de lucrări per unitate de cercetător științific; 
2014 – 5 de lucrări per unitate de cercetător științific. 
 
Media anuală – 4,3 de lucrări per unitate de cercetător științific. 
 
În revistele acreditate din Republica Moldova au fost publicate 143 articole (media anuală – 

47,6), majoritatea dintre care în revistele de Categoria C. În revistele peste hotare au fost publicate 
28 articole (media anuală – 8,9).  

În culegeri din țară au fost publicate 63 articole (media anuală – 21).  
În culegeri din străinătate au fost publicate 27 articole (media anuală – 9).  
Numărul monografiilor publicate în țară constituie 6 lucrări, în străinătate – 4 lucrări (3 – 

România; 1 – Federaţia Rusă). Media anuală este 2 monografii pe an. Monografii în Republica 
Moldova au fost publicate de către următorii cercetători: Furdui S., Sîli V., Crijanovschi S., 
Poalelungi M., Plotnic O., Diaconu M., Rusnac S. Monografii în străinătate au fost publicate de 
către următorii cercetători: Avornic Gh., Humă I., Craiovan I.  

 
În perioada de evaluare în cadrul Profilului au fost publicate următoarele lucrări de 

performanță: 
1. Crijanovschi Sergiu. Aspecte teoretice şi practice ale infracţiunii de şantaj. Monografie. – 

Chişinău: CEP USM, 2012, 274 p., 25 c.a.  
2. Furdui Sergiu. Probleme de drept şi soluţii din activitatea judecătorească. Monografie. – 

Chişinău: “Cu drag”, 2012, 249 p. 23 c.a.    
3.  Coptileț Valentina etc, Istoria dreptului românesc: Manual. – Chişinău: Tipografia 

Centrală, 2012, 288 p., 22,5 c.a.                                                                                     
4. Mihalache Iurie. Dreptul transporturilor: Manual. – Chișinău: Pontos, 2012, 672 p., 57 

c.a.  
5. Plotnic Olesea. Culegere de speţe la disciplina dreptul protecției consumatorilor. – 

Chişinău: CEP USM, 2012, 51 p., 4 c.a.  
6. Cuznețov Alexandru, Mihalache Iurie ș.a. Dreptul afacerilor: Curs universitar. Ediţia a II-

a (revăzută şi completată). – Chişinău: CEP USM, 2013, 427 p., 39 c.a.   
7. Diaconu Mihai. Mecanismul asigurării legalităţii actelor administrative în Republica 

Moldova. – Chişinău: Î.S. F. E.-P. „Tipografia Centrală”, Chişinău: 2013, 549 p., 51 c.a.  
8. Humă Ioan. Deschideri şi aşteptări în orizontul cunoaşterii juridice. Monografie. – Iaşi: 

Lumina, 2013, 324 p. 29 c.a. 
9. Poalelungi Mihai. Jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie, anul 2012. Coordonator de 

ediţie, coautor. – Chişinău: Tipografia Centrală,  2013, 654 p. 57 c.a. 
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10. Poalelungi Mihai. Manualul judecătorului pentru cauze civile, Ediţia a II. coordonator 
de ediţie, coautor. – Chişinău: Tipografia Centrală, 2013, 456 p. 41 c.a. 

11. Poalelungi Mihai. Manualul judecătorului pentru cauze penale. Coordonator de ediţie, 
coautor. – Chişinău: Tipografia Centrală, 2013, 546 p. 49 c.a 

12. Avornic Gheorghe, Humă Ioan, Soșnicova Tamara. „Интерпретация права”. 
Monografie.  – Moscova, 2014, 181 p., 16 c.a. 

13. Gheorghiţă Mihail. Tratat de metodică criminalistică. – Chişinău: CEP USM, 2014, 548 
p. 

14. Humă Ioan, Gheorghe Mihai. Întâlniri colocviale privind întemeierea drepturilor. 
Monografie. – Iaşi: TipMoldova, 2014, 346 p. 31 c.a. 

15. Plotnic Olesea etc., Dreptul protecţiei consumatorilor. Suport de curs. – Chişinău: CEP 
USM, 2014, 251 p., 21 c.a.  

16. Sîli Vitalie. Terorismul aerian: Monografie. – Chişinău: Libris, 2014, 152 p., 13 c.a.  
 
Descrierea publicațiilor de performanță: 

1. Coptileț Valentina etc, Istoria dreptului românesc: Manual. – Chişinău: Tipografia 
Centrală, 2012, 288 p., 22,5 c.a. Istoria dreptului românesc studiază apariţia şi evoluţia instituţiilor 
juridice naţionale pe parcursul istoriei, urmând principalele etape de dezvoltare a dreptului naţional. 
Manualul elaborate oferă numeroase materiale studenţilor pentru a înţelege principalele noţiuni 
juridice, pentru a le aborda sub diferite unghiuri de vedere, din perspectiva pluridisciplinarităţii şi 
complexităţii fenomenelor sociale. Studierea disciplinei Istoria dreptului românesc contribuie la 
educaţia juridică a studenţilor, la sporirea nivelului de cultură juridică, realizând o tranziţie treptată 
de la materia predată în liceu la cea de la universitate. 

2. Crijanovschi Sergiu. Aspecte teoretice şi practice ale infracţiunii de şantaj. 
Monografie. – Chişinău: CEP USM, 2012, 274 p., 25 c.a. Autorul aduce definiția infracțiunii de șantaj menționând că aceasta reprezintă fapta de a constrânge o persoană, prin violență sau prin 
amenințare, să dea, să facă, să nu facă ori să sufere ceva, cu scopul de a dobândi un folos pentru sine 
ori pentru altul. Textul monografiei este structurat în cinci capitole, bibliografie și anexe. 
Monografia prezintă utilitate teoretică și practică grație problematicii abordate, concluziilor finale și 
recomandărilor eficiente de lege ferenda.   

3. Furdui Sergiu. Probleme de drept şi soluţii din activitatea judecătorească. Monografie. 
– Chişinău: “Cu drag”, 2012, 249 p. 23 c.a.  Problemele cu care se confruntă sistemul judecătoresc 
din Republica Moldova sunt condiţionate de transformările şi reformele ce se produc în toate sferele 
vieţii sociale. Perioada de tranziţie prin care trece ţara noastră determină un nou mod de viaţă, 
constituirea unui stat de drept în care democraţia, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, 
libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul sunt declarate valori supreme. În 
acest context monografia elaborată demonstrează că sistemul judecătoresc în Republica Moldova 
necesită tendinţe de internaţionalizare şi de stabilire a unui echilibru în vederea soluţionării juste şi 
obiective a cauzelor de încălcare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.                                                               

4. Mihalache Iurie. Dreptul transporturilor: Manual. – Chișinău: Pontos, 2012, 672 p., 57 
c.a. În investigaţie sunt tratate principalele probleme juridice ce vizează domeniul dreptului 
transporturilor din Republica Moldova. Este evidenţiat specificul răspunderii companiilor de 
transport rutier pentru pagubele provocate la efectuarea curselor prin conexiune. Se examinează 
problemele stabilirii răspunderii companiilor aeriene în caz de întârziere şi anulare a zborurilor. 
Importanţă teoretico-practică sporită este acordată explicării semnificaţiei cuvintelor „companie 
aeriană”, „răspundere în transportul feroviar”, „pagube provocate prin întârziere” şi „pierdere de 
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bagaje”. Autorul înaintează unele propuneri de modificare a legislaţiei din transport în vederea 
protejării drepturilor pasagerilor ca consumatori ai serviciilor de transport. Actualitatea ştiinţifică şi 
importanţa practică a investigaţiei în condiţiile necesităţii amplificării dezvoltării domeniului 
transportului rutier, maritim, aerian și feroviar în Republica Moldova sunt incontestabile. 

5. Plotnic Olesea. Culegere de speţe la disciplina dreptul protecției consumatorilor. – 
Chişinău: CEP USM, 2012, 51 p., 4 c.a. Culegerea de spețe la dreptul protecției consumatorilor 
este elaborată în conformitate cu rigorile CNAA privind materialele didactice și științifico-didactice. 
Curpinsul culegerii este variat și include situații de caz consacrate drepturilor consumatorului, 
obligațiilor agenților economici, termenele de prescripție pentru înaintarea reclamației și adresării 
în instanța de judecată, răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligațiilor contractuale etc. Autorii acordă atenție sporită tehnicii de elaborare, corelând aspectele 
practice cu cele teoretice. 

 
2013 

1. Cuznețov Alexandru, Mihalache Iurie ș.a. Dreptul afacerilor: Curs universitar. Ediţia 
a II-a (revăzută şi completată). – Chişinău: CEP USM, 2013, 427 p., 39 c.a.  Cursul universitar a 
fost elaborat în mod succint şi redă în manieră comprehensibilă noţiunea, obiectul şi izvoarele 
dreptului afacerilor, reglementarea juridică a activității de întreprinzător, statutul juridic al 
persoanele fizice și juridice care desfășoară activitate de întreprinzător, regimul juridic al 
patrimoniului, insolvabilitatea, administrarea și deetatizarea proprietății publice, finisând cu 
răspunderea juridică în dreptul afacerilor. Baza documentară a lucrării este vastă, cuprinzând 
materiale de referință din literatura de specialitate autohtonă și străină. Atenție sporită a fost 
acordată practicii judiciare a Curții Supreme de Justiției a Republicii Moldova. 

2. Diaconu Mihai. Mecanismul asigurării legalităţii actelor administrative în Republica 
Moldova. – Chişinău: Î.S.F.E.-P. „Tipografia Centrală”, Chişinău: 2013, 549 p., 51 c.a. 
Monografia reprezintă o cercetare amplă a mecanismului asigurării legalității actelor administrative 
în Republica Moldova. Atenție sporită este acordată noțiunii de act administrativ, clasificării actelor 
administrative, corelației dintre actul juridic civil și actul administrativ, conceptului de legalitate, 
precum și mecanismul de realizare a principiului legalității în procesul de emitere și aplicarea 
actelor administrative. Autorul înaintează recomandări eficiente de modificare a legislaţiei în 
vederea protejării drepturilor persoanelor în litigiile de contnacios administrativ. Actualitatea 
ştiinţifică şi importanţa practică a cercetării efectuate sunt incontestabile.  

3. Humă Ioan. Deschideri şi aşteptări în orizontul cunoaşterii juridice. Monografie. – 
Iaşi: Lumina, 2013, 324 p. 29 c.a.  Cunoaşterea şi aplicarea metodelor dreptului, mai mult ca 
oricând, trebuie să se impună în epoca noastră, o epocă a suprareglementărilor amănunţite, efemere, 
contradictorii şi grăbite, în epoca bulversărilor tehnice, umane şi sociale, a interpenetrării ordinilor 
juridice naţionale, internaţionale, supraetatice etc. Cunoaşterea juridică devine indispensabilă în 
determinarea şi formularea regulilor de drept de către legislator, în interpretarea lor, în redactarea 
hotărârilor de către judecător, în formarea eficientă a specialistului în drept. 

4. Poalelungi Mihai. Jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie, anul 2012. Coordonator 
de ediţie, coautor. – Chişinău: Tipografia Centrală,  2013, 654 p. 57 c.a. Cartea reprezintă o 
culegere de hotărâri judecătoreşti ale Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. Prin esenţă, 
jurisprudenţa este un izvor de drept formal ce include experienţa practică a organelor judecătoreşti 
ce aplică dreptul pozitiv şi căruia îi probează şi legitimează valabilitatea. Trebuie menţionat faptul 
că jurisprudenţa este rezultatul interpretării şi aplicării dreptului, realizată de organul judiciar 
potrivit voinţei legiuitorului care a edictat norma de drept. În dreptul Republicii Moldova, 
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jurisprudenţa şi precedentul judiciar nu constituie izvor de drept pozitiv, judecătorul având 
îndatorirea de a se supune legii şi de a o aplica în litera şi spiritul ei. 

5. Poalelungi Mihai. Manualul judecătorului pentru cauze civile, Ediţia a II. coordonator 
de ediţie, coautor. – Chişinău: Tipografia Centrală, 2013, 456 p. 41 c.a. Manualul judecătorului 
pentru cauze civile, constituie un produs comun al judecatorilor-practicieni si profesorilor-
teoreticieni, oferind solutii in problemele din domeniul dreptului civil procesual si material, bazate 
pe jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în scopul aplicarii corecte si uniforme a 
prevederilor noilor coduri, fiind destinat titularilor profesiilor juridice: judecători, avocaţi, executori 
judecătoreşti, mediatori, arbitri, dar şi studenţilor şi profesorilor în procesul didactic.  

6. Poalelungi Mihai. Manualul judecătorului pentru cauze penale. Coordonator de ediţie, 
coautor. – Chişinău: Tipografia Centrală, 2013, 546 p. 49 c.a. Manualul prezintă într-o formă 
concisă garanţiile unui proces echitabil în cauzele civile. De menţionat că materia este prezentată 
prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului. Mai mult, sunt subliniate erorile 
majore ale sistemului judiciar din Republica Moldova, așa cum au fost ele identificate de către 
Curtea de la Strasbourg. De asemenea, manualul conţine studii pertinente privind particularităţile 
anumitor categorii de cauze. Manualul este recomandat spre publicare de către Plenul Curţii 
Supreme de Justiţie şi de Consiliul Superior al Magistraturii din Republica Moldova. 

 
2014 

1. Avornic Gheorghe, Humă Ioan, Soșnicova Tamara. „Интерпретация права”. 
Monografie.  – Moscova, 2014, 181 p., 16 c.a. Integrarea dreptului are menirea de a asigura 
temeiuri introductive în metodologia de integrare juridică şi practica cercetării ştiinţelor sociale în 
general, şi a ştiinţelor dreptului, în special. Monografia are ca scop familiarizarea cu principalele 
aspecte teoretice ale fenomeniului integrării dreptului şi formarea abilităţilor de analiză a diverselor 
probleme (teorii, tipuri de abordări etc.) de natură juridică precu şi aplicarea practică a cercetărilor 
efectuate. 

2. Gheorghiţă Mihail. Tratat de metodică criminalistică. – Chişinău: CEP USM, 2014, 
548 p. 49 c.a. Sarcina generală a metodicii criminalistice o constituie acordarea ajutorului 
intelectual organelor de apărare a normelor de drept în lupta cu criminalitatea. De aici deduce că 
metodica criminalistica cercetează faptele, fenomenele, procesele în care se depistează prezenţa 
următoarelor elemente indicate: activitatea criminală, activitatea de depistare, descoperire şi 
cercetare a infracţiunilor, obiecte materiale reţinute ca corpuri delicte în cazurile penale, procesele 
de formare şi depunere a declaraţiilor de către martori, bănuiţi, învinuiţi, procedeele tactice de 
obţinere a acestor declaraţii veridice. 

3. Humă Ioan, Gheorghe Mihai. Întâlniri colocviale privind întemeierea drepturilor. 
Monografie. – Iaşi: TipMoldova, 2014, 346 p. 31 c.a. Statul şi dreptul au o importanţă vitală 
pentru dezvoltarea europeană a societăţii, pentru poporul nostru, pentru fiecare cetăţean, în parte, 
motiv pentru care, în sistemul de învăţământ universitar din ţările civilizate, studierea dreptului şi 
educarea conştiinţei juridice ocupă un loc important. În condiţiile de democratizare a societăţii şi 
pregătirii de integrarea europeană, fiecare tânăr trebuie să tindă spre cunoaşterea mecanismelor de 
bază ale reglementării vieţii juridice a societăţii, a drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor sale, 
organele de ocrotire a normelor de drept trebuie să aibă o viziune clară despre corelaţia dintre drept, 
putere şi stat. 

4. Plotnic Olesea etc., Dreptul protecţiei consumatorilor. Suport de curs. – Chişinău: 
CEP USM, 2014, 251 p., 21 c.a. Cursul este consacrat studierii legislaţiei din domeniul protecţiei 
drepturilor consumatorului în Republica Moldova. Atenţie sporită este acordată clauzelor abuzive în 
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contractele încheiate cu consumatorii. Autorii abordează pe larg mecanismul protecţiei drepturilor 
consumatorului pe cale judiciară şi extrajudiciară.  

5. Sîli Vitalie. Terorismul aerian: Monografie. Chişinău: Libris, 2014, 152 p., 13 c.a. 
Cercetarea ştiinţifică este axată asupra infracţiunilor de combaterea a terorismului şi infracţiunile de 
transport din Codul penal al Republicii Moldova. În conţinutul lucrării autorul abordează opiniile 
din literature de specialitate naţională şi autohtonă, practica judiciară etc. Un rol important revin 
concluziilor şi propunerilor de lege ferenda. Lucrarea constituie rodul unei munci intelectuale 
îndelungate a autorului pe domeniul teoretico-practic al Serviciului de Informaţie şi Securitate din 
Republica Moldova. 

 
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 numeroase articole în reviste și culegeri de materiale, precum: 

 
2012 

1. Avornic Gheorghe. La declaration unilaterale du Gouvernement dans la jurisprudence moldave 
devant la Cour europeenne des droits de l’homme. În: Bulletin semestriel Nr.4 2012, La session 
du 12 10.2012, Suceava, Roumanie, Universite de Paris-Sorbonne (Paris IV). p.87-92, 0.4 c.a. 

2. Berbeca Veaceslav etc., Sistemul de învățământ superior din Republica Moldova în contextul 
procesului Bologna: 2005-2011. Fundația ”Soros Moldova”, IDIS “Viitorul”, februarie 2012, 5.0 
c.a. 

3. Berbeca Veaceslav s.a.  Parteneriatul Estic: obiective și realizări. Reader, Fundația Soros-
Moldova, Chișinău 2012. 8.0 c.a. 

4. Calancea A., Eficientizarea lucrului cu copiii în consilierea psihologică prin utilizarea 
metaforelor și poveștilor terapeutice. În: Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în 
contextul dezvoltării durabile, Materialele Conferinței Internaționale Jubiliare, 15-16 octombrie 
2012, Chișinău, 2012, ULIM, Program și rezumate p. 18-19, 0,1.c.a 

5. Calancea A. Metafora terapeutică prin prisma sistemelor de intervenție psihoterapeutică. În: 
Problematica educației incluzive în Republica Moldova: perspective și soluții practice, 
Materialele Conferinței Internaționale Științifico-practice, 19-20 octombrie 2012, Chișinău, 
2012, IFC, p. 53-62, 0,6 c.a. 

6. Calancea A., Introducere în psihologie: Suport de curs: Institutul de Formare Continuă, Catedra 
psihologie.- Ch.: 2012, 48 p, – Bibliogr. p. 47-48 (37 tit.), 2,4 c.a 

7. Calancea A., Psihologia generală: Suport de curs: Institutul de Formare Continuă, Catedra 
psihologie.- Ch.: 2012, 188 p., 9,1 c.a. 

8. Cojocari Eugenia, Rusu Maria. Некоторые юридические аспекты феномена финансовой 
пирамиды в Республики Молдовы // Право и политология..nr.24, 2012. c.20-26. 

9. Cojocaru Vladlen. Influenţa şi asimilarea dreptului Convenţiei Europene pentru protecţia 
dreptului omului şi libertăţilor fundamentale la nivel legislativ. În: Conferinţa Ştiinţifică 
Cetăţenie activă, solidaritate şi coeziune pentru dezvoltare, Universitatea „Perspectiva NIT”, 
Chişinău, 12 mai 2012, p.3-10 (coautor, V. Cojocaru) 0,4 c.a 

10. Coptileț Valentina. Principii de organizare constituţională în propiectul de Constituţie al 
cărvunarilor. În: Analele Ştiinţifice a USPEE, V.1, Ediţia 1, Chişinău, 2012, p.42-46, 0.25 c.a. 

11. Cuznețov Alexandru, Enache Raisa. Traficul de fiinţe umane – fenomen în continuă evoluţie. În: 
Revista Naţională de Drept, Ediţie specială, nr.2, februarie 2012, p.34-37, 0.34 c.a. 

12. Gonţa, Victoria.  Aspecte ale comunicării interculturale într-un stat multietnic / Victoria Gonţa, 
Oprea Anatol // Asistenţa psihologică, Psihopedagogică şi Socială ca factor al dezvoltării 
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societăţii: conf. şt. intern., Ed. a 2-a, 16 dec. 2011 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. Ped. de 
Stat „I. Creangă”. – Ch.: UPS „I. Creangă”, 2012. – În curs de ed. 

13. Gonţa, Victoria. Impactul mediului exterior în formarea personalității minorului cu 
comportament deviant./ Gonţa, Victoria, Tatiana Focșa // În: Materialele conferinței științifice 
naționale ”aspecte psihosociale ale tinerilor delicvenți”. Chișinău: UPS”I.Creangă”, 2012. p. 
130-140, 0,5 c.a  

14. Gonţa, Victoria. Psychological consequences of adolescent passage nephrology to nephrology 
adults // Современные проблемы  подготовки специалистов в области психопедагогики и 
театрального искусства: Материалы и тез. участников Междунар. науч.-практ. конф., 20-
21 окт. 2011г. - К.: Славян. ун-т, 2012. - Р. 301-303. 0,2 c.a 

15. Gonţa, Victoria. Serviciul de mediere a conflictelor familiale: actualitate şi perspective pentru 
Reublica Moldova / Victoria Gonţa, Viorica Dănilescu  //  KREATIKON: „Creativitate. 
Formare. Performanţă”: Simp. naţ. cu participare intern., Ed. a 9-a, 6-7 apr. 2012, Iaşi /  Asoc. 
Română de Psihologie Transpersonală, Şcoala „A. Vlăhuţă” (Iaşi) [et al.], Univ. Liberă Intern. 
din Moldova [et al.] . – Iaşi: Ed. PIM, 2012. – P. 357-361. – Bibliogr.: p. 361. 0,3 c.a 

16. Grecu Raisa, Grecu Ilie. О некоторых аспектах применения норм материального и 
процессуального права международным коммерческим арбитражным судом и судами 
общей юрисдикции по делам о силовом недружественном поглощении предприятия 
против воли его собственников. În: Revista Naţională de Drept,  2012, nr.10, p. 5 – 10. 0,3 c.a 

17. Grecu Raisa, Mihalache Iurie. Recepţionarea unor norme şi instituţii din dreptul roman în 
legislaţia civilă şi penală a Republicii Moldova. În: Revista Naţională de Drept, 2012, nr.9, p. 8 
– 15. 0,4 c.a 

18. Iustin Viorel. Уголовно-правовая охрана промышленной собствености. În: Materialele 
Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi 
inovare”, Chişinău: USM, 25-26 septembrie 2012, p. 133-135. 

19. Rusnac Gh., Moraru V., Маятник миграции. / Seria Migrația: probleme și oportunități. 
Chișinău, Sirius SRL, 2012, 11.2 ca 

20. Sîli Vitalie Unele aspecte teoretico-practice ale activităţii antiteroriste. În: Materialele 
conferinţei ştiinţifico-practice din 27 ianuarie 2012 „Procuratura Republicii Moldova la 20 de 
ani. Rolul şi locul Procuraturii într-un stat de drept”. - Chişinău: 2012, p.93-103. 0,7 c.a 

21. Sîli Vitalie, Furdui Valeriu, Foșnea Vladimir. Asigurarea securităţii naţionale – direcţie 
prioritară de activitate. În: Materialele conferinţei ştiinţifico-practice din 27 ianuarie 2012 
„Procuratura Republicii Moldova la 20 de ani. Rolul şi locul Procuraturii într-un stat de drept”. – 
Chişinău: 2012, p.278-285. 0,5 c.a 

22. Şleahtiţchi M. Cu cine te aduni, te asemeni: de la sesizări naive şi interpretări speculative la 
abordări sistemice // Studia Universitatis: Revistă  ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova. 
– Seria Pedagogie, Psihologie, Didactica ştiinţei. – 2012. – Nr. 9 (59). – P. 203-216. 0,9 c.a 

23. Şleahtiţchi M. Emergenţa reprezentărilor sociale. Mecanismul de ancorare // Studia 
Universitatis:  Revistă  ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova. – Seria Pedagogie, 
Psihologie, Didactica ştiinţei. – 2012. – Nr. 5 (55). – P. 94-101. 

24. Şleahtiţchi M. O privire generală asupra mecanismelor de formare a reprezentărilor sociale // 
Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială:  Revista Facultăţii de Psihologie şi 
Psihopedagogie specială a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. – 2012. – Nr. 2 (27). 
– P. 1 - 17. 0,8 c.a 

25. Ştefănuț Radu. Victima infractiunii de violare de domiciliu. În: Revista nationala de drept, Nr.1, 
februarie 2012, pag.59-64. 0,3 c.a 
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26. Vlaicu Vlad, Susarenco Ana. Unele aspecte referitor la conceptul şi efectele aplicării taxelor 
vamale. // Conferinţa Ştiinţifică cu participare internaţională ,,Interferenţe universitare – 
integrare prin cercetare şi inovare”,  25 – 26 septembrie 2012,  Chişinău,  U.S.M., p.147-150, 0,2 
c.a. 

27. Vlaicu Vlad. Taxele rutiere – aspecte teoretico-juridice. // Conferinţa Ştiinţifică cu participare 
internaţională,,Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare”, 25 – 26 septembrie 
2012,  Chişinău, U.S.M., p.150-155, 0,3 c.a. 

28. Гонца, Виктория. Мотивация труда современной молодежи в контексте трудовой 
миграции // Современные проблемы  подготовки специалистов в области 
психопедагогики и театрального искусства: Материалы и тез. участников Междунар. 
науч.-практ. конф., 20-21 окт. 2011г. - К.: Славян. ун-т, 2012. - Р. 96-100. 0,3 c.a 

29. Каланча A., Психология влияния: Учебное пособие. Гос. Ин-т непрерывного образования, 
Кафедра психологии.-К.: 2012, 161 стp., – Лит-ра. стр. 161 (23 ист.). 8 c.a 

30. Каланча A., Семейная психология: Учебное пособие. Гос. Ин-т непрерывного 
образования, Кафедра психологии.- К.: 2012, 94стp, – Лит-ра. стр. 93-94(63ист.).4,6 c.a 

31. Мaimescu Sava. Некоторые проблемы обеспечения органами правопорядка Республики 
Молдова правовой защиты пассажиров при их перемещении через таможенную границу 
государства на воздушном транспорте, prezentată la Conferinţa internaţională ştiinţifică sub 
genericul „Правовая защита граждан в современной государстве; теоретические и 
практические аспекты”, desfăşurată la Kiev în perioada 23-26 ianuarie 2012. Materialele 
conferinţei internaţionale, pag. 192-194, total 451 pag., 0,75 c.a. 

 
Anul 2013 

1. Antoci Albert etc. Apariţia şi evoluţia reglementărilor juridice privind libera circulaţie a 
persoanelor în Uniunea Europeană. În materialele Conferinţei internaţionale  „Annual Congress 
of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA): The University of European 
Political and Economic Studies „Constantin Stere”, June 04-09, 2013: Proceedings. - Chişinău: 
Tipografia Centrală, 2013. pag.75-79, 0,55 c.a. 

2. Avornic Gheorghe, Kamenkova Lidia, Деятельность Экономического Суда СНГ в контексте 
восстребованности его решений для Республики Молдова. În: Revista Naţională de Drept, 
Nr. 10, 2013. p.3-8, 0.3 c.a. 

3. Avornic Gheorghe. The impact on judicial system in Basarabia in 1812. // În: The 37 Annual 
Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences. June 04-09 Chisinau, 
USPEE “Constantin Stere” 2013.  Proceedings. p. 176-180, 0.4c.a. (coautor Coptileţ V.) 

4. Cațaveica Eugeniu. Beneficiarii satisfacţiei echitabile acordate în temeiul Convenţiei Europene a 
Drepturilor Omului. În: VII-a ediţie a Materialelor Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a 
tinerilor cercetători. Chişinău, din 30 mai 2013, p.60. 0,2 c.a 

5. Cațaveica Eugeniu. European Court of Human Rights jurisprudence regarding the finding of a 
violation as a mean of awarding just satisfaction. În: Revista conferinţei „Научная дискуссия: 
вопросы юриспруденции”, 28 martie 2013, p.171. 0,1 c.a 

6. Chisari Aliona (în colab. Novac Svetlana). Litigii ce rezultă din protecţia socială // Manualul 
judecătorului pentru cauze civile. – Chişinău: Tipografia Centrală, 2013, p.567-584. 1,2 c.a 

7. Ciobanu Tatiana. Repere teoretice privind metodele prospective de studiere a dreptului // 
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin 
Stere”. Volumul I, Ediţia I, Chişinău: USPEE „Constantin Stere”, 2013, p.37-41. 0,3 c.a 
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8. Colțun Gheorghe. Motive biblice în poezia blagiană. – Receptarea Sfintei Scripturi: între 
filologie, hermeneutică și traductologie. Lucrările Simposionului Internațional “Ezplorări în 
tradiția biblică românească și europeană III”, Iași, 30 mai-1 iunie 2013, p. 143-150. 0,3 c.a 

9. Colțun Gheorghe. O parte din uitarea noastră. Cultivarea limbii române în condițiile comunicării 
orale. Chișinău, CEP, USM, 2013, p. 130-134. 0,2 c.a 

10. Cuznețov Alexandru. Etapele aplicării dreptului (fazele procesului de aplicare). În: The 37 
Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA), 04-09 iunie  
2013, p.147-151, 0.51 c.a. 

11. Cuznețov Alexandru. Realizarea hotărîrilor judecătoreşti ca o formă specială a aplicării 
dreptului. În: Revista Naţională de Drept, nr.10, octombrie  2013, p.47-50, 0.28 c.a. 

12. Gonţa, Victoria. Profilul psihosocial al familiilor adoptive din Republica Moldova./ Gonţa, 
Victoria, Svetlana Rusnac // În: Materialele Simpoziunului naţional cu participare internaţională 
KREATIKON „Creativitate. Formare. Performanţă”, Ediţia a X-a, Iaşi: PIM, 2013. p. 42-48 

13. Grecu Raisa. Concepţia politicii penale a statului – o necesitate imperioasă. În: Materialele celui 
de al 37-lea Congres al ARA, Chişinău, 04-09 iunie 2013, p.56-59. 0,3 c.a 

14. Maimescu Sava. Obiectele florei şi faunei ca obiect material al infracţiunii de contrabandă 
comisă pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, prezentat la Simpozionul internaţional 
„Universul ştiinţelor”, desfăşurat în or.Iaşi, România, în perioada 7-8 septembrie 2013. 
Materialele Simpozionului internaţional „Universul ştiinţelor”, organizator Asociaţia cultural-
ştiinţifică „Vasile Pogor” din or.Iaşi, România, 7-8 septembrie 2013, pag.333-336, 0,71 c.a., 
total 761 pagini. 

15. Mihalache Iurie. Discuţii privind crearea parteneriatului public-privat sub formă de societate 
comercială. În: Revista Naţională de Drept, 2013, nr.5, p.15-20. 0,4 c.a 

16. Mihalache Iurie. Negocierea şi încheierea contractului de parteneriat public-privat. În: Revista 
Naţională de Drept, 2013, nr.9, p.21-26. 0,4 c.a  

17. Osmochescu Nicolae. Cetățenia Republicii Moldova. Reglementări constituţionale. În: The 37 th 

Annual ARA Congres  of the American Romanian Academy and Science (RA): the University 
of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”. June 04-09, 2013: Proceedings. 
- Chișinău : S.n., 2013 (Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”), p.104-108. 0,2 c.a 

18. Osmochescu Nicolae. Reflecţii privind statutul de observator al Autonomiei Palestiniene în 
Organizaţia Naţiunilor Unite. În: Revista Naţională de Drept (Publicaţie periodică Ştiinţifico-
practică), nr.3(150), 2013. p.2-13. 0,7 c.a 

19. Osmochescu Nicolae. Regimul juridic al  străinilor şi al apatrizilor în dreptul național al 
Republicii Moldova. În: The 37 th Annual ARA Congres  of the American Romanian Academy 
and Science (ARA): the University of European Political and Economic Studies „Constantin 
Stere”. June 04-09, 2013: Proceedings.-Chișinău: S.n., 2013 (Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”), 
p.101-104. 0,1 c.a 

20. Poalelungi Mihai. Jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie, anul 2012. Coordonator de eciţie, 
coautor. – Chişinău: Tipografia Centrală,  2013, 654 p. 33 c.a 

21. Poalelungi Mihai. Manualul judecătorului pentru cauze civile, Ediţia a II. coordonator de ediţie, 
coautor. -  Chişinău: Tipografia Centrală, 2013, 456 p. 24 c.a 

22. Poalelungi Mihai. Manualul judecătorului pentru cauze penale. Coordonator de ediţie, coautor. -  
Chişinău: Tipografia Centrală, 2013, 546 p. 27 c.a 

23. Rusnac Gh., etc., Republica Moldova în contextul migrațiilor. Lista bibliografică 1990-2012. 
Chișinău, Tipografia Centrală, 2013 12 c.a 
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24. Sîli Vitalie. Unele aspecte teoretico-practice ale prevederilor internaţionale şi naţionale în 
domeniul asigurării securităţii aviaţiei civile. În: „Materialele conferinţei teoretico-practice 
internaţionale din 15-16 decembrie 2012 „Ştiinţa juridică universitară în contextul promovării 
valorilor europene”. - Chişinău: ULIM, 2013, p.142-152. 0,6 c.a 

25. Şleahtiţchi M. Analiza structurală a spaţiului reprezentaţional: semnificaţii, principii, etape // 
Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială: Revista Facultăţii de Psihologie şi 
Psihopedagogie specială a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. – 2013. – Nr. 1 (30). 
– P. 14 - 25. 0,5 c.a 

26. Şleahtiţchi M. Ce trebuie să cunoască un psiholog şcolar în legătură cu principiile, etapele şi 
instrumentele de analiză structurală a reprezentărilor sociale // Bonchiş E., Drugaş M. (coord.). 
Parteneriatul familie – grădiniţă – şcoală: locul şi rolul psihologului şcolar : Programul şi 
rezumatele lucrărilor prezentate în cadrul Conferinţei Naţionale a Psihologilor Şcolari (25 – 26 
octombrie 2013, Băile Felix, România). – Oradea: ANPS,2013. – P.29 – 31. 0,1 c.a  

27. Şleahtiţchi M. Instrumentele de analiză structurală a spaţiului reprezentaţional: inducţia  prin 
scenariu ambiguu // Psihologie.: Revista ştiinţifico – practică a Asociaţiei psihologilor – 
practicieni din Republica Moldova. – 2013. – Nr. 4 .  – P. 70- 78. 0,35 c.a 

28. Şleahtiţchi M. Instrumentele de analiză structurală a spaţiului reprezentaţional: evocarea liberă, 
harta asociativă şi reţeaua de  asociaţii // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială: 
Revista Facultăţii de Psihologie şi Psihopedagogie specială a Universităţii Pedagogice de Stat 
„Ion Creangă”. – 2013. – Nr. 2 (31). – P. 44 - 53. 0,45 c.a 

29. Şleahtiţchi M. Instrumentele de analiză structurală a spaţiului reprezentaţional: analiza 
similitudinii // Studia Universitatis Moldaviae:  Revistă  ştiinţifică a Universităţii de Stat din 
Moldova. – Seria Pedagogie, Psihologie, Didactici particulare. – 2013. – Nr. 9(69). – P. 105-111. 
0,3 c.a 

30. Vlaicu Vlad. Evaziunea fiscală – aspecte teoretico-juridice. // Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională ”Promovarea drepturilor omului şi securităţii umanitare prin prisma integrării 
europene”, A.Ş.M., 2013,  în publicaţia cu acelaşi nume, p.63-79. 0,8 c.a 

31. Vlaicu Vlad. Impozitele şi taxele generale de stat în Republica Moldova -  aspecte teoretico-
juridice. // Congresul al 37-lea al Academiei Romano-Americane de Ştiinţe şi Arte (ARA), 
Chişinău, 04-09 iunie 2013 în materialele congresului, Proceeding, Presses Internationales 
Polytechnique, Montreal, Canada, p.124-130. 0,3 c.a 

 
2014 

1. Avornic Gheorghe, Postovan Dumitru. Dreptul discreţionar în prevenirea şi combaterea 
corupţiei // Revista Naţională de Drept, 2014, nr.10, p.4-11. 0,4 c.a 

2. Avornic Gheorghe, Postovan Dumitru. Precedentul judiciar şi „dreptul discreţionar”. În: Revista 
Naţională de Drept, Nr. 4, 2014. p.3-8, 0.4 c.a. 

3. Avornic Gheorghe. Importanţa disciplinei Arbitrajul comercial internaţional pentru formarea 
competenţelor profesionale ale specialiştilor în drept în condiţiile economiei de piaţă // 
Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică “Arbitrajul în Republica Moldova – realizări şi 
perspective”, 16 mai 2014, publicat în Revista Naţională de Drept, Ediţie Specială, 2014, nr.7, 
p.14-17. 0,15 c.a 

4. Caţaveică Eugeniu. Caracterul echitabil al satisfacţiei acordate de către Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului // Revista Naţională de Drept, 2014, nr.10, p.68-73. 0,4 c.a 

5. Ciobanu Tatiana. Conținutul și semnificația principiilor descentralizării administrative în 
Culegerea Descentralizarea administrativă-componentă a modernizării administrației publice din 
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Republica Moldova. Materiale ale Conferinţei ştiinţifice a cadrelor didactice din 10 iunie 2014. 
— Chişinău: CEP USM, p. 27-44. 1,0 c.a 

6. Ciobanu Tatiana. Regimul juridic aplicabil cadourilor şi avantajelor acordate funcţionarilor 
publici. „Teoria şi practica administraţiei publice”// Materiale ale Conferinţei ştiinţifico — 
practice cu participare internaţională 23 mai 2014. — Chişinău: AAP, p. 450-453. 0,1 c.a 

7. Colțun Gheorghe. Motivul biblic „Adam și Eva” în lirica lui T. Arghezi, L. Blaga, I. Minulescu și V. Voiculescu. Simpozionul Internațional „Explorări și tradiția biblică românească și 
europeană”. Iași, 8-10 mai 2014 0,2 c.a 

8. Colțun Gheorghe. Studiu comparativ al sinonimelor frazeologice adverbiale (în baza limbilor 
română și engleză) – coautor. A. Rademos, 2014, nr. 2, p. 150-159 0,45 c.a 

9. Colțun Gheorghe. Tudor Arghezi și poezia de inspirație biblică. Materialele Simpozionului cu 
participare internațională, 16-17 mai 2014, Chișinău, CEP, USM, 2014, p. 63-73 0,5 c.a 

10. Craiovan Ion. Simbolistica dreptului și justiției // Palatul de justiție (România), 2014, nr.10-11, 
2014, p.23-37. 0,9 c.a 

11. Crijanovschi Sergiu. Diminuarea discernămîntului în doctrina occidentală // Revista ştiinţifică 
Studia Universitatis USM, 2014, nr.8 (78), p.28-32. 0,2 c.a 

12. Crijanovschi Sergiu. Iresponsabilitatea în dreptul penal comparat. Novele legislative // Revista 
ştiinţifică Studia Universitatis USM, 2014, nr.8 (78), p.21-27. 0,4 c.a 

13. Cuznețov Alexandru. Admisibilitatea interpretărilor extensive şi restrictive în procesul aplicării 
dreptului. În: Revista Naţională de Drept, nr.1, ianuarie  2014, p.20-21, 0.20 c.a. 

14. Cuzneţov Alexandru. Concepte generale privind concesiunea // Revista Naţională de Drept, 
nr.10, 2014, p.22-23. 0,1 c.a 

15. Cuznețov Alexandru. Importanţa interpretării oficiale, neoficiale şi cazuale în procesul aplicării 
dreptului. În: Revista Naţională de Drept, nr.2, februarie 2014, p.30-32, 0.38c.a. 

16. Cuzneţov Alexandru. Noţiunea şi caracterele generale ale întreprinderii de stat // Revista 
Naţională de Drept, 2014, nr.10, p.21-24. 0,2 c.a 

17. Gonţa, Victoria. Calitatea educaţiei în RM – aspect psihologice şi socio-economice. / Gonţa, 
Victoria; Munteanu, Andrei. // In: Materialele Conferinței Ştiinţifice Internaționale 
„Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne”, Chişinău, IŞE, 11-
12 decembrie, 2014. P. 389-394 0,25 c.a 

18. Gonţa, Victoria. Familia contemporană: necesități și riscuri în îngrijirea copilului. / Gonţa, 
Victoria, Corina Lazăr. // In: Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică „Păstrarea integrităţii 
familiei – politică prioritară pentru protecţia copilului”, din 15 mai 2014, ULIM, Chişinău, 2014. 
p. 41-44 0,15 c.a 

19. Grecu Raisa. Despre natura juridică şi reperele umanistice ale amnistiei şi graţierii. În: Analele 
Ştiinţifice ale USPEE „Constantin Stere”, nr.2, Chişinău, 2014, p.80-86. 0,3 c.a 

20. Iustin Viorel. Elemente constitutive subiective ale infracţiunilor privind obiectele de proprietate 
industrială” // Revista ştiinţifico-practică “Intellectus”, nr.4, 2014, Chişinău, Editura AGEPI, 
p.24-36. 0,9 c.a 

21. Mihalache Iurie. Controverse privind natura raporturilor juridice dintre administrator şi 
societatea comercială. În: Revista Naţională de Drept, 2014, nr.1, p.22-27. 0,4 c.a 

22. Mihalache Iurie. Drept privat roman: Note de curs. Ediția a II-a. – Chişinău: Comb. Poligraf., 
2014, 272 p. 21 c.a 

23. Mihalache Iurie. Întreprinderea: subiect de drept sau obiect al raporturilor civile? În: Revista 
Națională de Drept, 2014, nr.5, p.13-17; Revista Institutului Național al Justiției, 2014, nr.1 
(28), p.16-21. 0,3 c.a 
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24. Mihalache Iurie. Natura juridică a raporturilor contractuale dintre autogară, transportator şi 
pasager conform legislaţiei Republicii Moldova // Materialele Conferinţei internaţionale 
“Constituţia şi societatea contemporană”, 05 decembrie 2014, Universitatea Petrol-Gaze din 
Ploieşti, Editura Universitară, 2014, p.122-134. 0,7 c.a 

25. Postovan Dumitru. Dezvoltarea arbitrajului în Republica Moldova // Conferinţa internaţională 
ştiinţifico-practică “Arbitrajul în Republica Moldova – realizări şi perspective”, 16 mai 2014, 
publicat în Revista Naţională de Drept, Ediţie Specială, 2014, nr.7, p.8-13. 0,2 c.a 

26. Şleahtiţchi M. Transfigurări în formula compoziţională a reprezentării sociale: Srs = NC+EP este 
înlocuită gradual cu Srs=NC+EP+ZM // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială: 
Revista Facultăţii de Psihologie şi Psihopedagogie specială a Universităţii Pedagogice de Stat 
„Ion Creangă”. – 2014. – Nr. 2 (35). – P. 1- 12. 0,6 c.a 

27. Vlaicu Vlad. Problemele actuale ale impozitării veniturilor în Republica Moldova // Conferința Științifică Internațională ”Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relațiilor economice: tradiții, 
actualitate și perspective”, Chișinău, Editura U.S.M., 2014, p.69-76. 0,5 c.a 

 
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; 
d) Numărul mare de articole ştiinţifice în revista naţionale şi international 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. 

f) Rezultatele cercetării la nivel autohton editate în format de ”monografie colectivă prin 
colaborare cu colegii de peste hotarele ţării, ceea ce demonstrează şi impactul 
international al cercetărilor efectuate în cadrul profilului (Avornic Gheorghe, Humă Ioan, 
Soșnicova Tamara. „Интерпретация права”. Monografie. – Moscova, 2014, 181 p., 16 
c.a.; Humă Ioan, Gheorghe Mihai. Întâlniri colocviale privind întemeierea drepturilor. 
Monografie. – Iaşi: TipMoldova, 2014, 346 p. 31 c.a.) 

 
4. Cooperare în cadrul național 

 
Majoritatea colaboratorilor Profilului sunt angajați în procesul învățământului universitar și/sau postuniversitar, asigurând predarea cursurilor la ciclurile licență și masterat, la fel ca și 

realizarea studiilor de doctorat la specialitățile relevante Profilului. Pe parcursul perioadei evaluate 
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programele disciplinelor la ciclurile licență și masterat au fost redactate și aduse în conformitate cu 
standardele europene cele mai actuale. De asemenea, au fost elaborate cursuri noi: 

- ”Dreptul transporturilor” (2012); 
- ”Dreptul afacerilor” (2013); 
- ”Dreptul fiscal” (2014); 
- ”Dreptul protecţiei consumatorilor” (2013). 

 

Au fost publicate 12 manuale, note şi suporturi de curs pentru învățământul universitar 
(media anuală – 1,8) de către cercetătorii Varzari Pantelimon, Vlaicu Vlad, Coptileţ Valentina, 
Plotnic Olesea, Poalelungi Mihai, Cuzneţov Alexandru, Calancea Angela, Mihalache Iurie (4 
manuale şi 8 suporturi de curs) şi 2 lucrări metodice.  

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.  

Realizările cercetătorilor Profilului au fost apreciate inclusiv și prin decernarea distincțiilor 
de cele mai înalte niveluri:  

1. Avornic Gheorghe, Diploma de Onoare a Ambasadei Republicii Azerbaijan, Chişinău, 
2012. 

2. Avornic Gheorghe, Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii al 
R.Moldova, Chişinău, 2013. 

3. Avornic Gheorghe, Diploma de Onoare a Curţii Supreme de Justiţiei a R. Moldova, 
Chişinău, 2013. 

4. Avornic Gheorghe, Diploma de onoare a Guvernului R.Moldova, Gradul I, Chişinău, 
2013. 

5. Avornic Gheorghe, Diploma de Onoare a Ministerului Justiţiei al R. Moldova, Chişinău, 
2013. 

6. Avornic Gheorghe, Diploma de Onoare a Ministerului Justiţiei R. Moldova, Chişinău, 
2013. 

7. Avornic Gheorghe, Diploma de Onoare a Parlamentului R. Moldova, Chişinău, 2013. 
8. Avornic Gheorghe, Diploma de Onoare a Procuraturii R. Moldova, Chişinău, 2013. 
9. Avornic Gheorghe, Premiul „FEMIDA” a Uniunii Internaţionale a Juriştilor, Moscova, 

2013. 
10. Bordeianu Cătălin, Diplomă de excelenţă domnului Cătălin Bordeianu, director al 

Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” din Iaşi, pentru modul exemplar şi inovativ în care conduce 
destinele acestei instituţii culturale unice, acordată de Biblioteca Naţională a României, decembrie 
2012.  

11. Bordeianu Cătălin, Diplomă de excelenţă domnului Cătălin Bordeianu, director al 
Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” din Iaşi, pentru buna colaborare în organizarea evenimentului „O 
perspectivă asupra culturii - Biblioteca Naţională a României”, desfăşurat în intervalul 23-27 aprilie 
2012, cu ocazia inaugurăriii noului sediu al Bibliotecii Naţionale a României.  
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12. Bordeianu Cătălin, Diplomă specială şi Ordinul Leonardo Da Vinci pentru merite 
deosebite în promovarea creativităţii, acordată de Forumul Inventatorilor Români, EUROINVENT 
Iaşi, 2012.  

13. Bordeianu Cătălin, Medalia de aur pentru „Cătălin Bordeianu – Lexicon Tehnic Român, 
vol. I-VIII”, acordată la European Exhibition of Creativity and Innovation, Iaşi, mai 2012.  

14. Bordeianu Cătălin, Medalia de aur pentru „Cătălin Bordeianu – Spiru C. Haret – Opere 
Complete – vol. I şi II, acordată la European Exhibition of Creativity and Innovation, Iaşi, mai 2012.  

15. Bordeianu Cătălin, Medalionul de Aur „Vasile/Vasko Popa” acordat Prof.univ.dr. 
Cătălin Bordeianu, cu prilejul marcării a 65 de ani de la fondarea revistei Lumina şi a 90 de ani de la 
naşterea lui Vasile/Vasko Popa, Panciova, Serbia, 12 ianuarie 2012.  

16. Bordeianu Cătălin, Premiul Bibliotecii Naţionale pentru Biblioteca Judeţeană „Gh. 
Asachi” Iaşi (director, Prof.univ.dr. Cătălin Bordeianu) - contribuţia la organizarea Salonului 
Internaţional de Carte SIC 2012.  

17. Bordeianu Cătălin, Premiul I.L. Caragiale pentru „Cătălin Bordeianu – I.L. Caragiale – 
Opere - vol. I şi II ” acordat în cadrul Salonului Internaţional de Carte SIC 2012, organizat de 
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Chişinău, 31 august – 3 septembrie 2012.  

18. Bordeianu Cătălin, Premiul Tehnica Info pentru „Cătălin Bordeianu – Lexicon Tehnic 
Român, vol. I-VIII”, acordat în cadrul Salonului Internaţional de Carte SIC 2012, organizat de 
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Chişinău, 31 august – 3 septembrie 2012.  

19. Bordeianu Cătălin, Diplomă de excelenţă domnului Prof.univ.dr. Cătălin Bordeianu 
pentru aportul deosebit la promovarea literaturii şi sporirea prestigiului necontenit al revistei, artei şi 
culturii româneşti în spaţiul european şi universal, acordată de C.P.E. LIBERTATEA, Panciova, 
Serbia, 18-20 octombrie 2012.  

20. Bordeianu Cătălin, Diplomă de excelenţă Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi 
(director, Prof.univ.dr. Cătălin Bordeianu) pentru aportul deosebit la promovarea literaturii şi 
sporirea prestigiului necontenit al revistei, artei şi culturii româneşti în spaţiul european şi universal, 
acordată de C.P.E. LIBERTATEA, Panciova, Serbia, 18-20 octombrie 2012. 

21. Bordeianu Cătălin, Premiul UNESCO pentru Protejarea şi valorificarea patrimoniului 
scris pentru cartea „Un manuscris uitat?!/A FORGOTTEN MANUSCRIPT?!, Liber Amicorum” 
acordat în cadrul Salonului Internaţional de Carte SIC 2011, organizat de Biblioteca Naţională a 
Republicii Moldova, Chişinău, 31 august – 3 septembrie 2012.  

22. Craiovan Ion,  Premiul Academiei Române, "Simion Bărnuțiu" (15 decembrie 2012), 
pentru lucrarea "Prin labirintul juridic" (Editura Universul juridic) 

23.  Craiovan Ion, Ordinul de merit şi insigna <Who is Who >, Congresul Uniunii 
Juriştilordin România, 13 decembrie 2012. 

24. Craiovan Ion, Premiul ”Mircea Djuvara” al Uniunii juriştilor din România pentru 
lucrarea “Filosofia dreptului sau dreptul ca filosofie”, Editura Universul Juridic, 2012,  

25. Craiovan Ion, Premiul „Mircea Manolescu” – 2012 al Uniunii juriştilor din România 
pentru lucrarea „Metodologie juridică”, Editura Universul Juridic; 

26. Coptileţ Valentina, Diploma de onoare a Ministerului Justiţiei, Chişinău, 2013. 
27. Coptileţ Valentina, Diploma de onoare a American Romanian Academy of Arts and 

Sciences (ARA): 2013. 
28. Grecu Raisa, Premiul „Bogdan Gruia” al Uniunii Juriştilot din România (2012);  
29. Grecu Raisa, Diploma de Onoare a Guvernului Republicii Moldova (2012);  
30. Grecu Raisa, Ordinul Gloria Munci, acordată de Guvernul Republicii Moldova (2012); 
31. Tarlev Vasile, Onorat cu titlul științific Doctor Honoris Causa a Universității de Stat de 

Educație Fizică și Sport din Republica Moldova, anul 2012; 
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32. Cojocari Eugenia, Diplomă pentru siccese remarcabile în activitatea Didactico-
ştiinţifică, anul 2012, USM    

33. Cojocari Eugenia, Diplomă de excelenţă pentru excepţionala contribuţie la propăşirea 
idealului de unitate a spiritualităţii românilor – 2012, Iaşi, România 

34. Cojocari Eugenia, Diplomă pentru merite pe tărîmul didactico-ştiinţific şi managerial – 
2012, USM 

35. Mihalache Iurie, Gradaţia de Merit a Universităţii de Stat din Moldova pentru 
contribuţie la activitatea ştiinţifică (anul 2012).     

36. Mihalache Iurie, Diploma de Onoare a Universităţii de Studii Politice şi Economice 
Europene „Constantin Stere” (anul 2012). 

37. Mihalache Iurie, Diploma de excelenţă acordată de Asociaţia cultural-ştiinţifică „Vasile 
Pogor”, Iaşi, România (2014); 

38. Vlaicu Vlad, Diploma de onoare a Ministerului Justiţiei, Chişinău, 2013. 
39. Vlaicu Vlad, Diploma de onoare a American Romanian Academy of Arts and Sciences 

(ARA): June, 2013. 
40. Tarlev Vasile, Pentru merite deosebite în dezvoltarea Literaturii şi Culturii decorat cu 

medalia de aur și diploma de onoare "Antioh Cantemir", anul 2014. 
 

Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice din ţară. 
1. Avornic Gheorghe, redactor-şef al Revistei Naţionale de Drept; membru Colegiului de 

redacţie a revistei ştiinţifico-practice Studia Universitatis a Universităţii de Stat din Moldova, seria 
“Ştinţe socioumanistice”. 

2. Bordeianu Cătălin, doctor în drept, profesor universitar, membru al Colegiului de redacţie 
al publicaţiei ştiinţifico-practice Revista Naţională de Drept. 

3. Craiovan Ioan, doctor în drept, profesor universitar, membru al Colegiului de redacţie al 
publicaţiei ştiinţifico-practice Revista Naţională de Drept. 

4. Grecu Raisa, doctor habilitat în drept, profesor universitar, membru al Colegiului de 
redacţie al publicaţiei ştiinţifico-practice Revista Naţională de Drept. 

5. Humă Ioan, doctor în drept, profesor universitar, membru al Colegiului de redacţie al 
publicaţiei ştiinţifico-practice Revista Naţională de Drept. 

6. Popovici Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar, membru al Colegiului de 
redacţie al publicaţiei ştiinţifico-practice ziarul „Dreptul”.  

7. Varzari Pavel – membru al colegiului de redacţie al „Revistei de filozofie, sociologie şi 
ştiinţe politice” (categoria C) al Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM 
(http://iiesp.asm.md/?cat=40). 

8. Varzari Pavel – membru al colegiului de redacţie al „Revistei Militate. Studii de 
securitate şi apărare. Publicaţie ştiinţifică” a Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel 
Bun” (http://institutulmilitar.pro.md/evenimente-143). 

 

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. 
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5. Cooperare internațională 
  

Colaboratorii Profilului participă activ în activitatea organizațiilor științifice din străinătate și în activitatea colegiilor de redacție ale revistelor din străinătate. Cercetătorii USPEE „C.Stere” 
sunt membri colegiilor redacționale ale următoarelor reviste: 
 

Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice de peste hotare. 
1. Avornic Gheorghe, membru colegiului de redacţie a Revistei Dreptul, Analele 

Universităţii din Timişoara; 
2. Avornic Gheorghe, membru Colegiului de redacţie a Universităţii din Velico-Tîrnovo ş.a. 
3. Avornic Gheorghe – membru Colegiului de redacţie al Academiei EPLO; 
4. Avornic Gheorghe – membru colegiului de redacţie al Revistei de Drept a Universităţii de 

Vest din Timişoara; 
5. Avornic Gheorghe, membru Colegiului de redacţie al Revistei ştiinţifice de Drept public a 

Organizaţeiei Europe de Drept Public cu sediul la Athena; 
6. Bordeianu Cătălin – director al Analelor Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi;  
7. Bordeianu Cătălin – director al Analelor Ştiinţifice ale Institutului Naţional pentru 

Societatea şi Cultura Română – „Cultură şi Civilizaţie Românească”;  
8. Bordeianu Cătălin – director al Analelor Ştiinţifice şi Culturale „Alma Mater Iassyensis” 

ale Institutului de Cercetări Interdisciplinare „Petre Andrei” din Iaşi; 
9. Bordeianu Cătălin – membru în colegiul de redacţiei al „Anuarului Muzeului Literaturii 

Române” Iaşi, România;  
10. Bordeianu Cătălin – membru în colegiul de redacţiei al „Luminei, revistă de literatură, 

artă şi cultură transfrontalieră” din Novi Sad, Republica Serbia. 
11. Bordeianu Cătălin – membru în colegiul redacţional al revistei „Symposion. Revistă de 

Ştiinţe Socio-Umane” editată de Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh.Zane” al Filialei 
Iaşi a Academiei Române;  

12. Grecu Raisa – membru Colegiului de redacţie a Universităţii din Velico-Tîrnovo. 
 

           Colaboratorii Profilului au fost invitați în centrele universitare din Spania, Franța, Belarus, 
Italia, Lituania și Cipru cu scopuri didactice: Binzaru Lucia – Universitatea Publică din Navarra 
(Spania); Bordeianu Cătălin, Humă Ion – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi (România); 
Humă Ioan – Universitatea Petre Andrei din Iaşi (România). 
 

În perioada de evaluare, în cadrul Profilului au fost realizate următoarele proiecte 
internaționale: 

1.  „Stabilirea unui program de masterat în domeniul Drepturilor Omului şi Democratizării în 
Armenia, Belarus, Ucraina şi Moldova”. Proiect European EIDHR/2010/250-082  
(coordonator – Grecu R.);  

2. Şcoala de vară „Jean Monnet” în studii de integrare europeană şi drepturile omului – astecte 
teretico-ştiinţifice, 01 iunie – 31 iulie 2012, mun. Chişinău (coordonatori și executanţi – 
Avornic Gh., Grecu R.). 

3. Promovarea reformei in învăţămîntul juridic superior, finanţat de Public Interest Law 
Intitute, 2012-2013, conducătorul proiectului de cercetare – Avornic Gh., doctor habilitat, 
profesor universitar. 
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4. Republica Moldova şi regiunea transnistreană din perspectiva relaţiilor de transport, 
Executantul proiectului cu finanţare internaţională – Mihalache Iu., perioada de aplicare – 
Mai-Octombrie 2013, sub auspiciile organizaţiei de proiecte IDIS Viitorul Chişinău.  

 

În perioada de evaluare au fost încheiate următoarele acorduri și protocoale de colaborare: 
- Acord de colaborare cu Universitatea de Stat din Erevan;  
- Acord de colaborare cu Universitatea de Stat „Taras Şevcenco” din Kiev;  
- Acord de colaborare cu Universitatea de Stat din Belorus;  
- Acord de colaborare cu Academia Organizaţiei Europene de Drept Public;  
- Acord de colaborare cu Universitatea Petre Andrei, Iaşi;  
- Acord de colaborare cu Universitatea Alma Amater, Sibiu, Romania;  
- Acord de colaborare cu Universitatea Dimitre Cantemir, Bucureşti;  
- Acord de colaborare cu Academia de Drept din Odesa, Ucraina;  
- Acord de colaborare cu Universitatea din Cernăuţi, Ucraina;  
- Acord de colaborare cu Universitatea din Dnepropetrovsc, Ucraina;  
- Acord de colaborare cu Universitatea din Poltava, Ucraina;  
- Acord de colaborare cu Universitatea Serviciului Vamal al Ucrainei;  
- Acord de colaborare cu Universitatea din Velico-Tîrnogo, Bulgaria;  
- Acord de colaborare cu Universitatea Shuia, Rusia;  
- Protocol de colaborare cu Institutul Baltic de Ecologie, Economie şi Drept, Sankt-

Peterburg, Rusia.  
- Protocol de colaborare cu Universitatea din Taubate, Brazilia;  
- Protocol de colaborare cu Universitatea Keiser, SUA;  

 

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. În 
cazul Profilului ”Valorificarea standardelor europene în educaţia de calitate, edificarea statului 
de drept şi a societăţii civile” recunoaşterea rezultatelor cercetărilor executate, materializate prin 
stagii, acorduri de colaborare, prin faptul că angajaţii din cadrul profilului sunt membri ai colegiului 
de redacţie, denotă o recunoaştere international consistentă a rezultatelor cercetărilor profilului în 
general şi a caracterului notoriu al unor cercetători în special. 

 
6. Fișa de evaluare a Profilului 

 
În rezultatul evaluării activității în baza indicatorilor CNAA, Profilul de cercetare 

”Valorificarea standardelor europene în educaţia de calitate, edificarea statului de drept şi a 
societăţii civile” acumulează în total 324 de puncte. 

Pe compartimente: 
1. Publicații în străinătate – 50/95 
2. Impactul internațional al cercetărilor și elaborărilor – 95/115 
3. Apreciere internațională și antrenare în activități de expertiză – 40/60 
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4. Publicații în țară – 30/55 
5. Impactul și relevanța științifică – 19/35 
6. Apreciere națională și antrenare în activități conexe cercetării – 22/40 
7. Activitatea de brevetare, licențiere, certificare a produselor – 0/50 
8. Transfer tehnologic – 0/100 
9. Asistența și servicii tehnice prestate – 7/50 
10. Transfer de cunoștințe și activitate didactică – 40/60 
11. Participări la elaborarea actelor normative și în activități de consultanță – 19/25 
12. Diseminarea informației științifice și promovarea imaginii științei – 2/15 
 

7. Obiecțiile și recomandările comisiei specializate pentru Planul de acțiuni 
 

1. Sugerăm Centrului de Cercetări Juridice să depună eforturi consecvente în vederea 
intensificării cooperării internaționale și participării active în proiectele internaționale; 

2. Recomandăm concentrarea eforturilor angajaților Profilului ”Valorificarea standardelor 
europene în educaţia de calitate, edificarea statului de drept şi a societăţii civile” asupra reflectării 
rezultatelor propriilor cercetări în revistele din străinătate cu factor de impact.  

 
8. Concluzia de ansamblu a Comisiei specializate 

 
În baza evaluării Profilului ”Valorificarea standardelor europene în educaţia de calitate, 

edificarea statului de drept şi a societăţii civile”, Comisia constată:  
 
1. Profilul ”Valorificarea standardelor europene în educaţia de calitate, edificarea statului 

de drept şi a societăţii civile” a fost constituit și activează în conformitate cu legislația în vigoare; 
 
2. Profilul ”Valorificarea standardelor europene în educaţia de calitate, edificarea statului 

de drept şi a societăţii civile” 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; 
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5. Indicatorii și informația prezentată în Raportul de autoevaluare al Profilului 
”Valorificarea standardelor europene în educaţia de calitate, edificarea statului de drept şi a 
societăţii civile” corespund realității; 

 
6. În baza raportului de autoevaluare, analizei veridicității indicatorilor prezentați, precum și 

utilizarea metodelor performante de cercetare, ce au permis obținerea rezultatelor semnificative ale 
cercetărilor științifice, Comisia specializată de evaluare constată că Profilul ”Valorificarea 
standardelor europene în educaţia de calitate, edificarea statului de drept şi a societăţii civile” 
corespunde criteriilor de acreditare;  

 
7. Comisia specializată de evaluare propune Consiliului Naţional pentru Acreditare și 

Atestare acreditarea Profilului ”Valorificarea standardelor europene în educaţia de calitate, 
edificarea statului de drept şi a societăţii civile”, care a acumulat 324 de puncte (54 %), din 
punctajul de 600, cu atribuirea calificativului BINE. 

 
Totodată, Comisia recomandă instituţiei cu titlu de sugestii şi constări de a acorda o atenţie 

sporită în procesul de cercetare la următoarele direcţii ale Profilului:  
 

1. Încurajarea mobilităţii naţionale şi internaţionale a personalului didactic şi de cercetare; 
 

2. Sprijinirea schimburilor de cadre universitare de cercetare din republică şi din 
universităţile de peste hotare; 

 
3. Implicarea mai activă a studenţilor în cercetările comune cu cadrele didactice cu ulterioara 

publicare în coautorat a rezultatelor ştiinţifice; 
 
4. Sporirea activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti de la 

facultăţile Profilului vizat; 
 
5. Organizarea în comun cu instituţiile de cercetare ştiinţifică similare, cu instituţii şi 

structuri de stat şi private a diferitor conferinţe, mese rotunde, şcoli de vară şi altor manifestări 
ştiinţifice; 

 
6. Intensificarea procesului de editare a lucrărilor ştiinţifice şi metodico-didactice în scopul 

sporirii randamentului aspectelor de cercetare în cadrul instituţiei;  
 
7. Cu titlu de sugestie se recomandă câteva direcţii de cercetare în plan prospectiv, care ar 

putea fi incluse în planurile strategice de cercetare ştiinţifică în cadrul catedrelor de Drept public, 
Drept privat, Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice: 

a) Corelația dintre dreptul privat / public național și dreptul privat / public european în 
perspectiva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. 

b) Probleme teoretice și practice privind suveranitatea statului național în perspectiva aderării sale la 
Uniunea Europeană. 

c) Conflictul din raioanele de Est ale Ucrainei: soluţii şi mijloace de reglementare. 



24 
 

 
 

Membrii Comisiei:  
 

CUŞNIR Valeriu, dr.hab., prof.univ., ICJP al AŞM 
SOLOMON Constantin, dr.hab., prof.univ., USM 
PERJAN Carolina, dr., conf.univ., UPS „I.Creangă” 

 

Tabelul 2.1 

II. PERFORMANŢĂ ŞI VIZIBILITATE LA NIVEL INTERNAŢIONAL 

Nr. crt.  

Indicatorul 

Indicator 
de 

rezultat 

Punctaj 

Prevăzut 

(standar) 
Acordat 

1 2 3 4 5 

II. PERFORMANŢĂ ŞI VIZIBILITATE LA NIVEL INTERNAŢIONAL 

2.1.Publicaţii în străinătate 

2.1.1.** Monografii 

Avornic Gheorghe 

Humă Ioan 

2 20 20 

2.1.2.** Capitole în monografii 

• >1 
• 1 
 
Gonţa Victoria, Humă Ioan 

 

2 

 

 

10 

7 

 

10 

2.1.3.** Cărţi de specialitate pentru învăţămîntul 
universitar (dicţionare, manuale)  

- 10 - 

2.1.4.# Articole în reviste ISI  

• ≥ 2 
• <2      

 

- 

 

 

25 

15 

 

- 
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2.1.5.# Articole în alte reviste editate în străinătate 
• ≥1,5 
• <1,5             5:3:13,22*10= 1,26          
Avornic Gheorghe, Şleahtiţchi Mihail, Mihalache 
Iurie 

1,26 

 

 

10 

7 

7 

2.1.6.# Articole în culegeri 

• ≥ 3 
• <3          
 12:3:13,22*10= 3,02   
Maimescu Sava, Şleahtiţchi Mihail, Avornic 
Gheorghe        

 

3,02 

 

 

10 

7 

 

10 

2.1.7.# Publicaţii ştiinţifice electronice 

• ≥ 0,3  
• <0,3    

 

- 

 

5 

3 

 

- 

2.1.8.# Rezumate (teze) la conferinţe ştiinţifice 

• ≥ 4 
• <4 
Avonic Gh., Gribincea Tatiana, Mihalachi Iurie, 
Ţugui Eduard, Sâli Irina 
15:3:13,22*10=3,78 

 

 

3,78 

 

5 

3 

 

3 

Total 95 50 

Notă: ** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată; 

# - se determină valorile indicatorului  per 10 unităţi ocupate de cercetător/an 

                      # - 13,22 

 

1 2 3 4 5 

2.2. Impactul internaţional al cercetărilor şi elaborărilor 

2.2.1.** Proiecte de cercetare obţinute prin competiţie 
de la organizaţii din străinătate 

• cu un volum de finanţare ≥  100 mii EU per 
proiect 
• cu un volum de finanţare<  100 mii EU  per 
proiect 

 

 

1 

2 

 

 

25 

15 

 

 

25 

15 
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2.2.2.** Premii obţinute în străinătate pentru 
rezultatele cercetării  

Bordeianu Cătălin, Craiovan Ion 

7 15 15 

2.2.3.** Brevete obţinute în străinătate  - 15 - 

2.2.4.# Rapoarte la invitaţie la conferinţe (în plen) 

• ≥ 0,5  
• <0,5    
20:3:13,22*10=5,04 

 

5,04 

 

15 

10 

 

15 

2.2.5.# Comunicări orale la conferinţe 

• ≥ 2 
• <2    
45:3:13,22*10= 11,34        

 

11,34 

 

10 

7 

 

10 

2.2.6. # Medalii obţinute la expoziţii sau saloane 
internaţionale 

 
• ≥ 2,5 
• <2,5                  2:3:13,22*10=0,5 
 
Şleahtiţchi Mihail, Bordeianu Cătălin 

 

0,5 

 

 

15 

7 

 

 

7 

2.2.7.# Alte distincţii de apreciere a rezultatelor 
cercetărilor şi elaborărilor 

• ≥ 0,1 
• < 0,1 
 

12:5:13,22*10=1,8 

 

 

1,8 

 

 

5 

3 

 

 

5 

Total 115 92 

Notă: ** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată; 

# - se determină valorile indicatorului  per 10 unităţi ocupate de cercetător/an 

 

1 2 3 4 5 

2.3. Apreciere internaţională şi antrenare în activităţi de expertiză 

2.3.1.** Membru de onoare al unei Academii de Ştiinţe 
şi/sau ai unor societăţi ştiinţifice 
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internaţionale, ales în perioada evaluată 

• > 1 
• 1 
Craiovan I. 

 

1 

 

15 

10 

 

10 

2.3.2. ** Membru al colegiilor de redacţie al unor 
reviste de specialitate consacrate de peste 
hotare, ales în perioada evaluată 

• >1 
• 1 
Grecu Raisa, Bordeianu Mihail, Avornic 
Gheorghe 

 

4 

 

 

 

10 

7 

 

10 

2.3.3.** Membru al Comitetului de program al unei 
manifestări ştiinţifice de peste hotare  

Avornic Gheorghe  

2 5 5 

2.3.4..** Expert/consultant al unei organizaţii ştiinţifice 
de peste hotare, selectat în perioada evaluată  

-  

5 

- 

2.3.5.** Referent ştiinţific al revistei cotate ISI,  
desemnat în perioada evaluată 

• >1 
• 1  

 

- 

 

5 

3 

- 

2.3.6.** Referent la teza de doctor susţinută în 
străinătate, desemnat în perioada evaluată 

- 5 - 

2.3.7.** Cercetător invitat în perioada evaluată într-o 
instituţie universitară, ştiinţifică consacrată 
din străinătate    

• >1 
• 1  
Avornic Gheorghe, Humă Ioan, Bînzari Lucia 

 

3 

 

15 

10 

 

15 

                              Total 60 40 

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

Smax = 270 
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Tabelul 3.1 

III. CONTRIBUŢIE ŞTIINŢIFICĂ ŞI RECUNOAŞTERE NAŢIONALĂ 

1 2 3 4 5 

III. CONTRIBUŢIE ŞTIINŢIFICĂ ŞI RECUNOAŞTERE NAŢIONALĂ 
3.1. Publicaţii în ţară 

3.1.1.# Monografii 

• ≥ 0,5 
• <0,5                      
 7:3:13,22*10=1,76 
Sîli Vitalie, Diaconu Mihail, Furdui Sergiu

 

1,76 

 

 

15 

10 

15 

3.1.2.# Capitole în monografii  

• ≥ 0,5 
• <0,5                       
 

 

- 

 

7 

5 

- 

3.1.3.# Articole în reviste naţionale, categoria A 

• ≥ 0,5 
• <0,5 

 

- 

 

 

10 

7 

- 

3.1.4.# Articole  în reviste naţionale, categoria B 

• ≥ 3 
• <3                       
 
2:3:13,22*10=0,50 
Iustin Viorel 

 

0,5 

 

 

7 

4 
4 

3.1.5.# Articole în reviste naţionale, categoria C 

• ≥ 5  
• <5                
 
89:3:13,22*10=22,4 
Cojocari Eugenia etc. 

 

22,4 

 

5 

3 
5 

3.1.6.# Articole  în culegeri  

• ≥ 6 
• <6                 
 

 

4,7 

 

5 

3 

3 
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19:3:13,22*10=4,7 
Coptileţ Valentina, Antoci Albert, Mihalache 
Iurie etc.     

3.1.7. # Publicaţii ştiinţifice electronice 

• ≥ 0,5 
• <0,5   

 

- 

 

 

3 

2 

- 

3.1.8. # Rezumate (teze) la conferinţe ştiinţifice  

• ≥ 3 
• <3                
 
45:3:13,22*10=11,34 

 

11,34 

 

3 

2 

3 

Total 55 30 

Notă:  # - se determină valorile indicatorului  per 10 unităţi ocupate de cercetător/an 

 

1 2 3 4 5 

3.2. Impactul şi relevanţa ştiinţifică 

3.2.1.** Premii de Stat ale Republicii Moldova, 
obţinute în perioada evaluată  

- 
10 - 

3.2.2.** Premii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
obţinute în perioada evaluată  

- 
6 - 

3.2.3.** Alte premii naţionale, obţinute în perioada 
evaluată  

• >1 
• 1   
Grecu Raisa, Avornic Gheorghe, Cojocari 
Eugenia

 

 

3 

 

4 

3 

4 

3.2.4.# Rapoarte (lecţii la invitaţie) la manifestări  
ştiinţifice din ţară 

• ≥ 1 
• <1      
 7:3:13,22*10=1,76 
Avornic Gheoghe   etc.   

 

 

1,76 

 

5 

2 

5 

3.2.5.# Comunicări la conferinţe din ţară   5 
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• ≥ 5 
• <5           
 
27:3:13,22*10=6,8 
Ciobanu Tatiana, Mânăscurtă Cezar etc. 

6,8 

 

5 

2 

3.2.6.** Medalii obţinute la expoziţii din ţară 

Şleahtiţchi Mihail 

 

1 

 

 

5 

 

5 

Total 35 19 

Notă: ** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată; 

# - se determină valorile indicatorului  per 10 unităţi ocupate de cercetător/an 

 

1 2 3 4 5 

3.3. Apreciere naţională şi antrenare în activităţi conexe cercetării 
3.3.1.** Academician, membru-corespondent al AŞM, 

ales în perioada evaluată  
- 10 

- 

3.3.2.** Doctor Honoris Cauza, conferit în perioada 
evaluată         

Tarlev Vasile 

1 5 

5 

3.3.3.** Profesor cercetător, conferenţiar cercetător 
conferit în perioada evaluată 

• >1 
• 1  

 

- 

 

5 

3 

- 

3.3.4.** Membru al colegiului de redacţie al revistelor 
cotate CSŞDT şi CNAA, ales în perioada 
evaluată 

• >1 
• 1         
Grecu Raisa, 2012 

 

1 

 

2 

1 
1 

3.3.5.** Conducător al programelor de stat,  
proiectelor de cercetare, desemnat în 

  5 
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perioada evaluată 

• >1 
• 1                   
Avornic Gheoghe, Grecu Raisa 
 

2 5 

3 

3.3.6.** Preşedinte, copreşedinte al Comitetului de 
program al unei  manifestări ştiinţifice din 
ţară, ales în perioada evaluată 

• >1 
• 1 
Avornic Gheoghe, Grecu Raisa etc. 

 

 

3 

 

 

2 

1 

2 

3.3.7.** Expert al CSŞDT sau CNAA,  altor proiecte şi 
activităţi  ştiinţifice la nivel naţional, desemnat 
în perioada evaluată 

• >1 
• 1  
Cojocari Eugenia, Grecu Raisa, Varyari 
Pantelimon etc. 

 

 

4 

 

 

2 

1 

2 

3.3.8.** Membru al comisiilor specializate de evaluare 
în scopul acreditării organizaţiilor, confirmat 
în perioada evaluată 

Cojocari Eugenia  

 

1 

 

1 1 

3.3.9.** Membru al comisiilor pentru Premiile de Stat 
ale Republicii Moldova,  A.Ş.M., ales în 
perioada evaluată  

 

- 

 

1 
- 

3.3.10.*
* 

Preşedinte, secretar, membru al consiliilor 
ştiinţifice specializate de susţinere a tezelor de 
doctor, doctor  habilitat, desemnat  în 
perioada evaluată 

• >2 
• ≤2        
Cojocari Eugenia, Varzari Pantelimon, Rusnac 
Svetlana etc. 

 

 

 

5 

 

 

3 

2 

3 

3.3.11.*
* 

Preşedinte, secretar al seminarului ştiinţific de 
profil, ales în perioada evaluată  

• >1 
• 1  

 

1 

 

2 

1 

1 
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Cojocari Eugenia 
3.3.12.*
* 

Referent la teza de doctor habilitat /doctor, 
desemnat  în perioada evaluată 

• >1 
• 1       
Varzari Pantelimon, Cojocari Eugenia, Avornic 
Gheorghe, Coptileţ Valentina 

 

8 

 

2 

1 
2 

Total 40 22 

Smax =  130 

 

Tabelul 4.1 

IV. RELEVANŢA ECONOMICĂ 
1 2 3 4 5 

IV. RELEVANŢA ECONOMICĂ 
4.1. Activitatea de brevetare, licenţiere, certificare a produselor 

4.1.1.** Contracte de licenţă (cesiune) în baza 
brevetelor, know-how  şi soiurilor de plante 
omologate, raselor, tipurilor, liniilor de 
animale şi păsări  

 

- 

 

15 - 

4.1.2.** Brevete implementate  

• ≥ 1 
• 1 

 

- 

 

15 

10 

- 

4.1.3. ** Brevete obţinute, regulamente tehnice, 
standarde înregistrate, precum şi protocoale 
clinice, ghiduri aprobate 

• ≥ 1   
• <1 

 

 

- 

 

15 

10 

- 

4.1.4. ** Cereri de brevetare înaintate la AGEPI, cereri 
înaintate la Comisia de Stat pentru Testarea 
Soiurilor de Plante 

• ≥ 1,5 
• <1,5    

 

- 

 

 

5 

3 

 

- 
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Total 50 - 

Notă: ** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată; 

# - se determină valorile indicatorului  per 10 unităţi ocupate de cercetător/an 

 

1 2 3 4 5 

4.2. Transfer tehnologic 

4.2.1. ** Produse, echipamente asimilate şi fabricate în 
serie 

- 20 
- 

4.2.2. ** 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 (884450 mii lei 
total) 
• < 100 mii lei per contract 

 

 

- 

 

 

15 

10 

- 

4.2.3. ** Produse noi valorificate de agenţi economici 
prin colaborare sau contracte royalty 

       - 12 
- 

4.2.4. ** Proiecte de transfer tehnologic şi/sau  proiecte 
înaintate la concurs în cadrul PC7 

• > 1 
• 1 - 

 

8 

6 

 

 

- 

4.2.5. ** Proiecte înaintate la alte concursuri în cadrul 
programelor internaţionale  

• >2 
•  ≤ 2  

-  

5 

3 

       - 

4.2.6. ** Mostre de maşini, echipamente, dispozitive 
funcţionale elaborate în perioada evaluată 

• > 1 
•  1 

       -  

10 

7 

       - 

4.2.7. ** Produse ştiinţifice create, înregistrate (linii, 
hibrizi, soiuri, rase, suşe) 

       - 10        - 
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4.2.8.# Alte tipuri de rezultate documentate (metode, 
procedee, material, tehnologii, substanţe, soft-
uri) 

• ≥ 2 
• <2       

 

 

- 

 

10 

7 

- 

Total 100 - 

Notă: ** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată; 

# - se determină valorile indicatorului  per 10 unităţi ocupate de cercetător/an 

 

1 2 3 4 5 

4.3. Asistenţă şi servicii ştiinţifice prestate 
4.3.1.# Recomandări ştiinţifico-practice documentate 

• ≥ 01 
• <0,1     

 

- 

 

7 

5 

 

- 

4.3.2. ** Prestări de servicii în laboratoare acreditate 
ISO 

• ≥ 3 
• <3 

 

- 

 

 

7 

5 

 

- 

4.3.3. ** Prestări de servicii  în alte subdiviziuni 
ştiinţifice 

• ≥ 2 
• <2     

 

- 

 

5 

3 

 

- 

4.3.4.# Lucrări executate la comanda beneficiarilor 
din străinătate 

• ≥ 4 
• <4 

 

- 

 

7 

5 

 

- 

4.3.5.# Consultanţă (documentată) 

• ≥ 0,1 
• <0,1     

 

- 

 

 

5 

3 

 

- 
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4.3.6.# Expertize ecologice, tehnice, medicale, 
terminologice, pedagogice, expertize ale 
proiectelor de cercetare 

• ≥ 0,1 
• <0,1 
 

 

- 

 

7 

5 

 

- 

4.3.7. ** Organizarea manifestărilor ştiinţifice 
naţionale cu participare internaţională 

• >3 
• ≤3 
 

 

- 

 

 

5 

3 

 

- 

4.3.8. ** Organizarea manifestărilor ştiinţifice 
internaţionale, organizate în ţară 

• >2  
• 2 
 
 

 

3 

 

7 

5 

 

7 

Total 50 7 

Notă: ** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată; 

# - se determină valorile indicatorului  per 10 unităţi ocupate de cercetător/an 

Smax = 200 

 

Tabelul 5.1 

V. RELEVANŢA SOCIALĂ 
1 2 3 4 5 

V. RELEVANŢA SOCIALĂ 

5.1. Transfer de cunoştinţe şi activitate didactică 

5.1.1.# Manuale pentru învăţământul universitar şi 
dicţionare 

• ≥ 0,1 
• <0,1            

 
5:3:13,22*10=1,26 
Colţun Gheorghe, Poalelungi Mihail, Coptileţ 

 

1,26 

 

10 

7 

 

10 
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Valentina, Mihalache Iurie  
5.1.2.# Capitole în manuale pentru învăţământul 

universitar 

• ≥ 0,1 
• <0,1        
 5:3:13,22*10=1,26 
Poalelungi Mihail, Coptileţ Valetina, Chisari-
Rurac Aliona 

 

1,26 

 

 

8 

6 

 

8 

5.1.3.# Manuale pentru învăţământul preuniversitar 

• ≥ 0,1 
• <0,1 

 

- 

 

 

7 

5 

 

- 

5.1.4.# Capitole în manuale pentru învăţământul 
preuniversitar 

• ≥ 0,1 
• <0,1 

 

- 

 

6 

4 

 

- 

5.1.5.# Articole în enciclopedii 

• ≥ 0,1 
• <0,1 

 

- 

 

3 

2 

 

- 

5.1.6.# Lucrări metodice, compendiumuri 

• ≥ 0,5 
• <0,5              
1:3:13,22*10=0,25 
Calancea Angela, Coptileţ Valentina

 

0,25 

 

5 

3 

 

3 

5.1.7. ** Curs nou elaborat 

• >3 
• ≤3                       
Vlaicu Vlad, Plotnic Olesea, Mihalache Iurie etc. 

 

4 

 

 

6 

4 

 

6 

5.1.8. ** Conducători ai tezelor de licenţă/ masterat 
susţinute 

• > 3 
• ≤3             
 25 persoane 

 

 

25 

 

5 

3 

 

 

5 
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5.1.9. # Conducători/ consultanţi ştiinţifici ai tezelor de 
doctor/doctor habilitat susţinute 

• >1 
• 1               
 
5:3:13,22*10=1,26 

 

1,26 

 

10 

7 

 

10 

Total 60 40 

Notă: ** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată; 

# - se determină valorile indicatorului  per 10 unităţi ocupate de cercetător/an 

 

1 2 3 4 5 

5.2. Participări la elaborarea actelor normative şi în activităţi de consultanţă 
5.2.1. ** Document de politici elaborat şi aprobat 

Şleahtiţchi Mihail  

7 

 

7 

 

7 

 

5.2.2. ** Recomandare metodologică elaborată şi 
implementată în activitatea autorităţilor 
publice centrale şi/sau locale 

 

- 

 

6 

 

 

- 

 

5.2.3. ** Aviz la proiecte de lege sau de alte acte 
normative 

Poalelungi Mihail, Şleahtiţchi Mihail 

4 

 

4 

 

4 

 

5.2.4. ** Participare în activitatea comisiilor instituite 
de Preşedinţie, Parlament, Guvern 

Poalelungi Mihail, Vlaicu Vlad, Şleahtiţchi 
Mihail, Avornic Gheorghe etc. 

5 5 

 

5 

 

5.2.5. ** Participare în activitatea grupurilor de lucru 
instituite de ministere, departamente 

Şleahtiţchi Mihail, Poalelungi Mihail, Plotnic 
Olesea 

3 3 

 

3 
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Total 25 19 

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

 

1 2 3 4 5 

5.3. Diseminarea informaţiei ştiinţifice şi promovarea imaginii ştiinţei 
 

5.3.1.# Cărţi de popularizare a ştiinţei  

• ≥ 0,1 
• <0,1         

 

- 

 

 

5 

3 

- 

5.3.2.# Articole de popularizare a ştiinţei  

• ≥ 0,1 
• <0,1         

 

- 

 

 

4 

2 

- 

5.3.3.# Participări la emisiuni radio şi TV consacrate 
ştiinţei  

• ≥ 1 
• <1           
 
30:3:13,22*10=7,56 
Şleahtiţchi Mihail, Radj Cărbune, Vlaicu Vlad 

 

7,56 

 

2 

1 
2 

5.3.4.# Seminare sau alte manifestări organizate 
pentru utilizatori 

• ≥ 0,5 
• <0,5      

 

- 

 

4 

2 

- 

Total 15 2 

Notă: # - se determină valorile indicatorului  per 10 unităţi ocupate de cercetător/an 

Smax =  100 

 


