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Activitatea ştiinţifică a fost iniţiată la instituţia predecesoare a Universităţii de Studii Politice şi 
Economice Europene (USPEE) „Constantin Stere” – Institutul de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale 
(ISPRI) începând cu 1 septembrie 1997. Ulterior aceasta a fost continuată în baza USPEE „Constantin 
Stere”. De la bun început cercetările ştiinţifice s-au axat mai mult pe ştiinţele juridice ce ţin de teoria 
statului şi a dreptului, dreptul internaţional public, dreptul constituţional etc.. Ulterior aria acestora a fost 
esenţial extinsă pe de o parte prin suplimentarea investigaţiilor juridice, ce ţin de domeniul dreptului civil, 
dreptului penal, dreptului familiei, dreptului procesual penal, dreptului fiscal, dreptului afacerilor, 
dreptului transporturilor, iar pe de alta incluzând unele aspecte de ceercetare ale relaţiilor internaţionale, 
politologiei, ecologiei, economiei etc. 

Alegerea profilurilor a fost condiţionată de necesitatea studiului proceselor complexe în evoluţia 
statului şi societăţii şi racordării continuie a legislaţiei Republicii Moldova la standardele europene şi 
internaţionale în vederea realizării politicii aderării la Uniunea Europeană promovate consecvent de statul 
nostru. La fel profilurile alese răspund sarcinii de asigurare teoretică şi legislativă a proceselor de 
democratizare a societăţii noastre orientate spre constituirea unei comunităţi sociale – societatea civilă, 
bazate pe cele mai înalte valori democratice. În plus, activitatea ştiinţifică din cadrul profilurilor 
constituie un suport metodologic şi metodico-ştiinţific important pentru procesul de instruire profesională 
a viitorilor licenţiaţi şi magiştri, încadrându-se în modul cel mai reuşit în asigurarea proceselor anterior 
nominalizate cu cadre calificate cu o pregătire teoretico-practică performantă, capabili să transpună în 
viaţă sarcina edificării statului de drept şi a societăţii civile în Republica Moldova. 

 Necesitatea unor astfel de profile era dictată de sarcinile consolidării în continuare a sistemului 
politic, social, economic şi ecologic din Republica Moldova. La sfârşitul anilor '90 se desfăşoară o nouă 
perioadă în istoria profilurilor, aceasta fiind determinată de schimbările ce aveau loc în viaţa societăţii, 
legate preponderent de constituirea statalităţii Republicii Moldova şi evoluţia ei spre statul de drept. O 
atenţie deosebită se acorda completării catedrelor cu cercetători ştiinţifici. 

În procesul de cercetare din cadrul profilurilor sunt antrenaţi 13 doctori habilitaţi şi 57 doctori, 
inclusiv asemenea profesori de notorietate din ţară şi de peste hotare, cum ar fi, de exemplu, 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, avocaţii P. Midrigan, V.Vlaicu, A. Cuzneţov, Iu.Mihalache ş.a. 

Cercetătorii profilurilor valorifică din plin posibilităţile conlucrării în domeniul ştiinţific şi metodico-
didactic în cadrul realizării prevederilor acordurilor bilaterale de colaborare semnate între USPEE 
„Constantin Stere” şi mai multe universităţi de peste hotare, cum sunt, de exemplu 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 

Conlucrarea respectivă se prezintă sub forma schimbului reciproc de publicaţii în revistele ştiinţifice 
de domeniu, participării la conferinţele şi simpozioanele ştiinţifice, prelegerilor ţinute atât de profesorii 
invitaţi la USPEE „Constantin Stere” cât şi de profesorii USPEE care merg în scopul dat peste hotare ca 
de exemplu Gheorghe Avornic, doctor habilitat, profesor universitar, preşedintele Senatului USPEE 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 
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Magistraturii, Serviciul Vamal, Uniunea Avocaţilor, Ministerul Mediului Inspectoratul Ecologic de Stat, 
Consiliile raionale etc. 
 

1.2. Statutul juridic actual şi subordonarea sectorială 
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” este succesoarea 

Institutului de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale (ISPRI) fondat la 28 iulie 1997, cu numărul de 
înregistrare 105072339.  

Institutul de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale a fost acreditat în anul 2005 prin hotărîrea 
Colegiului Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova nr. 441 din 27 
octombrie 2005 şi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 151-153 din 11 noiembrie 
2005. Institutul de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale a fost acreditat inclusiv specialitatea „Relaţii 
Internaţionale”, specialitatea „Politologie” şi specialitatea „Politologie şi Instruire Juiridică”. 

Iniţial, la ISPRI funcţionau două facultăţi: 
a) Facultatea de Studii Politice, cu specialitatea Politologie şi specializarea Politologie şi Instruire 

Juridică; 
b) Facultatea de Relaţii Internaţionale, cu specialitatea Relaţii Internaţionale. 
La 18 ianuarie 2007 Institutul de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale 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. 

Din 2009 USPEE realizează  programul de studii la Specialitatea Drept, pentru pregătirea 
specialiştilor la Ciclu I-licenţă şi Ciclu II-masterat în Domeniul de formare profesională: Drept, Ştiinţe 
Politice, Relaţii Internaţionale, Economie, Ştiinţe ale Educaţiei, fapt confirmat prin certificatul de 
înregistrare. Este fondată şi licenţiată Facultatea de Drept a USPEE. În 2011, prin decizia comună a 
cofondatorilor şi a Senatului Universităţii, în funcţie de rector al USPEE este numit domnul Gheorghe 
Avornic, doctor habilitat în drept, profesor universitar. 

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

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. 

În anul 2012 a fost introdus în premieră pentru Republica Moldova 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 2012, USPEE „Constantin Stere” este  acreditată ştiinţific la profilul ”Valorificarea 
standardelor europene în consolidarea statului de drept şi a societăţii civile din Republica Moldova” 
(certificatul de acreditare Seria A nr.006 cu calificativul ”Organizaţie competitivă pe plan national”, 
Categoria C,  valabil pînă la 25 ianuarie 2018). 

În anul 2014 USPEE Constantin Stere a promovat cu succes 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. 

Actualmente la Universitate activează 4 facultăţi: 
a) Facultatea de Drept, 
b) Facultatea de Ecologie 
c) Facultatea de Ştiinţe Economice 
d) Facultatea de Ştiinţe Socio-umane. 
Obiectivele şi misiunea Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” 

este de a organiza instruirea continuă universitară şi de a efectua cercetări ştiinţifice pentru a contribui la 
implimentarea paradigmei tranziţiei democratice şi concepţiei integrării europene a Republicii Moldova. 

Actualmente în cadul USPEE “Constantin Stere” au fost elaborate noi standarde educaţionale – 
profesionale care au presupus: 
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• Reciclarea şi perfecţionarea corpului profesoral. 
• Modernizarea planurilor de studii şi a curriculumului disciplinar. 
 • Elaborarea şi implementarea unui sistem intern de asigurare şi dezvoltare a calităţii studiilor. 
• Instituţionalizarea relaţiilor cu universităţi europene/participarea la diverse reţele universitare 

internaţionale. 
Începând cu anul universitar 2005-2006, admiterea la studii este efectuată în conformitate cu noul 

Nomenclator al domeniilor de formare profesională/specializări şi noul mod de organizare a 
învăţământului superior pe cicluri. Ciclul I – licenţa, cu durata de 3 sau 4 ani ani, ce corespunde unui 
număr de 180 sau 240 de credite transferabile. Ciclul II – masterat, cu durata de 1,5 sau 2 ani, ce 
corespunde unui număr de 90 sau 120 credite transferabile. 

Este implementat un nou sistem de evaluare a cunoştinţelor studenţilor, sistem care la calcularea 
notei generale ia în considerare mai multe componente ponderate, precum rezultatele testării pe parcursul 
semestrului, reuşita curentă şi testul (examenul) final.  

A demarat implementarea Sistemului European de Credite Transferabile (SECT). 
Începând cu anul 2005, fiecărui student USPEE i se eliberează, gratuit, Suplimentul la Diplomă (în 

limbile română şi engleză), al cărui conţinut este elaborat în conformitate cu normele europene. 
Este implementat Sistemul de Autoguvernare Studenţească, ce presupune implicarea mai activă a 

studenţilor în procesul de luare a deciziilor şi de organizare a procesului de studii la nivelul întregii 
universităţi. 

Astfel, în urma acestor transformări succesive, USPEE a devenit o instituţie de învăţământ superior 
care dispune de independenţă financiară şi libertate în promovarea unei politici proprii ce urmăreşte, în 
linii mari, revigorarea procesului de instruire elitistă din Republica Moldova şi integrarea învăţământului 
superior autohton în Spaţiul European al Învăţământului Superior. În acest context, obiectivele majore ale 
Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene sunt: 

• renaşterea tradiţiilor instruirii de calitate din Europa Centrală şi de Sud-Est; 
• crearea unui sistem flexibil de pregătire a cadrelor, adaptat la piaţa actuală şi de perspectivă a 

muncii; 
• instituirea de parteneriate cu autorităţile publice centrale şi locale, cu structurile internaţionale şi 

cu mediul de afaceri. 
• dezvoltarea unei ample activităţi ştiinţifice şi instituirea unor parteneriate naţionale şi 

internaţionale de cercetare; 
• diversificarea curriculumului de studii prin asimilarea celor mai recente discipline şi elaborări din 

domeniul ştiinţelor politice, economice şi al dreptului; 
• promovarea proceselor integraţioniste europene prin angajarea plenară a Republicii Moldova pe 

calea integrării europene; 
• formarea cetăţeanului Republicii Moldova din perspectiva respectării drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului; 
• contribuirea la creativitatea personală a cadrelor didactice şi a studenţilor. 
Întregul proces de învăţământ decurge în conformitate cu Legea învăţământului, Regulamentul de 

organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu 
(elaborat în baza Sistemului European de Acumulare şi Transfer al Creditelor) şi Planul-cadru pentru 
studii superioare. Pregătirea specialiştilor se efectuează conform Nomenclatorului domeniilor de formare 
profesională/specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ superior. Treapta întâi, 
ciclul I, se finalizează cu susţinerea examenului de licenţă, care include o probă de profil, o probă la 
specialitate şi teza de licenţă, după care absolvenţilor li se acordă titlul de licenţiat. Treapta a doua, ciclul 
II, se încheie cu susţinerea publică a tezei de Masterat, după care absolvenţilor li se conferă titlul de 
master. Absolvenţii USPEE se bucură de aprecieri deosebite din partea organizaţiilor internaţionale, 
instituţiilor statului, conducătorilor de întreprinderi. Mulţi dintre absolvenţii universităţii şi-au deschis 
propriile afaceri, alţii s-au remarcat peste hotarele ţării – în SUA, Franţa, Marea Britanie, Israel etc. 

USPEE va contribui astfel la formarea unei noi generaţii de profesionişti şi cercetători, funcţionari, 
magistraţi şi oameni de afaceri capabili să-şi asume responsabilitatea pentru realizarea tranziţiei spre 
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democraţie, economia de piaţă şi societatea civilă. USPEE oferă studenţilor săi posibilitatea de a combina 
diferite forme de activităţi academice, formative şi de cercetare. La realizarea acestor activităţi, participă 
şi profesorii invitaţi. Administraţia USPEE organizează conferinţe şi prelegeri ale unor profesori 
cunoscuţi din ţările Europei Centrale şi de Sud-Est, Europei Occidentale, CSI şi SUA. Această activitate 
reprezintă un aspect prioritar al programelor educaţionale ale USPEE, deoarece lectorii invitaţi aduc cu ei 
şi idei noi, practici şi tehnici de cercetare inedite, adesea necunoscute în ţara noastră. Cu unele instituţii 
din ţară şi din străinătate USPEE a încheiat contracte de colaborare. Totodată, studenţii se bucură şi de alt 
avantaj – ei sunt deserviţi de biblioteca ştiinţifică universitară specializată.  

 Fiind o instituţie de învăţământ destul de mobilă şi adaptabilă, USPEE se află în permanentă 
căutare a acelor modalităţi de instruire care să le garanteze absolvenţilor amplasarea în câmpul muncii şi 
o mobilitate socială sporită. Tinerii ultimului an de studii au posibilitatea de a desfăşura practica de 
producţie în cadrul: Preşedinţiei RM, Parlamentului RM, Guvernului RM, MAEIE al RM, Ambasadelor 
acreditate la Chişinău şi peste hotare. O bună parte dintre absolvenţii Universităţii de Studii Politice şi 
Economice Europene au reuşit să se încadreze în câmpul muncii la instituţiile sus-menţionate.  

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” este fondator al 
revistelor ştiinţifice: 

1. Revista Naţională de Drept, 
2. Ziarul Dreptul, 
3. Revista Noosfera, 
4. Revista de Moldoscopie. 

  Astăzi la USPEE îşi fac studiile circa 1270 de studenţi la 9 specialităţi, circa 192 masteranzi la 7 
specializări. 

  Profilul „Valorificarea standardelor europene în educaţia de calitate, edificarea statului de drept şi a 
societăţii civile” este subordonat din punct de vedere strategic Departamentului de Cercetare al USPEE 
„Constantin Stere”, prorector pentru activitate ştiinţifică, dl. dr., conf. univ., P. Fruntaşu, iar din punct de 
vedere metodologic - Facultăţii de Drept – Decan d.ul Mihalachi Iurie, doctor in drept, conferenţiar 
universitar, Facultăţii de Ştiinţe Socio-umane – Decan, Pavel Midrigan, doctor, conferenţiar universitar. 
Este instituţie privată de învăţământ finanţată din sursele proprii.  

 
1.3. Misiunea organizaţiei 
Misiunea Universităţii urmăreşte realizarea următoarelor obiectivele: 

- formarea competenţelor profesionale în baza instruirii teoretico-practice a studenţilor, 
masteranzilor, doctoranzilor; 

- cultivarea abilităţilor de investigare ştiinţifică, consolidarea sistemului metodic şi a bazei 
metodologice a dezvoltării ştiinţei, instruirea viitorilor specialişti abilitaţi cu capacităţi investigaţionale 
pronunţate, inclusiv pregătirea lor pentru cercetarea şi soluţionarea celor mai complexe probleme de ordin 
socio-juridic etc.;  

- asigurarea formării profesionale de bază şi continuie a specialiştilor, cultivarea atitudinii civice 
corespunzătoare şi a dimensiunii etico-profesionale şi umane a studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, 
corespunzătoare exercitării exigente a misiunii lor profesionale.  

Misiunea profilului constă în formarea viitorilor specialişti cu o perspectivă sigură de încadrare şi 
afirmare profesională, de promovare ulterioară la cele mai înalte funcţii din domeniul funcţionării 
sistemului de drept etc. din Republica Moldova şi de peste hotare. 

Misiunea profilului „Valorificarea standardelor europene în educaţia de calitate, edificarea statului de 
drept şi a societăţii civile” constă în pregătirea specialiştilor de calificare înaltă teoretică şi dotaţi cu abilităţi 
practice în domeniul dreptului, instruiţi în spiritul respectului faţă de valorile democratice şi general umane 
recunoscute şi orientaţi spre o activitate profesională conformă principiilor fundamentale ale funcţionării 
statului de drept, precum şi promovarea unor programe de instruire profesională şi de investigări ştiinţifice 
conforme standardelor europene şi internaţionale în domeniul educaţiei, dreptului şi dezvoltării ştiinţifice. 

Constituirea sistemului democratic viabil şi a societăţii civile dinamice în Republica Moldova, 
continua integrare a ţării noastre în spaţiul european necesită profesionişti de o înaltă pregătire şi de o largă 
deschidere intelectuală. Cercetătorii profilului sunt chemaţi să acopere această cerere. Cercetătorii profilulul 
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vor contribui astfel la formarea unei noi generaţii de profesionişti şi cercetători, lideri de opinie şi 
funcţionari capabili să-şi asume responsabilitatea pentru realizarea tranziţiei spre democraţie, economie de 
piaţă şi societate civilă. 
 

1.4.  Elementele cheie ale programului managerial, expuse la concursul de suplinire a 
funcţiei vacante de director al organizaţiei 

A prognoza dezvoltarea unui profil, a elabora programa de activitate în calitate de pretendent la 
funcţia de responsabil de profil este, de fapt, identificarea politicii de dezvoltare a profilului şi a direcţiilor 
ştiinţifice ale acestuia prin vizorul vectorului dezvoltării ştiinţei, necesităţilor ţării şi nivelului de pregătire 
ştiinţifică a cercetătorilor profilului.  

Totodată, a prognoza dezvoltarea unui sau altui domeniu al ştiinţei este foarte dificil, în special a unui 
asemenea domeniu, care reprezintă un sistem complex de ştiinţe. Şi totuşi, participând activ la crearea 
Ştiinţei Politice şi posedând o anumită practică ştiinţifică şi managerială voi încerca să estimez 
dezvoltarea ei în baza concepţiei şi premiselor, ce au determinat apariţia şi evoluţia acesteia. 

Dreptul ca ştiinţă este într-un proces de dezvoltare continuă, răspunzând cerinţelor evoluţiei 
sociopolitice şi economice a comunităţii sociale. Aceasta se referă în mod deosebit la sistemul dreptului 
naţional în virtutea specificului tranzitiv al dezvoltării societăţii noastre spre una bazată pe principiile 
democratice şi spre un stat de drept.  

De aici, pe de o parte, responsabilul de profil, în alegerea profilului şi prognozarea dezvoltării lui, 
trebuie să pornească, de la cererea socială cu privire la evoluţia sistemului de drept naţional. Pe de altă 
parte, însă, conducătorul profilului trebuie să ţină cont de faptul că ştiinţa dreptului, ca şi oricare alt 
domeniu ştiinţific este un sistem ce se autoorganizează, iar fiecare savant, antrenat în activitatea 
profilului, are dreptul la alegerea de sinestătătoare a direcţiei de cercetări ştiinţifice şi la formularea 
individuală a obiectivelor activităţii sale în conformitate cu intereseale sale ştiinţifice.  

Prin urmare, obiectivul managerial de dezvoltare a profilului poate fi atins doar prin conjugarea 
optimală a aspectelor nominalizate la nivelul sarcinilor obiective şi factorului subiectiv, ambele fiind 
direcţionate spre scopul comun al unei realizări efective a profilului propus atât la nivel teoretic, cât şi la 
cel practic.  

Totodată, este foarte important să se ţină cont de cerinţele actuale ale racordării sistemului naţional de 
drept la standardele europene şi internaţionale, fapt care conferă o pondere aparte obiectivului de 
dezvoltare şi consolidare a relaţiilor de conlucrare ştiinţifică a corpului ştiinţific, antrenat în realizarea 
cercetărilor profilului. 

Pornind de la conceptualizarea nominalizată a sarcinilor manageriale au fost formulate obiectivele 
programului managerial, din rândul cărora vom evidenţia următoarele: 

1. Susţinerea tinerilor cercetători. Acordarea unui suport plenar tinerilor cercetători (asigurarea 
consultanţelor ştiinţifice necesare, organizarea participării lor la conferinţe ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale, participarea la trening-uri, cursuri, şcoli de vară, înlesnirea accesului la publicarea 
materialelor cercetărilor în revistele ştiinţifice etc.), cultivarea şi susţinerea abilităţilor de 
cercetător ştiinţific în rândurile masteranzilor. 

2. Colaborarea cu centrele ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 
3. Identificarea posibilităţilor asigurării finanţării de lungă durată a activităţii de cercetare ştiinţifică 

în cadrul profilului; 
4. Încurajarea pe toate căile şi susţinerea organizatorică posibilă a activităţii de elaborare a tezelor de 

doctor şi doctor habilitat; 
5. Organizarea conferinţelor ştiinţifico-practice naţionale şi internaţionale cu publicarea materialelor 
ştiinţifice respective; 

6. Conlucrarea cu Parlamentul Republicii Moldova, structurile guvernamentale, Curtea 
Constituţională, Curtea Supremă de Justiţie şi celelalte instituţii judecătoreşti, Procuratura 
Generală, alte instituţii de ocrotire a ordinii de drept în vederea implementării practice a 
rezultatelor activităţii ştiinţifice obţinute în cadrul profilului. 

 
1.5. Obiectivele realizate ale proiectului managerial 
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Pe parcursul anilor 2012-2014 majoritatea obiectivelor dezvoltării profilului au fost realizate. Corpul 
profesoral antrenat în activitatea profilului a efectual un şir de cercetări ştiinţifice de o importantă pondere 
teoretico-practică. Rezultatele acestei activităţi şi-ai găsit implementare practică atât în procesul de studii, 
în cadrul instruirii studenţilor şi masteranzilor de la facultatea de Drept, cât şi în activitatea de elaborare a 
actelor legislative şi normative, precum şi în activitatea practică a instituţiilor de drept din ţară. 

Tot odată, în activitatea de cercetare ştiinţifică a fost atras şi tineretul studios de la Facultăţile 
U.S.P.E.E., reprezentanţii căruia au beneficiat de susţinerea şi consultanţa cercetătorilr în procesul 
activităţii de investigare ştiinţifică, pregătirii pentru concursurile şi olimpiadele studenţeşti.  

A fost intensificată activitatea direcţionată spre asigurarea suportului financiar al cercetărilor 
ştiinţifice, profilul fiind antrenat în mai multe misiuni de colaborare cu structurile europene ce oferă 
suportul necesar sub forma granturilor, salarizării participării în proiectele comune etc. 

S-a extins activitatea de colaborare internaţională: U.S.P.E.E. este antrenată în derularea primului 
proiect din regiune de Masterat în Drepturile Omului şi Democratizare, acesta desfăşurând-se în 
conlucrare cu Universităţile din Erevan, Kiev şi Minsc şi fiind finanţat de structurile europene.  

Pe parcurs USPEE „Constantin Stere” a devenit cofondator la Revistei Naţionale de Drept şi al 
ziarului „Dreptul”, Moldoscopie, au fost editate Analele ştiinţifice ale Universităţii, toate acestea 
extinzând esenţial spectrul posibilităţilor plasării publicaţiilor ştiinţifice ale profesorilor, studenţilor şi 
masteranzilor. 

 Pe parcursul activităţii profilului, în baza rezultatelor investigaţiilor ştiinţifice realizate, au fost 
susţinute teze de doctor şi doctor habilitat în drept, s-au semnat la nivel de Universitate un şir de acorduri 
de colaborare cu mai multe centre ştiinţifice şi universităţi din lume; s-au organizat seminare, inclusiv 
metodico-didactice, ţinute de specialişti din străinătate, mese rotunde, conferinţe internaţionale etc. 

Obiectivele concepţiei dezvoltării profilului în perioada 2007-2011 în mare măsură au fost realizate. 
Toţi cercetătorii profilului activează în scopul realizării unui singur obiectiv – efectuarea cercetărilor 
ştiinţifice şi implementarea acestora studenţilor, masteranzilor cât şi atragerea acestora în cercetarea 
ştiinţifică comună cât şi de sine stătătoare. Colaboratorii şi-au intensificat activitatea în vederea dobândirii 
proiectelor pentru susţinerea tinerilor cercetători.  

De asemenea s-a intensificat activitatea în vederea dobândirii granturilor internaţionale, proiectelor 
internaţionale, participării la conferinţele ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Pe parcursul anilor 2012-
2014: s-au creat tinerilor cercetători condiţii favorabile cercetării; s-au efectuat un şir de stagieri ale 
acestora peste hotare; s-au încheiat un şir de acorduri de colaborare cu centrele ştiinţifice din lume; s-au 
organizat un şir de mese rotunde, conferinţe naţionale şi internaţionale, seminare etc. 

Au fost realizate urmoarele obiective: 
1. S-a pus un accent semnificativ pe cercetările efectuate de tinerii cercetători; s-a organizat 

participarea lor la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, participarea la trening-uri, 
cursuri, şcoli de vară, înlesnirea accesului la publicarea materialelor cercetărilor în revistele 
ştiinţifice etc.), cultivarea şi susţinerea abilităţilor de cercetător ştiinţific în rândurile 
masteranzilor. 

2. S-a intensificat colaborarea cu centrele ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 
3. S-au identificat posibilităţi de finanţare de lungă durată a activităţii de cercetare ştiinţifică în 

cadrul profilului; 
4. Au fost încurajaţi doctoranzii în susţinerea tezelor şi a magiştrilor în scopul depunerii actelor 

la doctorat; 
5. S-au organizat conferinţec ştiinţifico-practice naţionale şi internaţionale cu publicarea 

materialelor ştiinţifice respective; 
6. Am colaborat la elaborarea Noului Proiect al Constituţiei, am pregătit Strategia de Reformare a

Justiţiei etc., am intensificat colaborarea cu Parlamentul Republicii Moldova, structurile
guvernamentale, Curtea Constituţională, Curtea Supremă de Justiţie etc.



 
 

10

2. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSE 
2.1. Cadrul tematic şi instituţional de cercetare 
2.1.1. Structura instituţională 
 

  

 
 

 
 

Rectorul, Senatul, Consiliul de Administrare 

Contabilitatea Prorector pentru activitatea ştiinţifică  Secţia Planificare şi Finanţe 

Departamentul Cercetare şi Inovare 

Secţia Managementul 
Activităţii de Cercetare 

Centrul de Cercetări Ştiinţifice în 
domeniul Ştiinţelor Socio‐umane 

Secţia protecţie şi valorificare a 
lucrărilor ştiinţifice 

Centrul de Cercetării 
Ştiinţifice în domeniul 

Dreptului 

Centrul de Cercetări Ştiinţifice în 
domeniul Ecologiei şi Protecţiei 
Mediului. 

Centrul de Cercetări Ştiinţifice 
în domeniul Ştiinţelor 

Economice 
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2.1.2. Direcţiile principale de cercetare ale organizaţiei 
La profilul dat investigaţiile ţin de mai multe ramuri ale ştiinţei: istoria statului şi dreptului; dreptul constituţional; dreptul administrativ; dreptul 

financiar; dreptul fiscal, dreptul familiei, dreptul vamal; dreptul ecologic; dreptul civil; dreptul procesual civil; dreptul afacerilor; dreptul fiscal; dreptul 
muncii; dreptul penal; criminologie; dreptul procesual penal; criminalistică; dreptul internaţional public; dreptul internaţional privat, politologia, istoria 
gîndirii politice, sociologia politică, studii europene, elitologia, stasiologia, conflictologia, tranzitologia, migraţiologia, ştiinţa relaţiilor internaţionale, 
geopolitica, ştiinţe economice, psihologie, pedagogie, psihopedagogie etc.  
 

Direcţia de cercetare I: Problemele actuale ale dreptului public în contextul integrării europene. 
 

Denumirea temei Conducătorul Dura
ta 

Participanţii obiectivele generale impactul ştiinţific, economic, social 

 
Mecanismul 
asigurării 
legalităţii actelor 
administrative în 
Republica 
Moldova 

Diaconu Mihail, 
doctor în drept, 
conferenţiar uni-
versitar;  

2013
-
2016

Popovici Tudor, 
doctor în drept, 
conferenţiar univer-
sitar; 
Poalelungi Mihail, 
doctor în drept, 
conferenţiar univer-
sitar;   

- Eficientizarea activismului 
juridic al cetăţenilor; 
- Elucidarea mecanismul 
asigurării legalității actelor 
administrative în Republica 
Moldova;  
- Înaintarea recomandărilor 
eficiente de modificare a 
legislaţiei în vederea protejării 
drepturilor persoanelor în 
litigiile de contencios 
administrativ.  

Unele prevederi din textul cercetării au fost 
implimentate în activitatea de înfăptuire a 
justiţiei (dnii Diaconu Mihail, Popovici 
Tudor şi Poalelungi Mihail activează în 
calitate de judecători la Curtea Supremă de 
Justiţie a R.M.). Este elucidat mecanismul 
asigurării legalității actelor administrative 
în Republica Moldova. Sunt înaintate 
recomandări eficiente de modificare a 
legislaţiei în vederea protejării drepturilor 
persoanelor în litigiile de contencios 
administrativ. Actualitatea ştiinţifică şi 
importanţa practică a cercetării efectuate 
sunt incontestabile. 

Probleme de 
integrare a 
dreptului în 
contextul 
dezvoltării 
societăţii 
contemporane din 
Republica 
Moldova 

Avornic 
Gheorghe, doctor 
habilitat, profesor 
universitar 

2014
-
2017

Humă Ioan, doctor, 
profesor universitar; 
Bordeianu Cătălin, 
doctor, profesor uni-
versitar; 
Coptileţ Valentina, 
doctor, conferenţiar 
universitar; 

- Cercetarea condiţiilor de 
integrare a dreptului în 
contextul dezvoltării societăţii 
contemporane în Republica 
Moldova. 

- Descrierea mecanismului 
de integrare a dreptului. 

- Efectuarea de propuneri 
eficiente privind modificarea 

Concluziile şi recomandările din cercetarea 
vizată au fost luate în consideraţie la 
elaborarea monografiei cu acelaşi titlu în 
anul 2014, în coautorat de către autorii 
Gh.Avornic, I.Humă ş.a., la una dintre cele 
mai prestigioase edituri din Federaţia Rusă. 
Impactul ştiinţifico-practic a cercetării se 
manifestă prin implimentate în activitatea 
legiuitoare din Republica Moldova, 
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cadrului legal  România şi Federaţia Rusă a rezultatelor 
obţinute. 

Aspecte teoretice 
şi practice ale 
infracţiunii de 
şantaj.  

 

Crîjanovschi 
Sergiu, doctor în 
drept, 
conferenţiar 
universitar. 

2012
-
2015

Grecu Raisa, doctor 
habilitat, 
conferenţiar univer-
sitar; 
Crîjanovschi Sergiu, 
doctor în drept, 
conferenţiar 
universitar; 
Albert Antoci, 
doctor în drept, 
lector superior 
universitar. 

- Studierea componenţei de 
infracţiune în cazul şantajului. 

- Analiza procedurii 
juridico-penale de sancţionare  
a personalor pentru comiterea 
infracţiunii de şantaj. 

- Efectuarea de propuneri 
eficiente privind modificarea 
legislaţiei penale.   

Cercetarea prezintă utilitate teoretică și 
practică grație problematicii abordate, 
concluziilor finale și recomandărilor 
eficiente de lege ferenda. Autorii cercetării 
aduc 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.  

Traseologia 
criminalistică – 
domeniu 
fundamental de 
cercetare la etapa 
contemporană 

Gheorghiţa 
Mihail, doctor 
habilitat în drept, 
profesor 
universitar. 

2013
-
2016

Golubenco 
Gheorghe, doctor în 
drept, conferenţiar 
universitar; 
Crîjanovschi Sergiu, 
doctor în drept, 
conferenţiar  
universitar. 

- Cercetarea doctrinei 
juridice de specialitate în 
domeniul tacticii 
criminalistice. 

- Descrierea mecanismului 
de aplicare practică a 
cunoştinţelor traseologice. 

- Efectuarea de propuneri 
eficiente privind modificarea 
regulilor de efectuare a 
cercetării criminalistice.   

Autorii cercetării aduc definiția 
conceptului de tactică criminalistică şi 
traseologie. Cercetarea prezintă utilitate 
teoretică și practică grație problematicii 
abordate, concluziilor finale și 
recomandărilor eficiente. Impactul practice 
al cercetării se manifestă prin explicarea 
modului de aplicare a metodelor şi 
mijloacelor tehnico-ştiinţifice de 
criminalistică necesare descoperirii 
faptelor penale; adaptarea tacticii 
criminalistice şi traseologiei la necesităţile 
practicii de investigare criminalistică şi 
realizării altor ştiinţe, cum ar fi chimia, 
fizica, matematica, cibernetica, biologia, 
logica, psihologia; utilizarea noilor metode 
şi procedee tactice de organizare şi 
efectuare a acţiunilor de urmărire penală, 
necesare stabilirii adevărului într-un proces 
penal; utilizarea datelor privind practica 
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infracţională la elaborarea metodicelor de 
investigaţie, specifice anumitor categorii 
de infracţiuni. 

Garanţii 
constituţionale cu 
privire la 
exercitarea 
dreptului la 
libertatea de 
exprimare 

Osmochescu 
Nicolae, doctor în 
drept, profesor 
universitar; 
 

2012
-
2015

Cuzneţov 
Alexandru, doctor în 
drept, conferenţiar 
universitar; 
Vlaicu Vlad, doctor 
în drept, conferenţiar 
universitar; 
Păduraru Alexandru, 
doctor în drept, 
lector superior 
universitar. 

- Efectuarea de propuneri 
eficiente privind modificarea 
cadrului juridic naţional de 
exercitare a dreptului la 
libertatea de exprimare.   

- Studierea aspectelor 
doctrinare, practice şi legale 
din domeniul realizării 
dreptului la libertatea de 
exprimare. 

- Cercetarea teoretico-
practică a mecanismului de 
aplicare a constrîngerii de stat 
în privinţa persoanelor care 
îngrădesc dreptul constituţional 
la libertatea de exprimare a 
cetăţenilor. 

Impactul practic al cercetării rezidă în 
necesitatea şi importanţa cunoaşterii 
garanţiilor constituţionale de către cetăţeni. 
Libertatea de exprimare a opiniei este un 
drept integrator, un drept generator, care 
generează şi alte drepturi şi libertăţi fiind 
indisolubil legate cu ele şi existând doar în 
ansamblu. În acest sens, se consideră că 
libertatea de exprimare a opiniei constituie 
deopotrivă un drept în sine şi un drept 
indispensabil sau prejudiciabil pentru 
realizarea altor drepturi (libertatea de 
exprimare este indispensabilă libertăţii de 
întrunire, dar poate aduce atingere 
dreptului la viaţă privată) 

Influenţa 
dreptului 
internaţional al 
drepturilor omului 
asupra dreptului 
constituţional din 
Republica 
Moldova 

 

Binzaru Lucia, 
doctor în drept, 
conferenţiar uni-
versitar 

2014
-
2017

Musteaţă Grigore, 
doctor în drept, 
conferenţiar univer-
sitar;  

Furdui Sergiu, doc-
tor în drept, 
conferenţiar univer-
sitar;  

Radu Ştefănuţ, doc-
tor în drept, 
conferenţiar univer-

- Aprecierea doctrinară a 
gradului de influenţă a 
dreptului internaţional al 
drepturilor omului asupra 
ordinii juridice constituţionale 
din Republica Moldova. 

- Examinarea complexă a 
influenţei dreptului 
internaţional al drepturilor 
omului asupra formării 
institutelor naţionale ale 
drepturilor omului în dreptul 
constituţional.  

- Influenţa dreptului 
internaţional al drepturilor 

Propunerile cu caracter practic ce se conţin 
în studiul efectuat pot fi aplicate atât la 
nivel naţional, cât şi internaţional, în 
contextul elaborării documentelor 
internaţionale, perfectării practicii 
internaţionale de creare a normelor de 
drept şi de asigurare a acestora. Impactul 
social şi economic al cercetării este axat pe 
tentativa determinării dreptului 
internaţional al drepturilor omului în 
calitate de ramură complexă a dreptului 
internaţional şi studierea influenţei lui 
asupra ramurilor naţionale de drept 
constituţional. Rezultatele cercetării, 
concluziile şi recomandările definitivate pe 
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sitar;  

 

omului asupra dreptului 
constituţional al Republicii 
Moldova examinat prin prisma 
recunoaşterii caracterului 
imperativ pentru „nucleul” 
drepturilor omului.  

parcursul efectuării studiului, au fost 
expuse în textele articolelor ştiinţifice în 
reviste de specialitate, precum şi discutate 
şi evaluate în cadrul conferinţelor de profil 
naţionale şi internaţionale.  

 
 

Direcţia de cercetare II: Problemele actuale ale dreptului privat în contextul integrării europene. 
 

Denumirea temei Conducătorul Durat
a 

participanţii obiectivele generale impactul ştiinţific, economic, social 

Probleme actuale 
ale reglementării 
juridice a 
activităţii de 
întreprinzător în 
domeniul 
transportului în 
Republica 
Moldova 

Mihalache Iurie, 
doctor în drept, 
conferenţiar 
universitar 

2012-
2015 

Popovici Tudor 
Mihalache Iurie 
Sîli Vitalie 

Studierea evoluţiei şi 
constutuirii dreptului 
transporturilor ca ramură de 
drept în sistemul de drept 
naţional, a reglementărilor de 
bază din sfera transporturilor 
rutiere, elaborarea propunerilor 
pentru eficientizarea 
funcţionării cadrului legal 
naţional din domeniul 
transporturilor 

Elaborarea şi publicarea unei monografii în 
domeniul reglementării juridice a 
transportului rutier de persoane, cu 
elaborarea de propuneri şi concluzii 
eficiente de modificare a legislaţiei. 

Clauzele abuzive 
în contractele 
încheiate cu 
consumatorii. 
Aspecte de drept 
internaţional 
privat.  

Plotnic Olesea, 
doctor în drept, 
conferențiar 
universitar; 
Poalelungi Mihai, 
doctor în drept, 
conferenţiar 
universitar; 
Diaconu Mihail, 
doctor în drept, 
conferenţiar 

2013-
2016 

Plotnic Olesea, 
Poalelungi Mihai, 
Diaconu Mihail, 
Midrigan Pavel 

Dificultăți de aplicare a 
legislației naționale din 
domeniul protecției 
consumatorilor. Condiții de 
perfecționare a cadrului juridic 
național la directivele și 
regulamentele Uniunii 
Europene. 

Editarea unei monografii și a unui suport 
de curs la disciplina de studiu dreptul 
protecției consumatorilor; publicarea de 
articole ştiinţifice care să reflecte 
controversele legislației din domeniul 
protecției consumatorilor în Republica 
Moldova, cu elaborarea de propuneri şi 
concluzii eficiente de modificare a 
legislaţiei; participarea activă cu 
comunicări ştiinţifice la conferinţe şi 
simpozionare internaţionale din domeniul 
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universitar 
Midrigan Pavel, 
doctor, 
conferenţiar 
universitar 

protecției consumatorilor.  

Controverse 
privind natura 
juridică a 
dreptului 
afacerilor în 
Republica 
Moldova – 
subramură de 
drept sau 
disciplină de 
studiu în cadrul 
facultăţilor de 
drept  

Cojocari Eugenia, 
doctor habilitat în 
drept, profesor 
universitar; 
Cuzneţov 
Alexandru, doctor 
în drept, 
conferenţiar 
universitar; 
Vlaicu Vlad, 
doctor în drept, 
conferenţiar 
universitar 
Mihalache Iurie, 
doctor în drept, 
conferenţiar 
universitar 

2013-
2016 

Cojocari Eugenia, 
Cuzneţov 
Alexandru, 
Vlaicu Vlad, 
Mihalache Iurie 

Abordarea problemei privind 
natura juridică, locul şi rolul  
dreptului afacerilor în cadrul 
sistemului de drept naţional; 
studierea apariţiei şi evoluţiei 
legislaţiei naţionale din 
domeniul desfăşurării 
activităţii de întreprinzător; 
eficientizarea cadrului juridic 
de reglementare a societăţilor 
comerciale, întreprinderilor de 
stat şi municipale, 
parteneriatelor public-private, 
activităţii financiare şi de 
asigurare. 

Editarea suportului de curs la disciplina de 
studiu dreptul afacerilor; publicarea de 
articole ştiinţifice care să reflecte 
controversele privind natura juridică a 
dreptului afacerilor în Republica Moldova, 
cu elaborarea de propuneri şi concluzii 
eficiente de modificare a legislaţiei; 
participarea activă cu comunicări ştiinţifice 
la conferinţe şi simpozionare internaţionale 
din domeniul dreptului afacerilor.  

 Arbitrajul 
comercial ca 
modalitate 
alternativă de 
soluţionare a 
litigiilor 
comerciale în 
Republica 
Moldova 

Postovan 
Dumitru, doctor 
în drept, profesor 
universitar; 
 

2014-
2017 

Ciobanu Tatiana, 
Diaconu Iurie, 
Poalelungi Mihail, 
Domente Marin 

Stabilirea locului şi rolului 
arbitrajului comercial 
internaţional în sistemul de 
drept; aprecierea importanţei 
arbitrajului comercial 
internaţional în doctrina 
contemporană şi în practica 
judiciară; stabilirea corelaţiei 
funcţionale între arbitrajul 
comercial internaţional ca 
ştiinţa şi practica aplicării 
normelor arbitrajului comercial 
internaţional; propunerea 

Arbitrajul este perceput ca o modalitate 
eficientă de a soluţiona divergenţele fără a 
pune în pericol solidaritatea dintre membrii 
unui grup social sau coexistenţa paşnică a 
unor grupuri rivale, chiar dacă principiile 
pe care se întemeiau în trecut procesele de 
arbitraj erau adesea profund diferite de cele 
pe care acestea se întemeiază astăzi. 
Impactul social şi economic al cercetării se 
manifestă prin importanţa înţelegerii şi 
recunoaşterii interferenţelor şi 
interdependenţelor dintre dreptul 
internaţional public şi cel privat, care, 
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modificărilor în legislaţia 
arbitrajului comercial 
internaţional din Republica 
Moldova; elaborarea 
proiectelor de cercetare 
ştiinţifică în domeniul de 
studiu a arbitrajului comercial 
internaţional. 

departe de a opera izolat, s-au dezvoltat 
într-un sistem de complementaritate ce 
devine tot mai complex şi, în acelaşi timp, 
mai eficient. 

Condiţiile 
angajării 
răspunderii 
juridice civile 
pentru prejudiciu 
conform 
legislaţiei 
Republicii 
Moldova. 

Cojocari Eugenia, 
doctor habilitat în 
drept, profesor 
universitar; 
Mihalache Iurie, 
doctor în drept, 
conferenţiar 
universitar; 
 

2014-
2017 

Plotnic Olesea, 
doctor în drept, 
conferenţiar 
universitar; 
Midrigan Pavel, 
doctor, conferenţiar 
universitar; 
Caţaveica Eugeniu, 
doctorand, lector 
universitar 

Cercetarea problemei privind 
răspunderea juridică civilă 
pentru prejudiciu în cadrul 
sistemului de drept naţional; 
studierea apariţiei şi evoluţiei 
legislaţiei naţionale din 
domeniul răspunderii juridico-
civile; eficientizarea cadrului 
juridic de reglementare a 
răspunderii juridice pentru 
prejudicii conform Codului 
civil al Republicii Moldova. 

Actualitatea şi importanţa temei reiese din 
faptul că specificul condiţiilor răspunderii 
juridice civile nu au fost abordate în 
literatura de specialitate a Republicii 
Moldova. Ca urmare a acestui fapt, s-a 
apelat la răspunderea juridică civilă şi 
formele ei, contractuală şi delictuală, prn 
prisma literaturii juridice străine, practicii 
judiciare, cadrului juridic naţional şi 
internaţional. În urma cercetării efectuate, 
s-a constatat că indiferent de natura sa, 
delictuală sau contractuală, răspunderea 
juridică civilă se antrenează ori de cîte ori 
sunt întrunite cîteva condiţii cumulative, şi 
anume: fapta ilicită, numită şi 
prejudiciabilă, existenţa prejudiciului, 
raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită şi 
prejudiciu şi, respectiv, vinovăţia autorului 
faptei ilicite.  

 
Direcţia de cercetare III: Valorificarea standardelor europene şi internaţionale în contextul democratizării R.Moldova şi aderării la U.E.  

 
Denumirea temei Conducă- 

torul 
Durat

a 
Participanţii Obiectivele generale Impactul ştiinţific, economic, social 

Funcţionalitatea şi 
impactul 
organizaţiilor 

dr. P. Varzari 
 

2012-
2015 

dr. P. Varzari, 
I. Tăbârţă ş.a. 

Au fost propuse spre 
realizare următoarele 
obiective: analiza naturii şi 

În baza elaborării conceptului şi metodologia 
proiectului bilateral moldo-ucrainean au fost 
identificate unele tendinţe ale procesului de 
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neguvernamentale 
din Ucraina 
şi Republica 
Moldova asupra 
factorului 
decizional 

predestinării societăţii civile 
în societatea democratică 
contemporană; determinarea 
locului şi rolului sectorului 
asociativ în structura 
societăţii tranzitive; 
identificarea mecanismelor 
interacţiunii dintre stat şi 
sectorul „trei” al societăţii 
de tranziţie; 
definirea modalităţilor şi 
pîrghiilor de conlucrare 
democratică dintre puterea de 
stat şi ONG-uri în „noile 
democraţii” din unele ţări din 
spaţiul postsovietic (cazul 
Ucrainei şi al Republicii 
Moldova).  

democratizare a societăţii tranzitive şi 
dezvoltării ONG-urilor din spaţiul 
postsovietic, valorificat editorial rezultatele 
în domeniul problematicii funcţionalităţii şi 
impactului sectorului asociativ din ţara 
noastră asupra structurilor puterii de stat, 
abordîndu-se diverse subiecte ale 
problematicii studiate. 
 

Buna guvernare în 
Republica Moldova 

L. Litra 2012-
2015 

I. Tăbârţă ş.a. Drept obiective s-a propus 
elaborarea primului Audit al 
sistemului democratic din 
Republica Moldova – o 
antologie de studii care 
măsoară progresul pe domenii 
de referinţă, precum cetăţenia, 
legile şi drepturile, guvernul 
responsabil şi reprezentativ, 
societatea civilă şi participarea 
civică, dimensiunile 
internaţionale ale democraţiei 

Lucrarea surprinde starea de lucruri şi 
progresul pe sectoare, vine cu recomandări 
exprese de armonizare a legislaţiei, 
optimizare a procedurilor legale şi, cel mai 
important, de tratare a acestor practici 
defectuoase din Republica Moldova. Este 
pentru prima dată cînd societatea civilă 
produce o lucrare complexă, reuşind să 
închege o viziune comună asupra paşilor 
care trebuie urmaţi pentru a apropia ţara 
noastră de o democraţie veritabilă şi, deci, 
funcţională. 

Uniunea Europeană 
în contextul 
reconfigurării 
sistemului politic 
internaţional 

dr. I. Sandu 
 

2012-
2015 

dr. Ed. Ţugui ş.a. S-au propus spre realizare 
următoarele obiective: 
conceptualizarea termenului de 
sistem politic internaţional prin 
dimensiunile ontologică şi 

Rezultatele cercetării pot fi utilizate de către 
factorii de decizie din Republica Moldova, în 
special de către funcţionarii Ministerului 
Afacerilor Externe şi Integrării Europene, 
pentru a construi un dialog mai eficient cu 
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epistemologică ale acestuia; 
descrierea genezei, evoluţiei şi 
a proceselor sistemului politic 
internaţional; elucidarea 
construcţiei politice europene 
precum şi a mecanismelor de 
funcţionare a Uniunii Europene 
prin prisma teoriilor sistemice; 
reliefarea particularităţilor 
metamorfozării sistemului 
politic internaţional 
contemporan în contextul 
unificării politice europene; 
evidenţierea ponderii Uniunii 
Europene în periferia 
mondială, prin competiţia cu 
alţi protagonişti ai scenei 
internaţionale; analiza 
raporturilor dintre UE şi 
Republica Moldova, precum şi 
argumentarea teoretică a 
beneficiilor consolidării acestor 
relaţii. 

Uniunea Europeană în contextul unei 
arhitecturi politice internaţionale în profundă 
schimbare. De asemenea, rezultatele lucrării 
pot fi utilizate de către cadrele didactice ca 
suport teoretic a cursurilor universitare: 
„Istoria şi teoria sistemelor internaţionale”, 
„Globalistica”, „Geopolitică” etc. 
 

Relaţia stat-biserică 
în Republica 
Moldova 

L. Litra 2012-
2015 

dr. Ed. Ţugui ş.a S-a propus spre realizare 
următoarele obiective:  
 Analiza statului şi Bisericii  
în tradiţia creştină, geopolitica 
ortodoxiei aplicate, 
perspectivele unui dialog 
modern între stat şi Biserică. 

Se ajunge la concluzia că poporul nostru s-a 
format ca popor în sînul creştinismului, iar 
ortodoxia, care la raţionalismul occidental, 
moştenit de la lumea latină, a adăugat 
misticismul şi spiritualitatea orientală, a 
constituit unul dintre ingredientele definitorii 
care l-a individualizat în raport cu celelalte 
popoare şi naţiuni europene. În acest context, 
pot deveni riscante o separare fără rest a 
statului de Biserică după un model olandez, 
spre exemplu, şi o eliminare totală a religiei 
majoritare din societate sau a lăsa Biserica 
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prinsă în ecuaţii geopolitice. Doar o Biserică 
integrată organic cu propriul popor, capabilă 
să intre în dialog cu omul (post)modern, 
precum şi un echilibru între tradiţie şi 
modernitate, poate să stea la baza unui model 
adecvat şi de durată al relaţiei stat-biserică 
într-o societate modelată în spiritul 
Ortodoxiei. 

Finanţarea publică 
a partidelor politice 
şi campaniilor 
electorale 

dr. P. Varzari 2012-
2015 

dr. P. Varzari 
drd.D.Bodiu 

În baza elaborărilor teoretice şi 
materialelor factologice au 
fost: determinate obiectivele 
prioritare privind eficientizarea 
diverselor modalități de 
finanțare publică a partidelor 
politice, iar în special și a 
campaniilor electorale, 
accentiul fiind pus pe statele 
din regiunea Mării Negre.; în 
scopul sporirii eficienței 
impactului campaniilor 
electorale asupra întregii 
societăţi. 

Au fost: definitivate diversele modalități de 
finanțare publică a partidelor politice și  în 
special a campaniilor electorale; 
fundamentată necesitatea conexiunii dintre 
partide şi societatea civilă; identificate unele 
resurse de finanțare a partidelor din statele 
din regiunea Mării Negre; propuse unele 
recomandări şi sugestii de optimizare 
finanțării partidelor în vederea optimizării 
funcţionării sistemului electoral, ainstituţiilor 
democratice ale ţării şi europenizării 
societăţii moldoveneşti.  
 

Birocrația și 
puterea politică: 
modalități de 
organizare și 
efectele 
interconexiunilor și 
interdependenței 
în Republica 
Moldova 
 
 
 
 

dr. P. Varzari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013-
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dr. P. Varzari, 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiectivele au prevăzut 
următoarele:  
elucidarea naturii şi destinaţiei 
puterii politice și birocrației în 
sistemul relaţiilor sociale;  
determinarea specificului 
puterii în procesul 
democratizării societăţii 
moldoveneşti; evidenţierea 
clasificării resurselor puterii de 
stat; identificarea 
mecanismului de 
interdependență dintre putere 

Rezultatele cercetărilor obţinute, stipulările 
teoretice şi aplicative formulate pot servi 
drept un suport în aprofundarea cunoştinţelor 
despre natura şi mecanismul interconexiunii 
puterii politice cu birocrația. Ele pot furniza 
orientări practice pentru factorii decizionali 
în elaborarea concepţiei guvernării, pentru 
structurile de putere şi alţi subiecţi politici 
(elita politică, partide politice, lideri politici) 
şi sociali (lideri de opinie, ONG-uri, 
organizaţii obşteşti etc.) în vederea 
guvernabilităţii instituţiilor politice ale 
statului, sporirii responsabilităţii clasei 
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și fenomenul birocrației; 
examinarea pîrghiilor 
mecanismului de realizare a 
puterii în stat. 

conducătoare în promovarea reformelor 
politice şi economico-sociale în contextul 
democratizării şi europenizării societăţii 
moldoveneşti. La fel, au fost elaborate unele 
recomandări şi sugestii de optimizare a 
sistemului relaţiilor de putere în vederea 
eficientizării activităţii instituţiilor politice 
ale statului, ale celorlalţi subiecţi politici şi 
sociali din perspectiva opţiunii europene a 
ţării noastre. 

Politica externă a 
Republicii Moldova 
în contextul 
procesului de 
integrare europeană 

dr. E.Țugui 2013-
2016 

dr. E.Țugui, 
 

S-a urmărit spre realizare 
următoarele obiective: 
identificarea mecanismelor de 
aprofundare și consolidare  a 
relaţiilor dintre Republica 
Moldova şi UE; oportunitatea 
elaborării unui studiu cu privire 
la avantajele politice, 
economice și socio-culturale 
ale integrării; determinarea 
beneficiile naţionale provenite 
din promovarea politicilor de 
asociere cu UE 

Rezultatele cercetării rezidă în necesitatea 
elaborării și promovării unui studiu cu 
privire la avantajele și oportunitățile politice, 
economice și socio-culturale ale integrării 
europene și în determinarea beneficiile și 
oportunităților naţionale provenite din 
promovarea politicilor de asociere cu UE. 

Guvernarea și 
societatea civilă  în 
Republica Moldova 
prin prisma 
opțiunii de 
integrare 
europeană: între 
deziderate și 
realitate 

dr. P. Varzari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014-
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dr. P. Varzari, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiectivele au prevăzut 
următoarele:  
elucidarea procesului de 
integrare europeană a 
Republicii Moldova sub 
aspecte teleologice; 
identificarea  problemelor cu 
care se confruntă  societatea 
civilă și guvernarea în acest 
proces; analiza societății civile 
în „noile” democraţii: între 
funcționalitate și 

Rezultatele cercetării rezidă în necesitatea 
consolidării democrației și societății civile 
pe marginea semnării Acordului de asociere 
dintre Republica Moldova şi UE în scopul  
unui  dialog mai eficient cu Uniunea 
Europeană în contextul semnării acordului de 
Asociere și a proceselor anevoioase de 
reformare a sistemului politic, economic, 
judiciar, etc. Costurile de preaderare 
presupun ridicarea capacităţilor de 
funcţionalitate a instituţiilor puterii de stat. 
Beneficiile provenite se asociază cu 
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disfuncționalitate; 
formularea tendințelor de 
dezvoltare și consolidare a 
democrației și societății civile 
în Republica Moldova în 
contextul integrării europene. 

modernizarea sistemului politic şi formarea 
societăţii deschise. 

Reperele culturale, 
social- religioase și 
funcționale ale 
simbolisticii 
politice sub specte 
identificaționale și 
de legitimare 

Dr.  
C.Mînăscurtă 

2014-
2017 

Dr. 
C. Mînăscurtă 

Aspectele teleologice ale 
cercetării au vizat: 
principalele dimensiuni şi 
repere cultural, istorice, sociale 
etc. ale simbolurilor cu scopul 
de a răspunde la necesităţile 
vitale ale existenţei şi bunei 
funcţionări a unei societăţi şi a 
unui stat,a formării, fixării şi 
reproducerii în diferite situaţii 
a identităţii oricărei naţiuni sau 
stat ca comunitate politică şi 
social-culturală. Ele apar în 
calitatea unor elemente 
specifice de legătură în cadrul 
culturii politice existente, 
permiţând indivizilor să-şi 
identifice apartenenţa la o 
comunitate socială concretă şi 
să asimileze ideea (ideile) 
centrală ce străpunge această 
comunitate. 

Rezultatele cercetării rezidă în necesitatea 
consolidării societății civile și educației  
civice a cetățenilor din Republica Moldova.  
Elucidarea dimensiunilor culturale, sociale, 
istorice și religioase ale simbolisticii politice, 
reliefarea semnificației simbolisticii prin 
prisma funcțiilor exercitate, identificarea 
națională prin prisma simbolurilor,; 
evaluarea legitimării puterii politice prin 
intermediul lor vin să fortifice nivelul de 
cultură și conștiință politice a 
cetățenilor.Rezultatele pot fi utilizate de 
factorii decizionali, la lecțiile de Educație 
Civică în liceele republicii, în cadrul 
cursurilor universitare de „Simbolică 
politică”, „Mitologie politică”, „Ceremonial și protocol diplomatic”. 

Managementul 
internaţional al 
conflictelor locale: 
evoluţia şi modele 
de operaţiuni de 
menţinere a păcii. 

Dr.E.Țugui 2014-
2017 

Dr.E.Țugui Obiectivele au prevăzut 
următoarele:  
reliefarea crizelor în spaţiul 
post-sovietic, în special cazul 
Republicii Moldova; 
identificarea mecanismelor de 
relansare şi aprofundare a 

Rezultatele cercetării pot fi utilizate de către 
guvernarea din Republica Moldova, în 
special de către funcţionarii Ministerului 
Afacerilor Externe şi Integrării Europene. 
Concomitent  rezultatele cercetărilor pot fi 
utilizate de către cadrele didactice ca suport 
teoretic a cursurilor universitare: 
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relaţiilor dintre cele doua 
maluri ale Nistrului; analiza 
eficacității organizațiilor 
internaționale în cazurile 
conflictelor locale 

„Conflictologie”, „Mișcări separatiste” 
,„Istoria şi teoria sistemelor internaţionale”, 
„Globalistica”, „Geopolitică” etc. 
 

Autonomia 
găgăuză: relațiile  
între Comrat și 
Chișinău în urma 
referendumurilor 
din UTA-Gagauz 
Yeri 

Drd. 
V.Berbeca 

2014-
2017 

Drd. 
V.Berbeca 

Scopul și obiectivele cercetării 
eu fost: determinarea cauzelor  
referendumurilor din UTA 
Gagauz-Yeri; identificarea și  
formularea efectelor socio-
politice interne și externe ale 
acestor referendumuri. 

Cercetările  reliefează starea de lucruri în 
relațiile Chișinău-Comrat, vine cu analize și 
recomandări exprese de armonizare a 
legislaţiei, optimizare a procedurilor legale 
şi, cel mai important, de tratare a acestor 
practici defectuoase din Republica Moldova. 
Este o lucrare destul de complexă, reuşind să 
închege o viziune asupra paşilor care trebuie 
urmaţi pe viitor pentru a aemoniza relațiile 
dintre centru și periferie în scopul unei  
democraţii veritabile şi funcţionale. 

 

Cauzele şi 
consecinţele 
conflictului 
ucrainean 

Nicolae 
Laiu, doctor 
în istorie, 
conferenţiar 
universitar 

 Drd., 
2 
I. 
Tăbîrț
ă, 
MA, 
 
Drd.0
15-
2016 

C. Mînăscurtă, 
conf., univ., 
R. Cărbune, MA, 
Drd., 
V. Berbeca, MA. 

Studierea și stabilirea 
factorilor de risc ale 
conflictului din Ucraina, 
mecanismele apariției 
conflictului, determinarea 
conținutului și modalităților de 
soluționare ale conflictului, 
identificarea principalelor 
probleme ale conflictului, 
caracterizarea părților 
implicate în conflict, 
determibarea rezultatului 
manifestării diferențelor, 
aprecierea afectivității 
conflictului, determinarea 
intensității, scopuri, norme, 
strategii și disconfortul în acest 
conflict, analiza comunicării 

Publicarea articolelor ştiinţifice. 
Elaborarea metodologiei cercetării 
conflictului din Ucraina, organizarea 
conferințelor și a meselor rotunde cu 
invitarea reprezentanților guvernului și 
parlamentui. 
Publicarea unei broșuri (un material 
complex) pe problematica conflictului din 
Ucraina. 
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defectuase, recunoaşterea stării 
conflictuale, accentuarea stării 
conflictuale, determinarea 
strategiilor de soluționare ale 
conflictului din Ucraina: 
abandonul, reprimarea, 
victorie/învingere, compromis, 
victorie/victorie, analiza 
etapelor conflictului: 
preconflict, conflict, 
postconflict, impactul 
conflictului din Ucraina asupra 
situației social-politice și 
economice din Republica 
Moldova. 

 
Direcţia de cercetare IV: Probleme teoretico-aplicative ale psihologiei şi ştiinţelor educaţiei 

 
Denumirea 

temei 
Conducătorul Durata participanţii obiectivele generale impactul ştiinţific, economic, social 

 
 
,,Zonele mute” 
ale 
reprezentărilor 
sociale 

Şleahtiţchi 
Mihail, 
doctor în 
psihologie, 
dr. în 
pedagogie, 
conferenţiar 
universitar 

2012-2015 Rusnac Svetlana, 
Victoria Gonţa, 
Angela Calancea,  

Studierea entitatăţii, etiologiei, 
mecanismelor şi efectelor 
reprezentărilor sociale în 
psihologia individuală şi a 
maselor. Validarea 
Instrumentelor de analiză 
structurală a spaţiului 
reprezentaţional. Studierea 
reprezentărilor social-politice 
şi identificarea zonelor mute. 

Publicarea articolelor ştiinţifice. 
Elaborarea metodologiei cercetării 
reprezentărilor sociale,  validarea 
instrumentelor de cercetare şi editarea  
unui ghid de cercetare a reprezentărilor 
sociale.. 

Dimensiunile 
psiho-sociale ale 
violenței în 

Gonța 
Victoria, 
doctor în 

2012-2015 Rusnac Svetlana, 
Gribincea Tatiana,  

Studierea și stabilirea factorilor 
de risc şi mecanismelor 
apariţiei fenomenului violenţa 

Elaborarea şi publicarea de articole şi a 
unei monografii în domeniul expertizei 
sociale,  juridice şi psihologice a cazurilor 
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familie și 
posibilităţile de 
profilaxie şi 
recuperare 
psihologică 
 

psihologie, 
conferenţiar 
universitar 

înfamilie, influenţei acestuia 
asupra personalităţii actorilor 
implicați,  determinarea 
conținutului și modalităților de 
profilaxie şi recuperare a 
traumei violenţei.  
 

de violenţă în familie.  

Formarea 
competenţelor 
afective la copii 
şi adolescenţi 

Calancea 
Angela,docto
r în 
psihologie, 
conferenţiar 
universitar 

2012-2015 Victoria Gonţa, 
Rusnac Svetlana 

Studierea particularităţilor 
dezvoltării sferei afective la 
copii de diferite vîrste şi din 
diferite medii educaţionale. 
Identificarea instrumentelor de 
psihodiagnoză şi intervenţie 
psihocorecţională a supra sferei 
afective a adolescenţilor. 

Editarea ghidului metodologic de evaluare 
şi intervenţie psihologică în sfera afectivă a 
copilului şi adolescentului.  

Frazeologia și 
sintaxa limbii 
române 

Colțun 
Gheorghe, 
doctor 
habilitat în științe 
filologice 

2012-2015 Colțun Gheorghe Identificarea principalelor 
probleme ale frazeologiei. 
Urmărirea accepțiilor 
termenului de frazeologie. 
Identificarea sensurilor pe care 
le au expresiile şi locuţiunile. 
Studierea unităţilor 
frazeologice dintr-o limbă sau 
dintr-un grup de limbi: apariţia 
şi originea acestora, utilizarea 
lor în limba comună sau în 
limbajele specializate, rolul pe 
care îl au în modernizarea 
limbii literare,  familiile 
frazeologice. 

Elaborarea şi publicarea de articole şi a 
unei monografii în domeniul frazeologiei și a sintaxei limbii române 

 
Direcţia de cercetare V: Noi metode manageriale, de marketing şi dezvoltare antreprenorială pentru competitivitate organizaţională. 

  
Denumirea 

temei 
Conducăto

rul 
Durata Participanţii  Obiectivele  generale Impactul ştiinţific, economic, social 
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Oportunităţile 
de finanţare a 
construcţiei de 
locuinţe 

Lîsîi Aliona 
dr., 
conf.univ. 

2012-
2015 

Lîsîi Aliona 
dr., conf.univ. 

Studiul privind identificarea 
oportunităţilor de finanţare a 
construcţiei de locuinţe. 

Elaborarea şi publicarea articolelor 
ştiinţifice în reviste. 

Cercetarea 
comportamentulu
i consumatorului 

Chiriac 
Lilia 
dr., 
conf.univ. 

2012-
2015 

Chiriac Lilia 
dr., conf.univ. 

Analiza cerinţei 
consumatorului: estimare 
bazată pe verosimilitate şi 

aplicaţii. 
Studierea atitudinii 
consumatorilor faţă de 
produsele, mărcile locale. 

Elaborarea şi publicarea articolelor 
ştiinţifice în reviste. 
 
Elaborarea şi publicarea notelor de curs. 

Marketingul 
teritoriilor 

Chiriac 
Lilia 
dr., 
conf.univ. 

2012-
2015 

Chiriac Lilia 
dr., conf.univ. 

Cercetări în domeniul 
marketingului localităţilor din 
Republica Moldova şi 
valorificarea potenţialului lor 
de dezvoltare. 

Elaborarea şi publicarea articolelor 
ştiinţifice în reviste. 
 

Marketingul 
teritoriilor 

Chiriac 
Lilia 
dr., 
conf.univ. 

2013-
2016 

Chiriac Lilia 
dr., conf.univ. 

Cercetări în domeniul 
marketingului local: strategii 
de dezvoltare locală 
şi regională, marketingul 
localităţilor şi valorificarea 
potenţialului lor de 

dezvoltare. 
Atragerea  investiţiilor, 
marketingul investiţiilor 
directe la nivelul 

localităţilor şi regiunilor.  

Elaborarea şi publicarea monografiei 

Managementul 
surselor de 
finanţare 

Lîsîi Aliona 
dr., 
conf.univ. 

2013-
2016 

Lîsîi Aliona 
dr., conf.univ. 

Cercetări în domeniul 
managementul surselor de 
finanţare în construcţia de 
locuinţe din Republica 
Moldova 

Elaborarea şi publicarea articolelor 
ştiinţifice în reviste. 

Managementul 
surselor de 
finanţare 

Lîsîi Aliona 
dr., 
conf.univ. 

2014-
2017 

Lîsîi Aliona 
dr., conf.univ. 

Studiul privind perfecţionarea 
managementului surselor de 
finanţare pentru construcţia 

Elaborarea şi publicarea monografiei 
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de locuinţe în Republica 
Moldova 

Cercetarea 
comportamentulu
i consumatorului 

Chiriac 
Lilia 
dr., 
conf.univ. 

2014-
2017 

Chiriac Lilia 
dr., conf.univ. 

Studierea influenţei factorilor 
exogeni asupra 
comportamentului 
consumatorilor. 

Elaborarea şi publicarea articolelor 
ştiinţifice în reviste. 

 

Managementul 
bazat pe 
cunoaştere 

Lîsîi Aliona 
dr., 
conf.univ. 

2014-
2017 

Lîsîi Aliona 
dr., conf.univ. 
Chiriac Lilia 
dr., conf.univ. 
Avornic Ana 
Drd.,lector superior 
Scutaru Alexandru dr., 
conf.univ. 
Deleu Corina  
dr.,lector superior, 
Vîrcolici Margaretadr., 
conf.univ. 
Duca Aurelia 
dr., conf.univ. 
Bulgac Vitalie 
dr., lector superior, 
Melnic Geta 
dr., conf.univ., 
Fondos Tatiana 
dr., conf.univ. 
Coşciuc Elena Master 
în economie lector 
univ. 

Studiul privind strategiile de 
stabilire şi valorificare a 
avantajelor competitive ale 
firmelor din Republica 
Moldova. 

Elaborarea şi publicarea articolelor 
ştiinţifice în reviste. 
 
Participări la simpozioane,conferinţe 
naţionale şi internaţionale.  

 
Publicaţii în culegeri naţionale 
şi internaţionale. 

Managementul şi 
măsurarea 
performanţei în 
marketing 

Chiriac 
Lilia 
dr., 
conf.univ. 

2014-
2017 

Chiriac Lilia 
dr., conf.univ. 
Lîsîi Aliona 
dr., conf.univ. 
Avornic Ana 

Studierea modelelor de 
management al performanţei 
în marketing. 
Performanţa în marketing la 
nivelul IMM-urilor din 

Elaborarea şi publicarea articolelor 
ştiinţifice în reviste. 
 
Participări la simpozioane,conferinţe 
naţionale şi internaţionale.  
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Drd.,lector superior 
Scutaru Alexandru dr., 
conf.univ. 
Deleu Corina  
dr.,lector superior, 
Vîrcolici Margaretadr., 
conf.univ. 
Duca Aurelia 
dr., conf.univ. 
Bulgac Vitalie 
dr., lector superior, 
Melnic Geta 
dr., conf.univ., 
Fondos Tatiana 
dr., conf.univ. 
Coşciuc Elena 
Master în economie 
lector universitar 

Republica Moldova  
Publicaţii în culegeri naţionale 
şi internaţionale. 
 

Managementul 
Mediului 

Așevschi 
Valentin 
dr., 
conf.univ 

2014-
2017 

Așevschi Valentin dr., 
conf.univ  

Studiul stării actuale a 
mediului înconjurător în 
Republica Moldova. 
Perfecţionarea Sistemului 
Naţional al Managementului 
şi Monitoringului de Mediu” 

 
Participări la simpozioane,conferinţe 
naţionale şi internaţionale.  

 
Publicaţii în culegeri naţionale 
şi internaţionale. 
 

Gestionarea 
deşeurilor şi 
managementul 
ecologic; 

Bulimaga 
Constantin-
dr.hab., 
prof. Univ. 

2014-
2017 

Bulimaga Constantin-
dr.hab., prof. Univ. 

Cercetarea privind 
gestionarea deşeurilor şi 
managementul ecologic; 

Participări la simpozioane,conferinţe 
naţionale şi internaţionale.  
 

Impactului 
activităţilor 
economice asupra 
mediului, 
expertiza şi 
auditul ecologic; 

Bulimaga 
Constantin-
dr.hab., 
prof. Univ. 

2014-
2017 

Bulimaga Constantin-
dr.hab., prof. Univ. 

Au fost efectuate cercetări în 

domeniile privind studiul 

impactului activităţilor 

economice asupra mediului, 

Participări la simpozioane,conferinţe 
naţionale şi internaţionale.  

 
Publicaţii în culegeri naţionale 
şi internaţionale. 
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expertiza şi auditul ecologic; 

impactului activităţilor 

economice asupra mediului, 

expertiza şi auditul ecologic;  

 

 

Managementul  
Mediului 

Așevschi 
Valentin 
dr., 
conf.univ 

2014-
2017 

Așevschi Valentin dr., 
conf.univ 

“Studiul comparativ al 
cadrului legislativ de mediu şi 
armonizarea acestuia cu 
legislaţia europeană de 
Mediu” (Aquis-ul European) 
la specialitatea “Dreptul 
Mediului”, în calitate de 
executor 

 
Participări la simpozioane,conferinţe 
naţionale şi internaţionale.  
 

 

 
2.1.3. Proiectele internaţionale 

Denumirea temei Conducător
ul 

durata partici
panţii 

obiectivele 
generale 

impactul ştiinţific, economic, social 

2012 
Proiect European 
EIDHR/2010/250-082 
„Stabilirea unui program de 
masterat în domeniul 
Drepturilor Omului şi 
Democratizării în Armenia, 
Belarus, Ucraina şi 
Moldova”. 

Membrii 
consorţiului: 
- 
Universitatea 
de Stat din 
Yerevan, 
Armenia 
- 
Universitatea 
de Stat 
Belorusia, 
Minsk 
- 
Universitatea 
Taras 

2010-
2013 

Raisa 
Grecu, 
Doment
e Marin 
etc. 
 

Obiectivele 
generale ale 
proiectului: 
- atingerea 
integrării 
regionale a 
învăţămîntului 
superior cu accent 
asupra Drepturilor 
Omului şi 
Democratizării 
- suportul 
promovării 
democraţiei, 
statului de drept şi 

Rezultatele: 
1. Specialiştii calificaţi cu nivel ridicat de cunoştinţe în 

domeniul drepturilor omului şi al democratizării, din 
Armenia, Ucraina, Belarus şi Moldova, vor avea capacitatea 
de a promova drepturile omului şi valorilor democratice în 
calitate de reprezentanţi ai societăţii civile, de a transmite 
cunoştinţe şi competenţe noi pentru organizaţiile lor 
(organele administraţiei publice, partidelor politice, mediului 
academic precum şi organizaţiile internaţionale, etc) 

2. Va fi înfiinţată reţea academică regională puternică. 
3. Mărirea standartelor de educaţie la nivel internaţional 

în domeniul drepturilor omului la nivel de master şi de 
educaţie în domeniu democratizării 

4. Îmbunătăţirea culturii în protecţia drepturilor omului şi 
a libertăţilor fundamentale, precum şi a valorilor şi 
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Şcoala de vară în studii de 
integrare europeană şi 
drepturile omului – astecte 
teretico-ştiinţifice. 

Jean Monnet 2011-
2012 

Gheorg
he 
Avornic
, Grecu 
Raisa 
etc. 
 

Obiectivele 
generale ale 
proiectului: 
- ca obiectiv 
de bază a fost 
promovarea 
cooperării 
ştiinţifice 
internaţionale între 
Universitatea de 
Studii Politice şi 
Economice 
Europene şi 
organizaţiile 
internaţionale în 
pregătirea 
specialiştilor în 
domeniul 
integrării 

Rezultatele: 
1. Au fost efectaute un şir de cetcetări ştiinţifice 
naţionale şi internaţionale în domeniul integrării europene, 
valorificarea standardelor europene şi internaţionale în 
domeniul drepturilor omului şi democraţie. 

Shevchenko 
din Kiev, 
Ucraina 
Universitatea 
de Studii 
Politice şi 
Economice 
Europene 
„Constantin 
Stere” 
 

guvernării 
effective, precum 
şi consolidarea 
Drepturilor omului 
în Armenia, 
Ucraina, Belarus 
şi Moldova. 

principiilor democratice. 
5. Creşterea nivelului de conştientizare şi de înţelegere a 

drepturilor omului şi a democraţiei probleme în rândul 
funcţionarilor publici, activiştilor pentru drepturile omului, 
membrii psrtidelor politice, mass-media şi reporteri de ştiri, 
etc 

6. Consolidarea capacităţilor organizaţiilor de promovare 
a drepturilor omului şi democratizării care să depună eforturi 
pentru educaţia în domeniul drepturilor omului şi 
democratizării (de exemplu, de formare, campanii de 
sensibilizare, diseminarea de informaţii, şi de advocacy), care 
vizează construirea unei culturi mondiale a democraţiei şi a 
drepturilor omului. 

7. Dezvoltarea atitudinilor de respectare a drepturilor 
omului şi valorilor democratice printre membrii societăţii cu 
scopul de a scădea încălcarea drepturilor fundamentale 
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europene. 
2.2. Personalul uman. 
2.2.1. Componenţa nominală a personalului de conducere. 

3. Crivoi 
Aurelia, 
prorector 

05. iunie 
1946, 69 ani 

USM,Fa
cultatea 
Biologie 
şi 
Pedologi
e, 1970 
Profesor 
universit

Docto
r 
habilit
at în 
biolog
ie,199
5 

Profeso
r 
universi
tar 

   State Prorector 
pentru 
activitatea 
ştiinţifică, 
conferenţiar 
universitar 

 

Nr
. 

Numele, 
Prenumele 

Anul 
naşterii 

Studii 
obţinute 

Grad
ul 

ştiinţi
fic 

Titlul 
ştiinţifi
c sau 
ştiinţifi

co-
didacti

c 

Stagiile de 
perfecţiona

re şi/sau 
documenta
re efectuate 

peste 
hotare 

Cursuri 
de 

perfecţio-
nare a 

manage-
rilor 

Implicar
e în pr. 

de 
cercet. 
intern. 
durata 
anilor 

precede
nţi

Modul 
de 

angajare

Hotărîrii 
privind 

desemnarea 
în funcţie 

Date şi 
rezultatele 

ultimei 
atestări 

1. Fruntaşu Platon, 
Rector 

1941 USM, 
Facultatea 
de Istorie, 
1965, 
doctorat, 
1977 

doctor 
în 
istorie 

Confere
nțiar 
universit
ar 

   State Rector  Ordinul 
nr.04-P  din 
14.01.1998. 

2. Laiu Nicolae, 
prorector 

1941 USM, 
Facultate
a de 
Istorie, 
1969, 
doctorat, 
1974 

doctor 
în 
istorie 

Confere
nțiar 
universi
tar 

   State Prorector 
pentru 
activitatea 
didactică, 
conferenţiar 
universitar 

Ordin nr.61 
din 
03.11.2006. 
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ar-1993 
4 Lîsîi Aliona, 

Decan 
Facultatea 
Ştiinţe 
Economice 

11 iunie 
1977, 
38 ani 

ASEM
, 
Econo
mie, 
1999, 
USM, 
Drept, 
2012 

Docto
r în 
econo
mie, 
2010.  

Confere
nţiar 
universi
tar 

   State Decan 
Facultatea 
Ştiinţe 
Economice 

 

5 Aşevschi 
Valentin, decan 
Facultatea 
Ecologie şi 
Protecţia 
mediului 

01 
aprilie,1947 
68 ani 

USM, 
Faculta
tea- 
Biologi
e şi 
pedolo
gie 
1970 

Docto
r în 
zoolo
gie, 
1974 

Confere
nţiar 
universi
tar 

   State Decan 
Facultatea 
Ecologie şi 
Protecţia 
mediului 

 

 6 Mihalache 
Iurie, Decanul 
Facultăţii de 
Drept 
 

1983 USM, 
Drept -
2006 
 

Doctor 
în 
drept –
specia-
litatea 
12.00.
03 –
Drept 
privat 

Confere
nţiar 
universi
tar 

Cursuri de 
perfecţionar
e a tinerilor 
specialişti, 
USM, 2012 

Studii 
postdoctor
ale, 
Universitat
ea Babeş-
Bolyai 
Cluj-
Napoca, 
România 

Manager 
în 
transport 
(Centrul 
de 
Instruire 
a 
Personalu
lui în 
Transport
uri 
Internaţio
nale, 
2012)  

State Decan 
Facultatea de 
Drept 

ord.nr.44-P 
din 
29.08.2011 
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 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Midrigan Pavel, 
Decan 
Facultatea 
Ştiinţe Socio-
umane 
 
 
 
 
 
 

1957 
 
 
 
 
 
 
 
 

USM, 
Facultate
a de 
Drept, 
1980; 
 
 

Doctor 
în 
politol
o-gie 
23.00.
01 
 
 
 
 
 
 

conf. 
universi
tar 
interima
r 
 
 
 
 
 
 
 

    
State 
 
 
 
 

Decanul 
Facultăţii 
Relaţii 
Internaţionale 
şi Ştiinţe 
Politice,  
 
 

Politice, 
Ordin nr. 
16-P din 
30.12.2010 

 8 Cărbune Radj,  
Prodecanul 
Facultăţii de 
Relaţii 
internaţionale 
 
 

1977 USM, 
Facultate
a de 
Relaţii 
Internaţio
nale, 
Ştiinţe 
Politice şi 
Administr
ative, 
2000;  
Masterat, 
2002; 
doctorat, 
2008 

Magist
ru în 
politol
ogie 

lector 
superior

   State Prodecanul 
Facultăţii 
Relaţii 
Internaţionale 
şi Ştiinţe  

Ordin nr. 
16-P din 
30.12.2010 

  9 
 
 
 
 
 
 
 

Cojocari 
Eugenia, Şef 
catedră Drept 
privat 

1951 
 

Licenţiat 
în drept, 
1973, 
Facultate
a Drept, 
USM 
 

Docto
r în 
drept, 
1986, 
specia
litatea
- drept 
civil; 

Confere
nţiar 
universi
tar, 
1998, 
spec. 
drept 
privat; 

Cursuri de 
perfecţionar
e a cadrelor 
didactice 
USPEE 
„C.Stere, 

  State
 
 
 
 
 
 

Şefa Catedrei 
Drept Privat 
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 11 
 
 
 
 
 

Popovici 
Tudor, Şef 
catedră Drept 
public 

1948 USM, 
Facultate
a de 
Drept, 
1975 

Docto
r în 
drept, 
2001 

Confere
nţiar 
universi
tar 
2005 

Cursuri de 
perfecţionar
e, 2011 

  State
 

Şef catedră 
Drept public 
 
 
 
 

 
 

 

12 Vîrcolici 
Margareta, Şef  
Catedra 
Contabilitate 

24 
noiembrie 
1974, 41 de 
ani 

UTM, 
Economi
e 

Docto
r în 
econo
mie 

    State Şef a Catedrei 
Contabilitate 

 

 

 
 

Docto
r 
habilit
at în 
drept, 
2004, 
spec.1
2.00.0
3 - 
Drept 
privat 

Profeso
r 
universi
tar, 
2006, 
spec. 
drept 
privat 

2014 

 10 Mînăscurtă 
Cezar, 
Şef – Catedră 
Relaţii 
internaţionale și Științe Politice 
 

1969 USM, 
Facultate
a de 
Istorie, 
1992; 
doctorat, 
2003 

Doctor 
în 
politol
ogie 
23.00.
01 

Confere
nțiar 
universi
tar 

   State Şeful Catedrei 
Relaţii 
Internaţionale 
şi Ştiinţe 
Politice 
 

Ordin nr. 
31-P din 
01.06.2011 
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2.2.2. Lista personalului din sfera ştiinţei şi inovării la profilul „Valorificarea standardelor europene în educaţia de calitate, edificarea statului de 
drept şi a societăţii civile” 

 
           2.2.2.1. Personalul angajat cu munca de bază (titulari): 
 

Nr. Nume Prenume  Data, luna,  
Anul naşterii, 
(Vârsta) 

Vechima în 
muncă Stagiu 
pedagogic 

Studiile de bază 
(facultatea şi anul 
absolvirii) + 
Masteratul 

Gradul ştiinţific, 
specializarea, anul 
acordării 

Titlul 
didactic, 
anul 
acordări
i 

Angajarea la 
USPEE 
„C.Stere” 

Angajările 
în alte 
instituţii de 
învăţămînt  

1 FRUNTAȘU 
Platon 

27 noiembrie 
1941  

 Angajat la 
USPEE din 
1995 
Stagiu 
pedagogic – 49 
ani 
Vechimea 
totală - 53 ani 

USM, Facultatea de 
Istorie, 1965, doctorat, 
1977  

Doctor în științe 
politicie 

Conferențiar 
universit
ar 

 Titular 
USPEE 
C.Stere  
 

 

2 LAIU Nicolae 13 septembrie 
1941 

 Angajat la 
USPEE din 
1997 
Stagiu 
pedagogic – 48 
ani 
Vechimea 
totală - 52 ani 

USM, Facultatea de 
Istorie, 1969 

Doctor în istorie Conferențiar 
universit
ar 

 Titular 
USPEE 
C.Stere 
 

 

3 AVORNIC 
Gheorghe 

04 iulie 1963  Angajat la 
USPEE din 
2010 
Stagiu 
pedagogic – 23 
ani 
Vechimea 
totală- 33 ani  

Licenţiat în drept, 
1989, Universitatea de 
Stat din Moldova. 
 

Doctor în drept 
acordat 1996 
Universitatea de Stat 
din Moldova 
Doctor habilitat în 
drept acordat  2005 
Universitatea de Stat 
din Moldova; 
Doctor Honoris 

Conferen
ţiar 
universit
ar în 
drept, 
1997 
Universit
atea de 
Stat din 

 Titular 
USPEE 
C.Stere 
 

USM  
cumul 
extern 
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Causa al acordat 
2007  
Universităţii 
Danubius Galaţi. 

Moldova 
Profesor 
universit
ar, 2007 
Universit
atea de 
Stat din 
Moldova
. 
 

4 GRECU Raisa 21 mai 1959 Angajat USM 
din 2008;  
Stagiu 
pedagogic total 
-  
27 ani 10 luni 
Vechime în 
muncă totală - 
28 ani. 

Licenţă în drept, 
Diploma: 
Seria Я nr. 255736 din 
30 iunie 1983, 
Facultatea de Drept, 
Universitatea de Stat 
din Moldova.  

Doctor în drept,  
1988 
Universitatea 
„M.Lomonosov”, 
Moscova.  
12.00.08 – Drept 
penal; 
Doctor habilitat în 
drept, 2010 USM, 
12.00.01 – Teoria 
generală a dreptului. 

Conferen
ţiar 
universit
ar, 
Atestat 
Seria CU 
nr.0801 
din 23 
martie 
2012 

 Titular 
USPEE 
C.Stere 
 

 

5 COJOCARI 
Eugenia 
 
 

12 mai 1951 Angajat 
USPEE 
„C.Stere” 
din 2013, 
Vechime totală 
- 38 ani,  
Stagiu 
pedagogic  – 
35 ani. 

Licenţiat în drept, 
1973, 
Facultatea Drept, USM 
 

Doctor în drept, 
1986, specialitatea- 
drept civil; 
Doctor habilitat în 
drept, 2004, 
spec.12.00.03 - 
Drept privat 

Conferen
ţiar 
universit
ar, 
1998, 
spec. 
drept 
privat; 
Profesor 
universit
ar, 2006, 
spec. 
drept 
privat 

Titular USPEE 
C.Stere 
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6 COLȚUN 
Gheorghe 

02 iulie 
1951 
 

Angajat 
USPEE 
„C.Stere” 
din 2011, 
Vechime totală 
- 40 ani, Stagiu 
pedagogic  – 
35 ani. 
 

Licențiat în filologie, 
Univ. de Stat din 
Moldova, 1975 

Dr. în științe 
filologice, 2002 

Doctor 
habilitat 
în științe 
filologic
e 

Titular USPEE 
C.Stere 
Ordin 44-P, 
Din 29.08.2011 

 

7 TARLEV Vasile 09 octombrie 
1963 

Angajat 
USPEE 
„C.Stere” din 
2009; 
Stagiu 
pedagogic total  
– 14 ani.  
Vechime totală 
- 24 ani 

Inginer, Institutul  
Politehnic „S.Lazo”, 
1990; mun. Chişinău, 
Republica Moldova 

Doctor în ştiinţe 
tehnice, 1997, 
Universitatea de Stat 
din Kiev, Ucraina; 
Doctor habilitat în 
ştiinţe tehnice, 2008,  
Universitatea de Stat 
din Kiev, Ucraina 

Lector 
superior, 
2013 

Titular USPEE 
C.Stere 

 
 
 

8 MIHALACHE 
Iurie 

22 februarie, 
1983 
 

Vechime totală 
- 9 ani; Stagiu 
pedagogic – 9 
ani, la USPEE 
„C.Stere” – 5 
ani 

Licenţiat în drept, 
2006 Facultatea Drept, 
Universitatea de Stat 
din Moldova, Master 
în drept (drept civil), 
2007, Facultatea 
Drept, USM 

Doctor în drept, 
conferit în anul 
2010, specialitatea 
12.00.03 (Drept 
privat) 

Conferen
ţiar 
universit
arinterim
ar,  
2014 
 

Titular – 
USPEE 
C.Stere;  
 

Cumul 
extern, 
USM 

9 POSTOVAN 
Dumitru 

19 septembrie 
1948 

Angajat 
USPEE 
„C.Stere” din 
2012; Stagiu 
pedagogic total  
– 15 ani. 
Vechime totală 
– 4 1 ani 

Licenţiat în drept, 
Universitatea de Stat 
din Moldova, 1973. 

Doctor în drept, 
acordat în anul 
2013, specializarea 
12.00.01 (drept 
public) 

Conferen
ţiar 
universit
arinterim
ar,  
2014 
 

Titular USPEE 
C.Stere 

 

10 CALANCEA 
Angela 

09 decembrie 
1971 

 Univ. de Stat din 
Tiraspol,  1994 

Dr. în psihologie 
2002 

Conferen
ţiar 

Titular USPEE 
C.Stere 
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  universit
ar 

11 HUMA Ioan 11 decembrie 
1940 

 Angajat 
USPEE 
„C.Stere” din 
2012; Stagiu 
pedagogic 
total  – 51 ani. 
Vechime totală 
- 51 ani. 

Licenţiat în drept, 
1961, Universitatea 
„Alexandru Ioan 
Cuza”, Iaşi. 

Doctor în filosofie 
din 1976. 
  
 

Profesor 
universit
ar din 
1990. 

Titular USPEE 
C.Stere 

 

12 ŞLEAHTIŢCHI
Mihail 

17 martie 1956  1979 – Universitatea 
de Stat “A. Russo” din 
Bălţi, 
1987 – 
doctoratUniversitPeda
gogica de Stat din 
Moscova, 
1997 – doctoratul 
Universităţii “Al. I. 
Cuza” din Iaşi, dr. în 
psihologie 

Dr. în psihologie, dr. 
în pedagogie 

Conferen
ţiar 
universit
ar 

Titular USPEE 
C.Stere  

 

13 FURDUI Sergiu 26 martie 1962  Angajat la 
USPEE din 
2014 
Stagiu 
pedagogic – 2 
ani 
Vechimea 
totală - 27 ani 

Lecenţiat în drept, 
1987  
Universitatea de Stat 
din Moldova 

Doctor în drept 
acordat,  1998 
Universitatea Liberă 
Internaţională din 
Moldova 
 

Conferen
ţiar 
universit
ar drept 
public 
2004 
Universit
atea de 
Stat din 
Moldova 

Titular USPEE 
C.Stere 

 

14 BORDEIANU 
Cătălin 

01 iunie 1954, Angajat 
USPEE din 
2012. Stagiu 
pedagogic total 

Licenţiat în filosofie-
istorie, 1979, 
Universitatea 
„A.I.Cuza”, Iaşi, 

Doctor în ştiinţe 
umanistice, 1999, 
domeniul filosofie, 
specialitatea 

Profesor 
universit
ar, 2004. 

Titular USPEE 
C.Stere 
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– 45 ani. Total 
vechime – 45 
ani.  

Facultatea Istorie şi 
Filosofie 

Epistemologie şi 
filosofia ştiinţei. 

15 SÎLI Vitalie 21 noiembrie 
1975 

Angajat 
USPEE 
„C.Stere” din 
2008. Stagiu 
pedagogic total  
– 6 ani.  
Vechime totală 
– 17 ani 

Licenţiat în drept, 
2002, Universitatea de 
Stat din Moldova, 
Magistru în drept 
public, 2003  
Academia „Ştefan cel 
Mare” a MAI. 
 

Doctor în drept, 
acordat în 2008, 
specialitatea 
12.00.02 Drept 
public 

Conferen
ţiar 
universit
arinterim
ar,  
2014 

Titular USPEE 
C.Stere 

 

16 CRAIOVAN 
Ion 

20 septembrie 
1947 

 Angajat 
USPEE 
„C.Stere” din 
2011; 
Stagiu 
pedagogic total  
– 30 ani.  
Vechime totală 
- 45 ani. 

Licenţiat în drept, 
1971; 
Licenţiat în filosofie, 
1977.  

Doctor în drept, 
1995, specialitatea 
12.00.01 

Profesor 
universit
ar, 2000. 

Titular USPEE 
C.Stere 

 

17 MUSTEAŢĂ 
Grigore 

5 martie 1961 Angajat 
USPEE 
„C.Stere” din 
2013. Stagiu 
pedagogic total 
13 ani.  
Vechime totală 
- 38 ani.  
 

Licenţiat în drept, 
1989, Universitatea de 
Stat din Moldova,  
Şcoala Naţională de 
Studii Politice şi 
Administrative, 
Bucureşti, 
1993. 
Doctoratul în Drept, 
Universitatea 
Bucureşti, 2001 

Doctor în drept, 
acordat în 2001, 
specialitatea Dreptul 
Comerţului 
internaţional 

Conferen
ţiar 
universit
arinterim
ar,  
2014 
 

Titular USPEE 
C.Stere 

 

18 PĂDURARU 
Alexandru 

08 septembrie 
1959 

Angajat 
USPEE 
„C.Stere” din 
2013. 

Licenţiat în drept, 
Universitatea Creştină 
„Dimitrie Cantemir”, 
2005; 

Doctor în drept, 
2012, Universitatea 
de Stat din 
Moldova, 

Lector 
superior 
2010 

Titular USPEE 
C.Stere 

 



 
 

39

Stagiu 
pedagogic total  
– 2 ani.  
Vechime totală 
– 26 ani. 

Masterat în ştiinţe 
juridice, Universitatea 
Creştină „Dimitrie 
Cantemir”, 2007.  

specializare 
12.00.08 (drept 
penal) 

19 PLOTNIC 
Olesea 

05 iunie 1981 Angajat 
USPEE 
„C.Stere” din 
2012. 
Stagiu 
pedagogic total  
– 9 ani.  
Vechime totală 
– 11 ani. 

Licențiată în drept, 
2005, USM; Master în 
drept, 2006, USM   

Doctor în drept, 
2013, Universitatea 
din Savoie, Franța, 
specializare 
12.00.03 (drept 
privat) 

Conferen
ţiar 
universit
arinterim
ar,  
2014 

Titular USPEE 
C.Stere 

Cumul 
extern USM 

20 POALELUNGI 
Mihai 

13 septembrie 
1962 

Angajat 
USPEE 
„C.Stere” din 
2012. 
Stagiu 
pedagogic total  
– 25 ani.  
Vechime totală 
– 31  ani.  

Universitatea de Stat 
din Moldova, Licenţiat 
în drept, 1988. 
. 

Doctor în drept, 
specialitatea 
12.00.01  

Conferen
ţiar 
universit
arinterim
ar,  
2014 
 

Titular USPEE 
C.Stere 

 

21 DIACONU 
Mihail  

06 noiembrie 
1973 

Angajat 
USPEE 
„C.Stere” din 
2012; 
Stagiu 
pedagogic total  
– 15 ani.  
Vechime totală 
– 14 ani. 

Licenţiat în drept, 
1999, Universitatea de 
Stat din Moldova 

Doctor în drept, 
2012 

Lector 
superior, 
2012 

Titular USPEE 
C.Stere 

 

22 MIDRIGAN 
Pavel 

  Angajat 
USPEE 
„C.Stere” din 

Licenţiat în drept, 
1969, Universitatea de 
Stat din Moldova 

Doctor în 
politologie, 2006, 
specialitatea 

Conferen
ţiar 
universit

Titular USPEE 
C.Stere 
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2009; 
Stagiu 
pedagogic total  
– 45 ani.  
Vechime totală 
- 45 ani 

23.00.01; Academia 
de Ştiinţe a 
Moldovei 

arinterim
ar,  
2011 
 

23 POPOVICI 
Tudor 

16 martie 1948 Angajat 
USPEE 
„C.Stere” din 
2013. Stagiu 
pedagogic total  
– 25 ani. 
Vechime totală 
- 48 ani.  

Licenţiat în drept, 
1975, Universitatea de 
Stat din Moldova,  
Academia de Ştiinţe a 
RM-competitor; 
licenţiat în pedagogie 
1967, 
Şcoala Pedagogică din 
Lipcani 

Doctor în drept, 
acordat în 2001, 
specialitatea 
12.00.02 (Drept 
public) 

Conferen
ţiar 
universit
ar, 2005. 

Titular USPEE 
C.Stere 

 

24 CIOBANU 
Tatiana 

16 februarie 
1975 

Angajat 
USPEE 
„C.Stere” 
din 2010, 
Vechime totală 
- 15 ani; Stagiu 
pedagogic – 15 
ani. 

Licenţiat în drept, 
1999, Facultatea 
Drept, Universitatea de 
Stat din Moldova, 
Master în drept (drept 
penal), 2000, 
Facultatea Drept, 
USM. 

Doctor în drept, 
conferit în anul 
2009, specialitatea 
12.00.01 (Istoria şi 
teoria dreptului). 

Lector 
superior, 
acordat 
în anul 
2009. 

Titular USPEE 
C.Stere 

 

25 CRIJANOVSC
HI Sergiu 

05 decembrie 
1967 

Angajat  
USPEE 
„C.Stere” 2013 

Licenţiat în Drept, 
1995, USM, Magistru 
în Drept 2003. 
 

Doctor în Drept  
2012 

Lector 
superior 
universit
ar, 2013  

Titular USPEE 
C.Stere 

 

26 IUSTIN Viorel 25 iulie 1973 Angajat 
USPEE 
„C.Stere” din 
2012, stagiu 
pedagogic total 
– 2 ani, 
Vechime totală 
– 20 ani 

Licenţiat în drept, 
2005, Universitatea de 
Stat din Moldova, 
Magistru în drept 
public, 2006  
Doctorand din 2008, 
12.00.02 Drept public 

Magistru în drept 
2006, specialitatea 
12.00.02 Drept 
public 

Lector 
superior, 
2012 

Titular USPEE 
C.Stere 

. 
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27 BÎNZARU 
Lucia 

7 mai 1981 Angajat 
USPEE 
„C.Stere” din 
2008.  
Stagiu 
pedagogic total  
– 7  
Vechime totală 
- 7.  
 

Licenţiat în drept 
(Drept Internaţional), 
2003, Universitatea de 
Stat din Moldova,  
Atestare de absolvire a 
studiilor francofone în 
Drept, 2003, Agenţia 
Universitară 
Francofonă, Biroul 
Europei Centrale şi 
Orientale, Filiera 
Universitară 
Francofonă, 
Diplomă de Studii 
Aprofundate – Master 
în drept comunitar, 
2004, Universitatea 
Jean Moulin Lyon 3; 
Master în 
administrarea 
afacerilor / Afaceri 
Internaţionale, 2005, 
Institutul de 
Administrare a 
Intreprinderilor, 
Universitatea Jean 
Moulin Lyon 3. 

Doctor în Drept, 
2009, Universitatea 
Paris I Panthéon-
Sorbonne,   
Convenţie 
internaţională de 
cotutelă între 
Universitatea Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 
şi Universitatea de 
Stat din Moldova,  
specialitatea Drept 
public 
(constituţional), 
organizarea şi 
funcţionarea 
instituţiilor de drept. 

Conferen
ţiar 
universit
arinterim
ar,  
2014 
 

Titular USPEE 
C.Stere 

 

28 ŞTEFĂNUŢ 
Radu 

12 ianuarie 
1978 

Angajat 
USPEE 
„C.Stere” din 
2013.  
Stagiu 
pedagogic total  
– 2 ani.  
Vechime totală 

Licenţiat în drept, 
2007, Universitatea 
„Danubius” Galaţi; 
Studii de Masterat, 
2009, Universitatea 
„Danubius” Galaţi. 

Doctor în drept, 
2012, Universitatea 
de Stat din 
Moldova, 
specializare 
12.00.08 (drept 
penal) 

Lector 
universit
ar, 2013 

Titular USPEE 
C.Stere 
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– 12 ani.  
29 MÎNĂSCURTĂ 

Cezar 
13 august 1969 Angajat 

USPEE din 
2010. Stagiu 
pedagogic total  
– 18 ani.  
Vechime totală 
– 18 ani.  

Licenţiat în istorie, 
profesor, 1992, 
Universitatea de Stat 
din Moldova, 
Facultatea de Istorie 

Doctor în 
politologie, acordat 
în 2003, 
specialitatea 
23.00.01 (Teoria şi 
metodologia 
politologiei; 
instituţii şi procese 
politice) 

Conferen
ţiar 
universit
ar, 2006 

Titular USPEE 
C.Stere 

  

30 DOMENTE 
Marin 

07 martie 1985 
 

Angajat 
USPEE 
„C.Stere” din 
2012; 
Stagiu 
pedagogic total  
– 15 ani.  
Vechime totală 
- 14 ani. 

Licenţiat în drept, 
2008, Universitatea de 
Stat din Moldova 

Doctorand, 2010 Lector 
superior, 
2012 

Titular USPEE 
C.Stere 

 

31 CATAN 
Anastasia 

11 iunie 1987 Vechime totală 
- 4 ani; Stagiu 
pedagogic – 2 
ani (USPEE 
„Constantin 
Stere”) 

Licenţiată în drept, 
2010, Facultatea 
Drept, USM; 
Licenţiată în 
economie, 2009,  
Institutul Nistrean de 
Economie şi Drept; 
Master în drept, 2012, 
Facultatea Drept, 
USPEE „C.Stere”; 
Master în drept (Drept 
Internaţional şi 
European), Université 
Montesquieu 
Bordeaux-IV 

Doctorandă (anul 
II), Universitatea de 
Stat din Moldova, 
Specialitatea 
12.00.01 

Lector 
universit
ar, 2013 

Titular USPEE 
C.Stere 

 

32 CAŢAVEICA 18 martie 1987 Angajat Licenţiat în drept, Doctorand, 2012 Lector Titular USPEE  
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Eugeniu USPEE din 
2013. Stagiu 
pedagogic total  
– 0,9 ani. 
Vechime totală 
– 2,4 ani.  

2010 Facultatea Drept, 
Universitatea de Stat 
din Moldova, Master 
în drept (drept 
internaţional), 2012, 
Facultatea Drept, USM 

universit
ar,  
2013 

C.Stere 

33 ȚUGUI Eduard 13 martie 1980 Vechime totală 
- 12 ani; Stagiu 
pedagogic – 8 
ani, la USPEE 
„C.Stere” – 8 
ani 

USM, Facultatea 
Relaţii Internaţionale, 
Ştiinţe Politice şi 
Administrative, 2002, 
Studii masterat, 2003, 
doctorat, 2011  

Doctor în 
politologie 
23.00.01 

Lector 
universit
ar, 2007 
 

Titular USPEE 
C.Stere 

 

34 CĂRBUNE 
Radj 

22 august 1977 Vechime totală 
- 15 ani; Stagiu 
pedagogic – 11 
ani, la USPEE 
„C.Stere” – 11 
ani 

USM, Facultatea de 
Relaţii Internaţionale, 
Ştiinţe Politice şi 
Administrative, 
2000; Masterat, 2002; 
Doctorand din 2008 

Master în 
politologie, 2002 

Lector 
superior 
universit
ar; 
Prodecan
ul 
Facultăţii
, Ordin 
nr. 16-P 
din 
30.12.20
10 

Titular USPEE 
C.Stere  

 

35 TABÎRȚA Ion 23 mai 1976 Vechime totală 
- 10 ani; Stagiu 
pedagogic – 11 
ani, la USPEE 
„C.Stere” – 10 
ani 

USM, Facultatea de 
Istorie, 1998, Studii 
masterat, Universitatea 
din Bucureşti, 1999 

Master în 
politologie, 1999 

Lector 
universit
ar, 2005 

Titular USPEE 
C.Stere 

 

36 BERBECA 
Veceslav 

22 februarie 
1977 

Vechime totală 
– 13 ani; 
Stagiu 
pedagogic – 9 
ani, la USPEE 

Școala Națională de Științe Politice și 
Administrative, 
Bucureşti; Master 
FRIŞPA, USM 

Master în 
politologie, 2001 

Lector 
universit
ar, 2006 

Titular USPEE 
C.Stere  
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„C.Stere” – 9 
ani 

 
2.2.2. Personalul angajat prin cumul: 

 

Nr. Nume Prenume  Data, luna,  
Anul naşterii, 
(Vârsta) 

Vechima în 
muncă Stagiu 
pedagogic 

Studiile de bază 
(facultatea şi anul 
absolvirii) + 
Masteratul 

Gradul ştiinţific, 
specializarea, anul 
acordării 

Titlul 
didactic, 
anul 
acordării 

Angajarea la 
USPEE 
„C.Stere” 

Angajările 
în alte 
instituţii de 
învăţămînt  

1 RUSNAC 
Gheorghe  

21 mai 1942 Angajat 
USPEE 
C.Stere din 
2012;  
Stagiu 
pedagogic total 
– 50 ani; 
Vechime în 
muncă totală – 
52 ani. 

Facultatea de Istorie, 
Universitatea de Stat 
din Moldova.  

Doctor habilitat în științe politice, 
Academician 
 

Profesor 
universita
r 

Cumul extern   Titular -
Academia 
de Științe a 
Moldovei 

2 GHEORGHIŢ
A Mihai 

04 iulie 1948  Angajat la 
USPEE din 
2012; 
Stagiu 
pedagogic–   
Vechimea 
totală-  

Diplomă  
Specialitatea Drept 
1974 
Universitatea de Stat 
din Moldova 

Doctor în drept 
acordat 1989  
Specialitatea Drept  
Şcoala Superioară 
«КГБ ССС» 
Имини 
Дзержинского 
Doctor habilitat în 
Drept acordat 2001  
Specialitatea Drept 
Comisia superioară 
de Atestare a RM 

Conferenţ
iar 
universita
r, 1993 
Profesor 
universita
r, 2006 

Cumul extern  Titular - 
ULIM 

3 VARZARI 
Pantelimon 

13 iunie 1946 Angajat 
USPEE 
„C.Stere” 
din 2008, 

 Facultatea de 
Filosofie, 
Universitatea de Stat 
Rostov pe Don, 1974 

 Doctor habilitat în științe politice 
Conferenț
iar 
cercetător
, 

Cumul extern  Titular -
Academia 
de Științe a 
Moldovei 
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Vechime totală 
- 37 ani,  
Stagiu 
pedagogic  – 
34 ani 

Conferenț
iar 
universita
r 

4 OSMOCHESC
U Nicolae 

12 noiembrie 
1944 

 Angajat 
USPEE 
„C.Stere” din 
2012; 
Stagiu 
pedagogic total  
– 41 ani.  
Vechime totală 
- 41 ani 

Licenţiat în drept, 
1973, Universitatea de 
Stat din Moldova 

Doctor în drept, 
1977, specialitatea 
12.00.01; 
Universitatea de 
Stat din Moscova 

Profesor 
universita
r, 2001. 
Profesor 
Onorific 
al 
Academie
i 
Construcţ
ie de Stat 
şi Socială 
pe lângă 
Preşedint
ele 
Republici
i 
Uzbekista
n, 
Diplomă 
nr.000002 
din 30 
martie 
2001 

Cumul extern Titular 
USM 

5 RUSNAC 
Svetlana 

25 mai 1958  Angajat 
USPEE 
„C.Stere” din 
2011, 
Stagiu 
pedagogic total  
– 35 ani. 

Universitatea de Stat 
din Moldova, 1980. 

Doctor în 
psihologie, acordat 
în anul 1995 

Conferenţ
iar 
universita
r, 2002 

Cumul extern  Titular 
ULIM 
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Vechime totală 
- 40 ani 

6 GRIBINCEA 
Tatiana 

22 aprilie 1964  Angajat 
USPEE 
„C.Stere” din 
2012;  
Stagiu 
pedagogic total  
– 8 ani. 
Vechime totală 
- 30 ani 

Universitatea Tehnică 
a Moldovei, 1987. 

Doctor în 
economie, 
specialitatea 
managementul 
resurselor umane 

Conferenţ
iar 
universita
r, 2014 

Cumul extern  Titular 
ULIM 

7 MAIMESCU 
Sava 

26 iulie 1957  Angajat 
USPEE 
„C.Stere” din 
2009; Stagiu 
pedagogic total  
– 10 ani. 
Vechime totală 
- 40 ani 

Licenţiat în drept, 
Universitatea de Stat 
din Moldova, 1987. 

Doctor în drept, 
acordat în anul 
2000, specializarea 
12.00.08 (drept 
penal şi 
criminologie) 

Conferenţ
iar 
universita
r, 2008; 
reconfirm
at 
conferenţi
ar 
universita
r – 2013  

Cumul extern  Titular, 
USM 

8 CUZNEŢOV 
Alexandru  

26 martie 1977 
 

Angajat 
USPEE din 
2009. Vechime 
totală - 14 ani; 
Stagiu 
pedagogic – 14 
ani, la USPEE 
„C.Stere” – 5 
ani 

Licenţiat în drept, 
2001, Facultatea 
Drept, Universitatea de 
Stat din Moldova, 
Master în drept (drept 
public), 2002, 
Facultatea Drept, USM 

Doctor în drept, 
conferit în anul 
2009, specialitatea 
12.00.01 (Drept 
public) 

Conferenț
iar 
universita
r, acordat 
în anul 
2015 
 

Cumul extern  USM 
Titular   
 

9 CHISARI 
Aliona 

11 august 1977 Angajată 
USPEE 
„C.Stere” din 
2011. Stagiu 
pedagogic total  

Licenţiat în drept, 
1999, Universitatea de 
Stat din Moldova, 
Magistru în drept, 
2000  

Doctor în drept, 
2006, specialitatea 
12.00.03 Drept 
privat (protecţie 
socială) 

Conferenţ
iar 
universita
r, 2007 

Cumul extern  Titular 
USM 



 
 

47

– 15 ani.  
Vechimea 
generală în 
muncă  - 15 
ani. 

Universitatea de Stat 
din Moldova. 

10 GOLUBENCO 
Gheorghe 

13 mai 1950  Angajat 
USPEE 
„C.Stere” din 
2012.  
Stagiu 
pedagogic total  
– 29 ani,  
Vechime totală 
– 40 ani. 

Licenţiat în drept, 
1981, Universitatea de 
Stat din Moldova 

Doctor în drept, 
1994, Universitatea 
de Stat 
„M.Lomonosov” 
din Moscova. 

Conferenţ
iar 
universita
r, 1995. 

Cumul extern Titular - 
ULIM 

11 COJOCARU 
Vladlen 

27 septembrie 
1983 

Angajat 
USPEE 
„C.Stere” din 
2009. Stagiu 
pedagogic total  
– 9 ani.  
Vechime totală 
– 9 ani.  

Licenţiat în drept, 
2005, Universitatea de 
Stat din Moldova, 
Magistru în drept , 
2006  
Universitatea de Stat 
din Moldova; 
 

Doctor în drept, 
acordat în 2011, 
specialitatea 
12.00.02 Drept 
public 

Conferenţ
iar 
universita
r 
interimar, 
2011 
ASEM. 

Cumul extern  
 

ASEM - 
titular 

12 IORDANOV 
Iordanca-
Rodica   

11 Martie 1976 
 

Angajată USM 
din 1998. 
Stagiu 
pedagogic total  
– 16 ani.  
Vechime totală 
- 18 ani 

Licenţiat în drept, 
1998 
Facultatea Drept, 
USM, Magistru în 
drept privat, 2000 
Facultatea Drept, USM 

Doctor în drept, 
acordat în 2007, 
specialitatea 
12.00.02 Drept 
public (drept 
ecologic) 

Conf. 
univ., 
acordat în 
2013, 
12.00.02 
Drept 
public 

Cumul extern  USM,  
Titular  

13 COPTILEŢ 
Valentina 

22 septembrie 
1962 

Vechime totală 
- 29 ani; Stagiu 
pedagogic – 29 
ani, la USPEE 
„C.Stere” – 4 
ani 

Studii doctorat, 
Universitatea de Stat 
din Modova (2002); 
Studii masterat, 
Universitatea de Stat 
din Modova (2000); 

Doctor în drept, 
conferit în anul 
2003, specialitatea 
12.00.01  

Conferenţ
iar 
universita
r, acordat 
în anul 
2005 

Cumul extern  Titular   
USM  
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Facultatea de Drept, 
Universitatea de Stat 
din Modova (1999); 
Facultatea de Istorie; 
Universitatea de Stat 
din Modova (1985) 

 

14 VLAICU Vlad 13 decembrie 
1980 

Angajat 
USPEE„C.Ster
e” din 2011. 
Stagiu 
pedagogic total  
– 10 ani.  
Vechime totală 
- 14 ani.  

Licenţiat în drept, 
2003, Universitatea de 
Stat din Moldova, 
Magistru în drept 
public, 2006  
Academia de 
Administrare Publică; 
licenţiat în pedagogie, 
2009, 
Universitatea de Stat 
din Moldova. 

Doctor în drept, 
acordat în 2009, 
specialitatea 
12.00.02 Drept 
public 

Conferenţ
iar 
universita
r, 2015 

Cumul extern  
 

Titular, 
USM 

15 ZAPOROJAN 
Veaceslav 

13 iulie 1962 Angajat 
USPEE din 
2011. Stagiu 
pedagogic total  
– 18 ani.  
Vechime totală 
- 33 ani.  

Licenţiat în drept, 
1989, Universitatea de 
Stat din Moldova, 
Magistru în drept 
public, 
2000  
Universitatea de Stat 
din Moldova. 

Doctor în drept, 
acordat la 25 
decembrie 2007, 
specialitatea 
12.00.02 Drept 
public 
(constituţional) 

Conferenţ
iar 
universita
r, 2010 

Cumul extern  
 

ASEM – 
titular 

16 GONŢA 
Victoria 

22 aprilie 1972 
 

 Univ.Pedagogică de 
Stat Ion Creangă, 1994 

Dr. în psihologie 
2002 

Conferenţ
iar 
universita
r 

Cumul extern 
Ordin 44-P, 
Din 
29.08.2011 

Titular IŞE 

17 SOLCAN 
Angela 

29 noiembrie 
1965  

Angajată 
USPEE 
„C.Stere” din 
2011. Stagiu 
pedagogic total 
– peste 20 ani. 

Licenţiată în filologie 
1987, Facultatea Limbi 
şi Literaturi Străine, 
Universitatea 
Pedagogică de Stat 
A.Russo 

Doctor în 
pedagogie, 
specialitatea 
13.00.02 Teoria şi 
metodologia 
instruirii 

Conferenţ
iar 
universita
r, 2005 

Cumul extern  Universitate
a 
Pedagogică 
de Stat „Ion 
Creangă” – 
titular. 



 
 

49

Vechime totală 
– peste 20 ani. 

(l.franceză) 

18 ANTOCI Albert 24 iunie 1982 Angajat 
USPEE 
„C.Stere” din 
2011. Stagiu 
pedagogic total  
– 4 ani.  
Vechime totală 
- 15 ani 

Licenţiat în drept, 
2002, Academia MAI Ștefan cel Mare, 
Magistru în dreptul 
afacerilor, 2012  
Universitatea de Stat 
din Moldova 

Doctor în drept, 
acordat în 2012, 
specialitatea 
12.00.02 Drept 
public 

Lector 
superior, 
2012 

Cumul extern Academia 
MAI Ştefan 
cel Mare, 
Titular 

19 JOSANU 
Dumitru 

15 martie 1988 Vechime totală 
- 6 ani; Stagiu 
pedagogic – 3 
ani, la USPEE 
„C.Stere” – 3 
ani 

Licenţiat în drept, 
2010, Facultatea 
Drept, Universitatea de 
Stat din Moldova, 
Master în drept (drept 
şi activitate vamala), 
2012, Facultatea 
Drept, USM 

Doctorand (Drept 
Internaţional) 

Lector 
universita
r, acordat 
în anul 
2011 
 

Cumul extern  USM,  
Titular  
 

 
2.2.2. Lista personalului din sfera ştiinţei şi inovării la profilul „Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova prin politici economice şi ecologice 
corelate” 
2.2.2.2. Personalul angajat cu munca de bază (titulari): 

 
Nr. Nume Prenume Data, luna,  

Anul naşterii, 
(Vârsta) 

Vechima în 
muncă Stagiu 
pedagogic 

Studiile de bază 
(facultatea şi anul 
absolvirii) + 
Masteratul 

Gradul ştiinţific, 
specializarea, anul 
acordării 

Titlul 
didactic, 
anul 
acordării 

Angajarea la 
USPEE 
„C.Stere” 

Angajările 
în alte 
instituţii de 
învăţămînt  

1.  AŞEVSCHI 
Valentin 

01 aprilie,1947 
68 ani 

Vechime 
totală- 45 ani 
La USPEE -
5ani 

USM, Facultatea- 
Biologie şi pedologie 
1970 

Doctor în zoologie, 
1974 

Conferenţi
ar  
universitar 

Titular USPEE  
„C.Stere” 

 
 
 
 

2. 
GRIBINCEA 
Aurelia 
 

15 august 1961, 
54 de ani 

La USPEE  
„C.Stere” – 2 
ani 

Universitatea de Stat 
„V.I. Lenin” din 
Chişinău, Merceologie 

Doctor în ştiinţe 
tehnice 

Conferenţi
ar 
universitar 

Titular USPEE  
„C.Stere” 
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Vechimea 
totala – 33 ani 

şi organizarea 
comerţului cu mărfuri 
industriale 

3. LÎSÎI Aliona  11 iunie 1977, 
38 ani 

Vechime totală 
– 16 ani; 
Stagiu 
pedagogic –  
16 ani, la 
USPEE 
„C.Stere” – 3 
ani 

Licenţiat în economie, 
1999, Facultatea 
Relaţii Economice 
Internaţionale, ASEM. 
Master în economie 
(management în 
ramură), 2002,  
Licenţiat în drept 
2012, Facultatea  
„Drept” USM 
Master în drept, 
(dreptul afacerilor), 
2014, USPEE 
„C.Stere” 

Doctor în 
economie, 2010. 
Specialitatea 
„Economie şi 
management” 
08.00.05 

Conferenţi
ar 
universitar 
interimar, 
acordat în 
anul 2013 

Titular USPEE 
C.Stere 

ASEM, 
Cumul 
extern  

 
4. 

BULGAC 
Vitalii 

02 mai1977, 38 
de ani 

La USPEE  
„C.Stere” – 3 
ani  

ASEM,Facultatea de 
Economie, 
specializarea- finante 
şi credit 

Doctorand, ASEM Lector 
universitar 

Titular USPEE 
C.Stere 

 

 
5. 

DELEU Corina
 

19 februarie 
1980,  
35 de ani 

Vechime totala 
– 8 
La USPEE 
“C.Stere”- 3 
ani  

ASEM, Facultatea- 
Economie, 
Specializarea- Relaţii 
Economice 
Internaţionale 

Doctor in Ştiinţe 
Economice 

Lector 
Superior 

Titular USPEE 
C.Stere 

 

6. FONDOS 
Tatiana 

22 august 1977, 
38 de ani 

La USPEE  
„C.Stere” – 2 
ani Vechimea 
totala – 18 ani 

Universitatea Liberă 
Internaţională din 
Moldova 

Doctor în economie Conferenţi
ar 
universitar 

Titular USPEE 
C.Stere 

 

7. SALTER 
Alexandru 

30 decembrie 
1982, 33 de ani 

La USPEE  
„C.Stere” – 1 
an Vechimea 
totala – 9 ani 

ASEM, Economie Doctor în economie Lector 
universitar 

Titular USPEE 
C.Stere 

 

8 SCUTARU  13 septembrie La USPEE  Institutul de Comerţ şi Doctor în ştiinţe Conferenţi Titular USPEE  
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Alexandru 1965, 50 de ani „C.Stere” – 4 
ani Vechimea 
totala – 12 ani 

Economie di Livov- 
economia comerţului 

economice ar 
universitar 

C.Stere 

9 CRIVOI  

Aurelia 

05. iunie 1946, 
69 ani 

La USPEE  
„C.Stere” – 4 
ani Vechimea 
totala – 42 ani 

USM,Facultatea 
Biologie şi Pedologie, 
1970 

Doctor habilitat în 
biologie,1995 

Profesor 
universitar
-1993 

Titular USPEE 
C.Stere 

 

10. VOLOŞCIUC  
Leonid 

02 octombrie 
1952- 63 ani 

La USPEE  
„C.Stere” – 1 
an Vechimea 
totala – 10 ani 

USM,Facultatea 
Biologie şi Pedologie, 
1978 

Doctor habilitat în 
biologie,2000 

Profesor 
universitar
-2014 

Titular USPEE 
C.Stere 

 

11. BULIMAGA 
Constantin 

12 ianuarie 1944 
- 71 ani 

La USPEE  
„C.Stere” – 4 
ani Vechimea 
totala – 52 ani 

USM, Facultatea de 
chimie-1970 

Doctor habilitat în 
biologie, 
specialitatea 
chimie-2010 

Cercetător 
principal, 
profesor 
universitar
-2013 

Titular USPEE 
C.Stere 

 

12. VÎRCOLICI 
Margareta 

24 noiembrie 
1974, 41 de ani 

La USPEE  
„C.Stere” – 
3ani Vechimea 
totala – 7 ani 

Universitatea Tehnică 
a Moldovei, Economie 

Doctor în economie Conferenţi
ar 
universitar 

Titular USPEE 
C.Stere 

 

13. GRAPCO 
Nadejda 

11 octombrie 
1950- 65 ani 

La USPEE  
„C.Stere” – 2 
ani Vechimea 
totala – 34 ani 

USM,Facultatea 
Biologie şi Pedologie, 
1974 

Doctor în 
biologie,2003 

Conferenţi
ar 
universitar
, 
2006 

Titular USPEE 
C.Stere 

 

14. NAGACEVSC
HI Tatiana 

03 august 1958- 
57 ani 

La USPEE  
„C.Stere” – 1 
an Vechimea 
totala – 34 ani 

USM,Facultatea 
Biologie şi Pedologie, 
specialitatea biologie 
şi agrochimie - 1981 

Doctor în 
biologie,1998 

Conferenţi
ar 
universitar
, 
2006 

Titular USPEE 
C.Stere 

 

15. AŞEVSCHI 
Ioana 

26 MARTIE 
1964 

La USPEE  
„C.Stere” – 5 
an Vechimea 
totala – 10 ani 

Universitatea 
Umanitară din 
Moldova, Facultatea 
Psihologie, 
specialitatea 

 lector Titular USPEE 
C.Stere 
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psihologie 
16. CEPOI Olesea 04 mai 1986 La USPEE  

„C.Stere” – 5 
an  
Vechimea 
totala – 8 ani 

USM, Facultatea 
Chimie, licenţiat în 
chimie 

 lector Titular USPEE 
C.Stere 

 

 
2.2.3. Personalul angajat prin cumul: 

 
Nr. Nume Prenume  Data, luna,  

Anul 
naşterii, 
(Vârsta) 

Vechima în 
muncă Stagiu 
pedagogic 

Studiile de bază 
(facultatea şi anul 
absolvirii) + 
Masteratul 

Gradul ştiinţific, 
specializarea, 
anul acordării 

Titlul 
didactic, 
anul 
acordării 

Angajarea la 
USPEE 
„C.Stere” 

Angajările 
în alte 
instituţii de 
învăţămînt  

1.  CATAN Petru 09 august 
1964, 51 de 
ani 

La USPEE  
„C.Stere” 
Vechimea totala 
– 12 ani 

Institutul Agricol M.B. 
Frunze din Chişinău, 
Economie şi organizare 
a agriculturii 

Doctor habilitat în 
economie 

Profesor 
universitar 

Cumul  

2 AVORNIC 
Gheorghe 

04 iulie 1963  Angajat la 
USPEE din 
2010 
Stagiu 
pedagogic – 23 
ani 
Vechimea 
totală- 33 ani  

Licenţiat în drept, 1989, 
Universitatea de Stat 
din Moldova. 
 

Doctor în drept 
acordat 1996 
Universitatea de 
Stat din Moldova 
Doctor habilitat în 
drept acordat  
2005 
Universitatea de 
Stat din Moldova; 
Doctor Honoris 
Causa al acordat 
2007  
Universităţii 
Danubius Galaţi. 

Conferenţia
r universitar 
în drept, 
1997 
Universitate
a de Stat din 
Moldova 
Profesor 
universitar, 
2007 
Universitate
a de Stat din 
Moldova. 
 

 Cumul intern 
 

Titular 
USPEE 
C.Stere 

3 GANEA 
Victoria 

09 iulie 1971 
 

Vechimea totala 
+ 19 ani 

Academia de Studii 
Economice din 
Moldova, facultatea 
Management   

doctor habilitat în 
ştiinţe economice 

Conferenţia
r universitar 

Cumul  
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4 SOFRONI 
Valentin 

21 
septembrie 
1942-73 ani 

La USPEE  
„C.Stere” – 3 
ani Vechimea 
totala – 20 ani 

Institutul 
Hidrometeorologic din 
Odesa,specialitatea : 
Agrometeorologie  -
1969 

Doctor habilitat în 
ştiinţe geografice 
,  

Profesor 
universitar-
2011 

Cumul  

5 MELNIC 
Georgeta 

06 februarie 
1974, 41 de 
ani 

La USPEE  
„C.Stere” – 2 
ani Vechimea 
totala – 16 ani 

ASEM, Facultatea de 
Economie, specializarea 
contabilitate şi control 

Doctor în 
economie 

Conferenţia
r universitar 

Cumul  

6 VEVERIŢA 
Valentina 

09 
septembrie 
1955, 60 de 
ani 

La USPEE  
„C.Stere” – 1 an 
Vechimea totala 
– 40 ani 

Universitatea de Stat 
„V.I. Lenin” din 
Chişinău, Planificarea 
industriei 

Doctor în 
economie 2007 

Conferenţia
r universitar 
2013 

Cumul  

7 ŢUGULSCHI 
Iuliana 

19 iulie 1976, 
39 de ani 

La USPEE  
„C.Stere” – 1 an 
Vechimea totala 
– 17 ani 

ASEM,  Facultatea 
Contabilitate şi Audit 

Doctor în 
economie 

Lector 
superior 

Cumul  

8 MUSTEA  
Mihail 

30 octombrie 
1964 - 51 ani 

La USPEE  
„C.Stere” – 2 
ani Vechimea 
totala – 10 ani 

Universitatea Agrară 
din Moldova, Facultatea 
de Agronomie-1975 
Şcoala de Studii 
Politice din Rostov-
1985 
 
 

- Lector 
universitar 
2014 

Cumul  

9 RUSU  
Vadim 

09 februarie 
1965-50 ani 

La USPEE  
„C.Stere” – 2 
ani Vechimea 
totala – 18 ani 

USM,Facultatea 
Biologie şi Pedologie, 
1989 

Doctor în 
biologie,1998 

Conferenţia
r 
universitar, 
2010 

Cumul  

10 STEGĂRESCU 
Vasile 

12 mai 1959 La USPEE  
„C.Stere” – 4 
ani Vechimea 
totala – 39 ani 

USM,Facultatea 
Biologie şi 
Pedologie,specialitatea 
:Genetică,zoologie,bioc
himia plantelor-1982 

Doctor în 
biologie,1999 

Conferenţia
r 
universitar, 
2001 

Cumul  

11 CHIRIAC Lilia 10 Vechime totală Licenţiat în economie, Doctor în  Cumul  
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septembrie 
1976, 
39 ani 

– 11 ani; Stagiu 
pedagogic –  11 
ani, la USPEE 
„C.Stere” – 3 
ani 

1998, 
Facultatea  Marketing, 
ASEM. 
Master în economie, 
Administrarea 
financiar-bancară. 2004. 
 
 

economie, 
2011. 
Specialitatea 
Marketing; 
logistică 
08.00.06 

 

12 AVORNIC Ana 08 iunie 
1960, 54 de 
ani 

 Angajat USPEE 
„C.Stere” din 
2011; 
Stagiu 
pedagogic total  
– 3 ani.  
Vechime totală - 
29 ani 

Licenţiat în economie, 
1985, Universitatea de 
Stat din Moldova 

Doctorandă  Lector 
superior, 
2012 

Cumul  

13 MÎNĂSCURTĂ 
Cezar 

13 august 
1969 

Angajat USPEE 
din 2010. Stagiu 
pedagogic total  
– 18 ani.  
Vechime totală 
– 18 ani.  

Licenţiat în istorie, 
profesor, 1992, 
Universitatea de Stat 
din Moldova, Facultatea 
de Istorie 

Doctor în 
politologie, 
acordat în 2003, 
specialitatea 
23.00.01 (Teoria 
şi metodologia 
politologiei; 
instituţii şi 
procese politice) 

Conferenţia
r 
universitar, 
2006 

Cumul intern  Titular 
USPEE 
C.Stere 

14 PUŢUNTICĂ 
Anatolie 

27 ianuarie 
1974 

Angajat USPEE 
din 2010. Stagiu 
pedagogic total  
– 14 ani.  
Vechime totală 
– 19 ani.  

Universitatea din 
Tiraspol, licenţiat în 
geografie 

Doctor în 
geografie, 
11.00.79, 2009 

Conferenţia
r 
universitar, 
2012 

Cumul    

15 GRABCO 
Nadejda 

19 octombrie 
1950 

Angajat USPEE 
din 2012. Stagiu 
pedagogic total  
– 35 ani.  

USM, Facultatea 
Biologie şi pedologie, 
specialitatea botanică 

Doctor în 
botanică, 
03.00.05, 2003 

Conferenţia
r 
universitar, 
2007 

Cumul    
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Vechime totală 
– 41 ani.  

 
2.2.3. Lista personalului auxiliar 

 

Numele, 
Prenumele 

Anul 
naşterii Studii obţinute 

Forme de 
angajare 
(în state, 
cumul in-
tern, cumul 
extern)

Funcţii deţinute 

. 1. Tetelea Zinaida 1992 Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Relaţii 
Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, 2013.

state consilier anticamera Rector 

2. 2. Veștiman Iulia 1991 U.S.P.E.E. Constantin Stere, Fcaultatea de Drept, 2015. state metodist anticamera Decan 
Drept

. 3. Zmuncilă Liudmila 1971 Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Ştiinţe ale 
Educaţiei, 2001

state Metodist-coordonator 
Decan Ştiinţe Socio-umane 

4. 4. Luchian Efimia 1986 Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea inginerie şi 
managementul calităţii, 2010. 

state Laborant Laborator de 
Criminalistică şi mijloace 
tehnice

. 5. Popil Angela 1973 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 
Facultatea de Drept, 2005.

state Director al Clinicii Juridice 

6. Ducoveţchi 
Anişoara

1976 Institutul de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale, sp. 
Relaţii internaţionale, 2005

state laborant laboratorul 
„Sociologia politică”. 

 

6. 7. Malai Lilia     1990 Licenţiată în Drept, USPEE state metodist anticamera Decan 
Ştiinţe Economice 

7. 8. Moroşan Victoria    1993 Tehnician, Colgiul de Ecologie din Chişinău, specialitatea-
Ecologie şi Protecţia Mediului Ambiant, specializarea- 
Inspecţie şi Expertiză Ecologică

state metodist anticamera Decan 
Ecologie şi protecţia 
mediului
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2.3. Mijloacele financiare disponibile 
      Volumul total al finanţării pentru activitatea ştiinţifică în cadrul Universităţii „Constantin Stere” 
pentru perioada 2012 - 2014 constituie – 8564300 lei, dintre care în 2012 – 2559400  lei, în 2013 – 
2754500 lei, în 2014 – 3250400 lei. 
 

2.4. Potenţialul logistic şi infrastructura de cercetare 
      Activitatea de cercetare ştiinţifică la profilul „Valorificarea standardelor europene în educaţia de 
calitate, edificarea statului de drept şi a societăţii civile” este susţinută de o bază tehnico-materială bună 
ce cuprinde parterul şi etajele 1,2,3 a blocului de studiu, total 2183,5 m2. Cercetătorii şi studenţii 
beneficiază de biblioteca Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, cu o 
suprafaţă de 90 m2 şi un fond de carte de circa 8000 unităţi şi are atît publicaţii ştiinţifice fundamentale, 
monografii, studii, cît şi publicaţii periodice în domeniu. Profilul mai dispune de o Sală de conferinţe 
foarte bună. 
  Cercetările ştiinţifice realizate se bazează pe utilajul didactic şi tehnologiile moderne pe care îl 
deţine U.S.P.E.E.. În activitatea ştiinţifică sunt foarte utile computatoarele universităţii care au legătură la 
reţeaua globală internet, care semnificativ uşurează procesul ştiinţific; sală de computere dotată după 
ultima generaţie; cabinet medical şi o bază de practică la Companiile „Avornic şi Partenerii”, Agenţia 
Turistică „ Vector Tur”, Compania de Asigurări „Grawe-Carat” etc.  
  Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene dispune de calculatoare portabile, 
proiectoare, ecrane, televizoare, table interactive, table multiopţionale, sală multimedia, modilier de 
ultimă generaţie etc. 

Baza sportivă a Universităţii se află în mun. Chişinău, str. Costiujeni 10, centru sportiv alcătuit din 
2 terenuri, sală sportivă etc. toate dotate cu tot echipamentul necesar pentru volei, fotbal, lupte etc. 

Potenţialul logistic este folosit şi de alte organizaţii ca: B.A.Avocaţi Avornic şi Partenerii, Agenţia 
de Turism Vector Tur, Brocherul de Asigurări Promoasig Universitas, SRL Den Brocher, SRL Devis. 
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Anexa nr. 1 
FIŞA STATISTICĂ 

 
I. INFORMAŢII GENERALE 

 
1.1. Denumirea organizaţiei – Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin 
Stere” 
 
1.2. Statutul juridic – Instituţie de învăţământ 
 
1.3. Anul fondării – 1997 
 
1.4. Actul de înfiinţare – Certficat de înregistrare seria MD 0109124 din 28.07.1997 
 
1.5. Numărul de înregistrare atribuit de Camera Înregistrării de Stat – 1002600043325 
 
1.6 .Profilul de cercetare  
„Valorificarea standardelor europene în educaţia de calitate, edificarea statului de drept şi a societăţii 
civile” 
 
1.7. Direcţiile ştiinţifice de bază 
1. Valorificarea standardelor europene şi internaţionale în contextul democratizării Republicii 

Moldova şi aderării la UE 
2. Eficienţa guvernării democratice în condiţiile statului de drept. 
3. Problemele actuale ale statului de drept în R.Moldova şi racordarea legislaţiei R.Moldova la 

standardele şi normele europene şi internaţionale. 
4. Ecologia, securitatea ecologică şi protecţia mediului înconjurător. 
5. Problemele actuale ale economiei în condiţiile aderării R.Moldova la spaţiul economic 

european. 
6. Dimensiunile contemporane ale educaţiei moral-spirituale. 
7. Aspecte teoretico-aplicative ale psihologiei şi ştiinţelor educaţiei. 
 
1.8. Structura organizatorică  
 
Instituţie de Învăţământ 
 
1.9. Director 

 
Platon Fruntaşu, doctor, conferenţiar universitar 

  
1.10. Adresa  
 
R. Moldova 
Or. Chişinău, 
Bulevard Ştefan cel Mare şi Sfânt, 200 
 
1.11.Telefon, fax, pagina web, e-mail 
74-94-83; 
www.uspee.md 
uspeeconstantinstere@yahoo.com 
drept.st@gmail.com 
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II. RESURSE UMANE 
Indicatorul Anul 

 
2012 2013 2014 Media 

anuală 

1 2 3 4  

2.1. 
Total posturi (conform statelor de personal), total 36 37 37 36,6 
2.1.1. Posturi ocupate 36 37 37 36,6 
2.1.2. Posturi vacante 0 0 0 0 

2.2. 

 

2.2.1. 

Personal din sfera ştiinţei şi inovării , total 
(2.2.1.1+2.2.1.2.) 

80 82 83 81.6 

2.2.1.1. titulari 42 42 43 42.3 
 a. de bază 42 42 43 42.3 

b. cumul intern - - - - 
2.2.1.2. netitulari 38 40 40 39.3 
 a. cumul extern 38 40 40 39.3 

b. acord de muncă - - - - 
2.2.1.3. angajaţi femei 26 26 28 26.8 

2.2.2. 
Personal auxiliar, total 7 8 8 7.6 
2.2.2.1.  posturi ocupate 7 8 8 7.6 
2.2.2.2. posturi vacante - - - - 

2.2.3. 
Personal de conducere, total 9 10 10 9.6 
 2.2.3.1. posturi ocupate 9 10 10 9.6 
 2.2.3.2. posturi vacante - - - - 

2.2.4. 

Personal ştiinţifico-didactic, total 102 102 104 102.6 
2.2.4.1. titulari ai organizaţiei 102 102 104 102.6 
2.2.4.2. titulari ai instituţiei de învăţămînt 

superior 
- - - - 

2.3. 

 

2.3.1. 

Personal din sfera ştiinţei şi inovării cu studii 
superioare, total 

(2.3.1.1.+2.3.1.2.) 

82 85 86 84.3 

2.3.1.1. cercetători ştiinţifici 80 82 83 81.6 
 
  a. doctori/ doctori habilitaţi 55/12 57/12 57/13 56.3/12.3

b. profesori universitari/cercetători 8/- 9/- 9/- 8.6/- 
c. Conferenţiari 

universitari/cercetători 
46/1 47/1 47/1 46.6/1 

d. membri titulari/ membri 
corespondenţi 

- - - - 

2.3.1.2. ingineri 2 3 3 2.6 
2.3.2. Personal din sfera ştiinţei şi inovării cu studii medii - - - - 

2.3.3. Personal auxiliar cu studii superioare 7 8 8 7.6 

2.3.4. Personal auxiliar cu studii medii - - - - 

2.4. 
 

2.4.1. Doctoranzi, total (2.4.1.1.+2.4.1.3.) 4 6 6 5.3 
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2.4.1.1. care studiază în organizaţie ( zi/ cu 
frecvenţă redusă) 

0 1 1 0.6 

2.4.1.2. 
îşi continuă activitatea ştiinţifică în 

cadrul organizaţiei (angajaţi 
în proiecte de cercetare) 

4 5 5 4.6 

2.4.1.3. care studiază în exterior, total - - - - 

2.4.1.4. dintre care în străinătate - - - - 

2.4.2. Postdoctoranzi, total - 1 2 1 

2.4.3. Competitori, total - - - - 

2.4.4. Stagii în străinătate (de peste 1 lună), număr de 
personal/total (luni) 

- - - - 

2.4.5. 
Susţinere de teze, total 5 3 3 3.6 
2.4.5.1. doctori habilitaţi 0 1 0 0.3 
2.4.5.2. doctori 5 2 3 3.3 

2.4.6. Persoane abilitate cu dreptul de conducător 18 18 20 18.6 

2.5. 

 
2.5.1. Sub 35 de ani 11 12 12 11.6 
2.5.2. 35-44 de ani 23 22 22 22.3 
2.5.3. 45-54 de ani 14 15 15 14.6 
2.5.4. 55-64 de ani 16 15 15 15.3 
2.5.5. Peste 65 de ani 19 19 19 19 

 
III. RESURSE FINANCIARE 

1 2 3 4 5 

3.1. 

Surse de finanţare (plan precizat), total (mii lei) 
(3.1.1.+3.1.2.) 

2559.4 2754.5 3250.4 2854.8 

3.1.1. 

Alocaţii bugetare (cheltuieli de bază), mii lei - - - - 

3.1.1.1. 
 

proiecte instituţionale - - - - 

a. cercetări ştiinţifice fundamentale  - - - - 

b. cercetări ştiinţifice aplicative - - - - 

3.1.1.2 proiecte din cadrul Programelor de Stat - - - - 

3.1.1.3. proiecte pentru procurarea utilajului  - - - - 

3.1.1.4. proiecte de transfer tehnologic  - - - - 

3.1.1.5. proiecte independente (pentru tineri 
cercetători etc. ) 

- - - - 

3.1.1.6. proiecte din cadrul programelor bilaterale 
internaţionale şi proiecte finanţate de 
STCU  

- - - - 

3.1.1.7. alocaţii suplimentare din Fondul de 
rezervă  

- - - - 

3.1.1.8. pregătirea cadrelor ştiinţifice - - - - 
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3.1.2
. 

Mijloace speciale, total (3.1.2.1.+ 3.1.2.2.) 2559.4 2754.5 3250.4 2854.8 

3.1.2.1. 

naţionale, total 168.6 509.2 3050.4 303.7 

a. 
cofinanţare a proiectelor de 
transfer  
tehnologic 

- - - - 

b. 
pregătirea cadrelor ştiinţifice prin 
contract 

- - - - 

c. 
prestare a serviciilor contra plată 
(contracte cu agenţi economici 
autohtoni) 

- - - - 

d. 
alte surse (arendă, donaţii, 
sponsorizări ş.a.) 

168.6 509.2 233.3 303.7 

3.1.2.2. 

 internaţionale, total 2390.8 2245.3 3017.1 2551.1 

a. granturi internaţionale  2390.8 2094.3 3017.1 2500.7 

b. 
contracte cu agenţi economici 
străini  

- - - - 

c. altele (sponsorizări, donaţii ş.a.) - 151.0 - 50.3 

3.2. 

Cheltuieli pentru sfera ştiinţei şi inovării (cheltuieli de 
casă), total (mii lei) 

2559.4 2754.5 3250.4 2854.8 

inclusiv: 
3.2.
1. 

Cheltuieli de personal (salarizare, fond social şi 
medical ) 

1191.9 1610.4 1909.0 1570.4 

3.2.
2. 

Procurare de echipament ştiinţific  1040.8 216.0 522.0 593.0 

3.2.
3. 

Pregătire de cadre ştiinţifice - - - - 

3.2.
4. 

Deplasări şi delegaţii ştiinţifice 19.7 34.1 11.4 21.7 

3.2.
5. 

Plată a serviciilor comunale şi a altor servicii 307.0 894.0 808.0 669.7 

3.2.
6. 

Cota faţă de volumul total al cheltuielilor organizaţiei 
(%) 

30 30 30 30 

3.3.
7. 

Cheltuieli per cercetător ştiinţific  32.0 34 40 35.3 

 
IV. POTENŢIAL LOGISTIC 

1 2 3 4 7 

4.1. 

Spaţii adecvate procesului de 
cercetare ştiinţifică, total (m²) 
(4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.) 

2183,5 2183,5 2183,5 2183,5 

4.1.1. proprii 1376,3 1376,3 1376,3 1376,3 
4.1.2. Primite în folosinţă     
4.1.3. Luate în arendă 807,2 807,2 807,2 807,2 
4.1.4. Per cercetător ştiinţific 27,29 26,62 26,3 26,7 

4.2. Echipament ştiinţific 
4.2.1. Total (mii lei) 538,12 496,45 558,48 531,016 
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 4.2.1.  Per cercetător 
ştiinţific 

6726 6054 6728 6502 

4.3. 

Caracteristici ale echipamentului 
ştiinţific, (după vîrstă, reieşind din 
cost ) (%) 

    

4.3.1. Sub 5 ani 60 62 65 68,8 
4.3.2. 6 – 10 ani 10 12 13 11 
4.3.3. Peste 10 ani 30 26 22 20,4 
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