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I. DATE DE CONTACT
Adresă:

Director Centru:
Telefon:

Centrul Interuniversitar de Drept Medical,
ICI-USM, str. Mihail Kogălniceanu 67,
birou 33, bloc II A, MD-2009,
Chișinău, Republica Moldova
Nicolae SADOVEI, dr. hab.
+ 373 671 522 60

E-mail:

nicolae.sadovei@usm.md

Web-site:

http://cercetare.usm.md/

II. PREZENTARE
Centrul Interuniversitar de Drept Medical este parte componentă a Institutului de Cercetare și Inovare al
USM și își desfășoară activitatea în baza Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului
Interuniversitar de Drept Medical, aprobat prin Decizia Senatului USM din 4 iunie 2019.
III. DIRECȚII DE CERCETARE
- dezvoltarea cercetărilor în materia promovării şi susţinerii necondiţionate a drepturilor inerente
tuturor persoanelor fizice la viaţă şi ocrotirea sănătăţii, în calitatea acestora de Drepturi
Fundamentale ale Omului, prin crearea condiţiilor favorabile cadrelor ştiinţifico-didactice universitare
pentru favorizarea implicării acestora în activităţile de cercetare fundamentală şi aplicativă în materia
drepturilor persoanelor la ocrotirea sănătăţii, prin asigurarea unui nivel înalt al elaborărilor ştiinţifice,
stimulării şi valorificării maxime a potenţialului ştiinţific în domeniu
- efectuarea unor studii fundamentale şi aplicative, care urmăresc obţinerea de noi cunoştinţe în
domeniul drepturilor fundamentale ale omului la viaţă şi ocrotirea sănătăţii
- formularea şi verificarea unor ipoteze şi teorii în domeniul dat
- acumularea şi utilizarea cunoştinţelor noi pentru soluţionarea problemelor practice în materia
asigurării drepturilor fundamentale ale omului la viaţă şi ocrotirea sănătăţii
IV. ECHIPA DE CERCETARE
nume, prenume;
nr.
e-mail
d/o
1. SADOVEI, Nicolae
nicolae.sadovei@usm.md
2. PĂDURE, Andrei
andrei.padure@usm.md

Funcţia
Cercetător științific
coordinator;
Director
Cercetător științific

specialitatea
ştiinţifică

titlul ştiinţific,
anul conferirii

553.05. Dreptul muncii
şi protecţiei sociale

Doctor habilitat în
drept, 2014

351.01. Medicină
legală

Doctor habilitat în
ştiinţe medicale,
2011

3. CHISARI-RURAK, Aliona
aliona.chisari@usm.md

Cercetător științific

553.05. Dreptul muncii
şi protecţiei sociale

Doctor în drept,
2006

4. NOVAC, Tatiana
tatiana.novac@usm.md
5. SOŢCHI, Inna
ina.sotchi@usm.md
6. GUCEAC, Ion
nelu.guceac@usm.md

Cercetător științific

551.01. Teoria
generală a dreptului
553.05. Dreptul muncii
şi protecţiei sociale
553.05. Dreptul muncii
şi protecţiei sociale

Doctor în drept,
2016
-

Cercetător științific
stagiar
Cercetător științific
stagiar

Doctorand

V. PARTENERI
instituția partener
Universitatea de
Stat de medicină şi
Farmacie „Nicolae
Testemiţanu”

formele de cooperare
Acord de parteneriat privind crearea Centrului Interuniversitar de Drept Medical
din 17 aprilie 2019, încheiat între Universitatea de Stat din Moldova şi
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” în scopul
efectuării cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative în domeniul asigurării
drepturilor fundamentale ale omului la ocrotirea sănătăţii, precum şi contribuţia
la formarea profesională superioară în acest domeniu.

VI. PROIECTE DE CERCETARE
cifrul

denumirea

20.80009.1606.30

Protecţia consolidată a
drepturilor pacientului în
sistemul asigurărilor
obligatorii de asistenţă
medicală (PROTAMED)

perioada de
derulare

program de
finanțare

2020 – 2023

Program de
Stat 2020-2023

director de
proiect, titlul
ştiinţific
Nicolae
SADOVEI,
doctor habilitat
în drept

