
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ  

ŞI INOVAŢIONALĂ ÎN ANUL 2014 

 

Cercetări efectuate în cadrul facultăţii de Drept  



I. DATE GENERALE 

 

I.1. Facultatea   

Drept 

 

I.1.1 Departament   

Catedra Drept penal şi Criminologie 

Catedra Drept Procesual Civil 

Catedra Drept Constituţional şi Administrativ 

Catedra Drept Internaţional şi Relaţii Economice Externe 

Catedra Dreptul Muncii 

Catedra Drept Civil 

 

I.2.1. Date de contact (Catedra Drept penal şi Criminologie): 

Telefon: 57-78-35 

E-mail: dreptpenalsicriminologie@gmail.com 

I.2.2. Date de contact (Catedra Drept Procesual Civil): 

Telefon: (022)57-77-90 

E-mail: elenabelei@yahoo.com 

I.2.3. Date de contact (Catedra Drept Constituţional şi Administrativ): 

Telefon: 57-75-59 

E-mail: dca.usm@gmail.com 

I.2.4. Date de contact (Catedra Drept Internaţional şi Relaţii Economice Externe): 

Telefon: 022 577731, 022 577724 

E-mail: violetacojocaru@yahoo.fr, virginica.zaharia@yahoo.com 

I.2.5. Date de contact (Catedra Dreptul Muncii): 

Telefon: 57 – 75  – 72 

E-mail: catedradreptulmuncii@mail.ru 

 

I.3.1. Persoana responsabilă de completarea formularului (Catedra Drept penal şi Criminologie): 

Numele, prenumele Botnarenco Mihaela 

Telefon: 069457128/079457128 

E-mail: mihaelabotnarenco@gmail.com 

I.3.2. Persoana responsabilă de completarea formularului (Catedra Drept Procesual Civil): 

Numele, prenumele Elena Belei 

Telefon: (022)57-77-90 

E-mail: elenabelei@yahoo.com 

I.3.3. Persoana responsabilă de completarea formularului (Catedra Drept Constituţional şi Administrativ): 

Numele, prenumele Dolgan Irina 

Telefon: 079997890 

E-mail: boclinca83@mail.ru 

I.3.4. Persoana responsabilă de completarea formularului (Catedra Drept Intern. şi Relaţii Economice Externe): 

Numele, prenumele Violeta Cojocaru, Virginia Zaharia 

Telefon: 069207074, 079501270 

E-mail: violetacojocaru@yahoo.fr, virginica.zaharia@yahoo.com 

I.3.5. Persoana responsabilă de completarea formularului (Catedra Dreptul Muncii): 

Numele, prenumele Romandaş Nicolai 

Telefon: 57 – 78 - 55 

E-mail: romandas@mail.ru 

 

 

II. CADRUL TEMATIC DE CERCETARE 

 

II.1. Denumirea temei de cercetare pe perioada 2012-2015 

CATEDRA DREPT PENAL ŞI CRIMINOLOGIE 

1.   Categoriile de infracţiuni în dreptul penal comparat; 

2.   Legalitatea incriminării – principiu fundamental al dreptului penal; 

3. Compatibilitatea dintre normele de incriminare consacrate în legea penală a Republicii Moldova şi 

standardele europene şi internaţionale în materie; 

4.   Evaluarea bazei juridice incriminatoare prin prisma previzibilităţii legii penale;  

5.   Probleme de calificare în dreptul penal substanţial naţional; 

6.   Noi direcţii de cercetare în materia dreptului penal în spaţiul UE; 

7.   Răspunderea penală pentru malpraxis medical; 
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8.   Măsurile de constrângere cu caracter medical; 

9.   Infracţiuni economice;  

10. Delincvenţa juvenilă; 

11. Infracţiuni care aduc atingere activităţii de serviciu. 

 

CATEDRA DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI ADMINISTRATIV 

-   dreptul constituţional – ramura prioritară în sistemul de drept al Republicii Moldova; 

 

CATEDRA DREPT INTERNAŢIONAL ŞI RELAŢII ECONOMICE EXTERNE 

Tematica investigaţiilor ştiinţifice a membrilor Catedrei este foarte vastă şi înglobează cele mai 

actuale tendinţe în doctrină şi practică.  

Denumirea temelor de cercetare:  

- Protecţia datelor cu caracter personal în dreptul internaţional;  

- Principiul proporţionalităţii în sistemul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului; 

- Interpretarea dreptului Uniunii Europene şi aplicarea sa pentru Republica Moldova; 

- Eficacitatea internaţională a sentinţelor arbitrale străine în sistemul Convenţiei de la New York 

din 1958. 

- Reglementarea cetăţeniei Uniunii Europene din perspectiva eliminării obstacolelor din calea 

drepturilor cetăţenilor UE. 

Subliniem faptul că la Catedră s-au conturat două şcoli: Drept Internaţional şi European Privat şi 

Drept Internaţional şi European Public. 

 

CATEDRA DREPTUL MUNCII 

În domeniul Dreptului Muncii: „ Reglementarea relaţiilor de muncă în RM în contextul integrării 

europene” 

 

 

II.2. Denumirea temelor de cercetare pentru subetapa 2014  

CATEDRA DREPT PENAL ŞI CRIMINOLOGIE 

1. Evaluarea bazei juridice incriminatoare prin prisma previzibilităţii legii penale;  

2. Infracţiuni economice; 

3. Infracţiuni care aduc atingere activităţii de serviciu; 

Probleme de calificare în dreptul penal substanţial naţional. 

 

II.3. Executorii (Nume, prenume, titlul ştiinţific, funcţia) 

CATEDRA DREPT PENAL ŞI CRIMINOLOGIE 

Nr. 

crt. 
Denumirea temelor de cercetare 

pentru subetapa 2014 

(planificate) 

Executorii (Nume, 

prenume, titlul 

ştiinţific, funcţia) 

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice 

(până la 200 de cuvinte).  

 

 

1. 

 

1. Evaluarea bazei juridice 

incriminatoare prin prisma 

previzibilităţii legii penale;  

 

 

2.  

3. 2. Infracţiuni economice;  

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

3. Infracţiuni care aduc  

 atingere activităţii de serviciu; 

 

 

 

 

4. Probleme de calificare în 

 

Brînza Sergiu, 

doctor hab. în drept, 

prof. univ. 

 

 

 

Stati Vitalie, doctor 

în drept, conf. univ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eşanu Adriana, dr. 

în drept, conf. univ. 

 

 

 

 

Au fost avizate sesizări parvenite de 

la autorităţi publice; 

Au fost publicate articole științifice la 

tema de cercetare. 

 

 

Au fost publicate două lucrări 

metodico-didactice vizând tematica 

de cercetare: 

1. Infracţiuni economice. Note 

de curs. Chişinău: CEP USM, 2014. 

530 pag.  

2. Infracţiuni economice. Ghid 

metodic. Chişinău: CEP USM, 2014. 

182 pag.  

Tematica de cercetare a fost tratată şi 

în mai multe articole ştiinţifice ale 

autorului. 

  

 

 

A fost elaborat Proiectul Hotărârii 

Plenului Curţii Supreme de Justiţie a 

Republicii Moldova cu privire la 



dreptul penal substanţial naţional. 

 

 

 

 

Membrii catedrei 

 

aplicarea legislaţiei referitoare 

la răspunderea penală pentru 

infracţiunile de corupţie. www.csj.md 

 

 

De către membrii Catedrei drept 

penal şi criminologie au fost 

publicate articole ştiinţifice 

referitoare la Problemele de 

calificare în dreptul penal substanţial 

naţional.  

Tema de cercetare a fost abordată de 

către membrii Catedrei drept penal şi 

criminologie în cadrul manifestărilor 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Susţinerea tezelor de doctor 

(2014): 

 

Executorii (Nume, 

prenume, titlul 

ştiinţific, funcţia) 

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice 

(până la 200 de cuvinte).  

2. Нарушение неприкосновенности 

частной жизни в соответствии 

с уголовным законодательством 

Республики Молдова 

 

 

Răspunderea penală pentru traficul 

de influenţă 

 

 

 

Infracţiuni asupra obiectelor de 

proprietate industrială 

 

 

 

 

 

Răspunderea penală pentru 

atragerea minorilor la activitate 

criminală sau determinarea lor la 

săvârşirea unor fapte imorale 

 

 

Raspunderea penala pentru actele 

de diversiune potrivit legislatiei 

Republicii Moldova si a Romaniei. 

Studiu de drept comparat 

 

 

Infracţiuni de război împotriva 

persoanelor 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea pentru eliberarea şi 

resocializarea persoanelor 

condamnate la privarea de 

libertate 

 

 

Autor: 

Aricov Gheorghii, 

Conducător 

ştiinţific: Brînza 

Sergiu, dr. hab. în 

drept, prof. univ 

 

 

Autor: 

Timofei Corina, 

Conducător 

ştiinţific: Brînza 

Sergiu, dr. hab. în 

drept, prof. univ 

Autor: 

Iustin Viorel, 

Conducător 

ştiinţific:  

Botnaru Stela, dr. 

în drept, conf. univ 

 

Autor: 

Copeţchi Stanislav, 

Conducător 

ştiinţific: 

 Brînza Sergiu, dr. 

hab. în drept, prof. 

univ. 

 

Autor:  

Cojanu Gianina 

Conducător 

ştiinţific:  

Brînza Sergiu, dr. 

hab. în drept, prof. 

univ. 

 

 

Autor: 

Buza Nicolae 

Conducător 

ştiinţific: 

Moraru Victor, dr. 

în drept, prof. univ. 

Teza a fost susţinută pe 21 iunie 2014 

în CSS 

şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 

2014 

 

 

 

 

 

Teza a fost susţinută pe 25 ianuarie 

2014 în CSS 

şi aprobată de CNAA pe 10 aprilie 

2014 

 

 

Teza a fost susţinută pe 30 august 

2014 în CSS 

şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 

2014 

 

 

 

 

Teza a fost susţinută pe 4 octombrie 

2014 în CSS şi aprobată de CNAA pe 

20 noiembrie 2014     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teza a fost susţinută pe 4 octombrie 

2014 în CSS şi aprobată de CNAA pe 

20 noiembrie 2014     

 

 

 

 

 

 



 

Particularităţile legăturii cauzale 

în componenţele de infracţiune 

săvârşite prin inacţiune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: 

Sult Gheorghe 

Conducător 

ştiinţific: 

Moraru Victor, dr. 

în drept, prof. univ. 

 

Autor: 

Nedelcu Narciza, 

Conducător 

ştiinţific:  

Ciobanu Igor, dr. în 

drept, conf. univ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susţinerea tezei în faţa Consiliului 

Ştiinţific Specializat va avea loc 

pe 20 decembrie 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Susţinerea tezei în faţa Consiliului 

Ştiinţific Specializat va avea loc 

pe 19 decembrie 2014 

 

 

 

 

A susţinut teza în faţa Seminarului 

Ştiinţific de Profil, noiembrie 2014  

 

 

ALTE DOMENII DE CERCETARE CU IMPLICAŢII PRACTICE: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

domeniuluide cercetare  

Executorii (Nume, 

prenume, titlul 

ştiinţific, funcţia) 

Rezumatul rezultatelor şiinţifice 

(până la 200 de cuvinte).  

3. 

 

Avizarea sesizărilor 

parvenite de la autorităţi 

publice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avizarea Proiectelor de 

Hotărâri ale Plenului Curţii 

Supreme de Justiţie a 

Republicii Moldova 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brînza Sergiu, dr. 

hab. în drept, prof. 

universitar; 

Martin Daniel, dr. în 

drept, conf. 

universitar.  

 

 

 

 

 

Brînza Sergiu, dr. 

hab. în drept, prof. 

universitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grama Mariana, 

dr. în drept, conf. 

univ. 

 

Eşanu Adriana,  

dr. în drept, conf. 

univ. 

 

 

 

 

 

Expunerea poziţiei Catedrei Drept penal 

şi Criminologie a Facultăţii de Drept a 

USM privind recursul în interesul legii 

declarat de către Procurorul General, 

Corneliu Gurin privind aplicarea Legii nr. 

252 din 08 noiembrie 2012 (publicată în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova 

nr. 363-269/855 din 21 decembrie 2012) 

 

Expunerea poziţiei Catedrei Drept penal 

şi Criminologie a Facultăţii de Drept a 

Universităţii de Stat din Moldova privind 

sesizarea nr. 27a din 11.04.2014 depusă 

la Curtea Constituţională a Republicii 

Moldova privind controlul 

constituţionalităţii prevederilor art.II al 

Legii nr.56 din 04.04.2014 pentru 

completarea art.60 din Cod penal nr. 985-

XV din 18 aprilie 2002. 

 

 

Începând cu luna decembrie 2013, Grama 

Mariana şi Eşanu Adriana au fost numiţi 

membri al Consiliului Ştiinţific 

Consultativ (Secţia penală) de pe lângă 

Curtea Supremă de Justiţie. Astfel, pe 

parcursul anului 2014, dânsele au avizat 

următoarele proiecte de Hotărâri: 1) Cu 

privire la unele chestiuni ce vizează 

individualizarea pedepsei penale;  2) Cu 

privire la practica judiciară în procesele 

penale despre sustragerea bunurilor; 3) 

Cu privire la aplicarea legislaţiei 

referitoare la răspunderea penală pentru 

infracţiunile de corupţie. 

 

 



 

 

 

 

 

Investigarea eficientă a 

infracţiunilor de tortură, 

tratament inuman şi 

degradant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia de formare 

activ-participativă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercetarea compatibilității 

legislației naționale privind 

securitatea națională și 

accesul la informație cu 

Principiile Globale privind 

securitatea națională și 

dreptul la informație 

 

Cercetare cu privire la 

drepturile procedurale ale 

bănuiților Georgia, Moldova 

și Ucraina 

 

Reținerea penală. Îndrumar 

pentru practicieni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eşanu Adriana,  

dr. în drept, conf. 

univ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eşanu Adriana,  

dr. în drept, conf. 

univ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidaicu Mihaela, 

dr. în drept, conf. 

univ. 

 

 

 

 

 

Vidaicu Mihaela, 

dr. în drept, conf. 

univ. 

 

 

Vidaicu Mihaela, 

dr. în drept, conf. 

univ. 

 

În scopul unificării practicii şi 

eficientizării activităţii procurorilor la 

examinarea cazurilor de tortură, tratament 

inuman sau degradant, precum şi în 

scopul aplicării corecte şi uniforme a 

legislaţie, a fost elaborat Capitolul II 

(Analiza juridico-penală a infracţiunilor 

de tortură şi tratament inuman sau 

degradant). În: Recomandări 

metodologice pentru investigarea 

eficienta a infracţiunilor de tortură, 

tratament inuman sau degradant: (de uz 

intern). Chişinău: Imprint Star, 2014, 

pag.29-48. 

 

 

În scopul dezvoltării aptitudinilor 

didactice ale formatorilor, unul dintre 

obiectivele de bază ale Strategiei de 

reformare a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-2016, aprobată prin Legea nr.231 

din 25 noiembrie 2011, îl constituie 

elaborarea unui manual al formatorului. 

Astfel privite lucrurile, Manualul 

formatorului (Păcurari O.Ş, Şterbeţ V., 

Eşanu A. Manualul formatorului. 

Chişinău: Foxtrot, 2014, 102  pag.) 

reprezintă finalitatea instrumentală 

esenţială în lanţul activităţilor echipei de 

consultaţi, care şi-au desfăşurat 

activitatea prin intermediul Programului 

de Consolidare a Instituţiilor Statului de 

Drept (ROLISP), iniţiativă pentru 

supremaţia legii în Republica Moldova, 

lansată de agenţia USAID în Moldova, 

care a oferit asistenţă Institutului Naţional 

al Justiţiei în dezvoltarea unui cadru de 

formatori pentru instruirea ulterioară a 

altor formatori ai INJ în domeniul 

metodologiei de predare a adulţilor. 

 

                               

Rezultatele cercetării vor fi publicate în 

2015 de către Fundația Soros. 

 

 

Rezultatele cercetării vor fi publicate în 

2015 de către Fundația Soros. 

 

 

Publicația va apărea în 2015 cu susținerea 

Fundației Soros. 

 

 

 

 



ALTE REALIZĂRI ÎN DOMENIUL ŞTIINŢIFIC:  

 

Copeţchi Stanislav, mag. în drept, lect. univ. la Catedra drept penal și criminologie a participat la 

Concursul pentru premiul municipal pentru tineret în domeniile ştiinţei, tehnicii, literaturii şi artelor, 

ediţia 2014. Ca rezultat: Copețchi Stanislav a obținut Premiul I fiind Laureat în domeniul științei. 

 

CATEDRA DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI ADMINISTRATIV 

Sergiu Cobăneanu, Veaceslav Zaporojan, Alexandru Arseni,Teodor Cârnaţ. 

 

CATEDRA DREPT INTERNAŢIONAL ŞI RELAŢII ECONOMICE EXTERNE 

Nr. 

crt. 
Denumirea 

temelor de 

cercetare 

pentru 

subetapa 2014 

Executorii 

(Nume, 

prenume, 

titlul 

ştiinţific, 

funcţia) 

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 200 de cuvinte). 
(Se prezintă un rezumat al rezultatelor finale obţinute. Se 

evidenţiază eficienţa tehnico-economică sau  socială, valoarea 

teoretică şi practică). 

1 Protecţia datelor 

cu caracter 

personal în 

dreptul 

internaţinal. 

Sîrcu D.,  

Nicolăescu 

Gh. 

Cercetarea abordează  protecţiei datelor cu caracter personal în 

dreptul internaţional inclusiv prin prisma jurisprudenţei Curţii 

europene a drepturilor omului precum şi a Curţii europene de 

justiţie fiind tratate atât aspectele teoretice cât şi cele practice ale 

dreptului la protecţia datelor cu caracter personal . Subiectul 

cercetării este unul novator în doctrina locală în măsura în care 

acesta în principiu nu a fost abordat  în lucrări complexe, decât 

tangenţial în unele articole şi comunicate. 

Cercetarea evoluţiei practice a dreptului la protecţia datelor cu 

caracter personal vorbind de jurisprudenţa Curţii europene a 

drepturilor omului are loc în strânsă legătură cu dreptul la 

respectarea vieţii private într-u cât Convenţia Europeană privind 

apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale nu 

conţine un articol separat privind dreptul la protecţia datelor cu 

caracter personal acesta fiind incorporat în articolul 8 al 

Convenţiei reieşind din jurisprudenţa deja Consacrată a Curţii.  

Conceptul de „date cu caracter personal” este un termen 

complex, care înglobează multiple sensuri şi reprezintă sorgintea 

unor diverse teorii şi mecanisme de protecţie. În unanimitate, 

este recunoscut doar faptul că datele cu caracter personal 

constituie acele informaţii care pot fi conexate direct sau indirect 

cu o persoană fizică identificată sau identificabilă. 

2 Principiul 

proporţionalităţii 

în sistemul 

Convenţiei 

Europene a 

Drepturilor 

Omului. 

Sîrcu D.,  

Morărescu 

A. 

Rezultatele cercetării vizează problematica aplicabilităţii 

principiului proporţionalităţii în sistemul Convenţiei Europene a 

Drepturilor Omului, fiind trasate atât reperele teoretice ale 

accepţiunii, esenţei şi naturii juridice, caracterelor şi 

particularităţilor principiului enunţat, cât şi demonstrate de o 

manieră practică tehnicile şi mecanismele speciale utilizate de 

judecătorii Curţii Europene a Drepturilor Omului în stabilirea 

limitelor largi sau dimpotrivă înguste ale protecţiei drepturilor şi 

libertăţilor convenţional garantate. Pentru prima dată în doctrina 

moldovenească se abordează şi argumentează opţiunile aplicării 

principiului proporţionalităţii, făcând trimitere continuă la 

speţele soluţionate de Curtea Europeană, de o manieră separată 

acordând atenţie prioritară speţelor contra Moldovei. Astfel, 

rezultatele cercetării se referă la conturarea limitelor protecţiei 

drepturilor calificate prin analiza cauzelor pronunţate împotriva 

statului moldav; definirea generică a principiului 

proporţionalităţii şi stabilirea accepţiunilor contemporane ale 

acestuia; formularea caracterelor marjei de apreciere 

recunoscute statelor pe terenul Convenţiei; analiza în 

preponderenţă a speţelor recente (anul 2013), în care Curtea de 

la Strasbourg a invocat aplicabilitatea principiului 

proporţionalităţii; determinarea lacunelor şi carenţelor legislaţiei 

şi jurisprudenţei naţionale care au condiţionat încălcarea de către 

Republica Moldova a obligaţiunilor sale pozitive şi negative 

asumate în virtutea tratatului european de protecţie a drepturilor 

omului; stabilirea particularităţilor aplicării principiului 



proporţionalităţii în speţele contra Moldovei. 

3 Interpretarea 

dreptului 

Uniunii 

Europene şi 

aplicarea sa 

pentru 

Republica 

Moldova. 

Buiuc S.,  

Suceveau 

N. 

Înţelegerea corectă a interpretării dreptului Uniunii Europene 

(UE) devine un aspect tot mai important în contextul aspiraţiilor 

Republicii Moldova de a face parte din familia europeană, 

adoptînd valorile şi principiile UE. Acest parcurs european 

implică un vast proces de europenizare, inclusiv europenizarea 

sistemului legislativ. Aceasta din urmă este realizată prin 

transpunerea standardelor şi legislaţiei UE, activitate inerentă 

pentru avansarea dialogului cu UE şi integrarea treptată în 

sistemul european.  

Cercetarea fenomenului de europenizare a legislaţiei a fost 

iniţiată prin studierea conceptului de europenizare, în calitate de 

concept interdisciplinar. Anume acest caracter interdisciplinar 

determină complexitatea implementării în legislaţia naţională a 

politiciilor UE şi impactul pe plan instituţional, legislativ, 

economic şi social al transferării direcţiilor politicilor UE în 

cadrul politicilor naţionale.  

Cercetarea a avansat prin analiza metodelor de europenizare a 

legislaţiei, inclusiv prin studierea fenomenului de armonizare în 

contextul Republicii Moldova. Detalierea metodelor şi tehnicilor 

specifice de armonizare a făcut posibilă constatarea celor mai 

adecvate  metode şi tehnici.  

A fost analizată poziţia Comisiei Europene vis-a-vis de 

progresele Moldovei la capitolul reformelor transformative de 

tip-UE, evidenţiindu-se apreciarea încurajatoare a eforturilor, în 

special în privinţa sectoarelor importante pentru integrarea 

economică preconizată în contextul Zonei de Liber Schimb 

Extinse cu UE, parte a Acordului de Asociere cu UE. 

4 Eficacitatea 

internaţională a 

sentinţelor 

arbitrale străine 

în sistemul 

Convenţiei de la 

New York din 

1958.  

Lazăr D.,  

Cojocaru V. 

Principalele rezultate ştiinţifice ale lucrărilor au cuprins :  

(i)   definirea aspectelor de procedură în procesul de 

recunoaştere şi executare a hotărîrilor arbitrale străine, fiind 

configurate explicaţii terminologice ale principalelor norme 

procedurale stabilite de Convenţia de la New York, prin 

analiza conceptelor juridice în dreptul comparat şi cu referire 

la practica judiciară a mai multor state din diferite sisteme de 

drept. În rezultat au putut fi evidenţiate probleme legate de 

aspectele procedurale şi soluţii argumentate pentru acestea, 

formulînd analize şi concluzii referitoare la dreptul naţional. 

Utilizarea acestor concluzii şi recomandări în practică 

judiciară şi implementare lor prin iniţiative de lege ferenda 

vor contribui la eficientizarea mediului de afaceri şi 

investiţional al Republicii Moldova conferind garanţii şi 

previzibilitate agenţilor economici; 

(ii) Determinarea şi delimitarea conţinutului temeiurilor de 

refuz a recunoaşterii şi executării hotărârilor arbitrale străine şi 

formularea cu certitudine a conţinutului normelor Convenţiei 

în raport cu prevederile dreptului naţional. În acest scop 

soluţiile se explică prin argumente derivate din soluţiile 

legislative din dreptul comparat, practica judiciară şi soft law. 

Analiza efectuată expune rezultate ştiinţifice privind 

încadrarea situaţiilor de fapt în conceptele juridice prin prisma 

unor silogisme juridice şi recomandări practice. În rezultat, 

concluziile formulate pot servi drept ghid pentru practicieni 

dar şi instanţele de exequatur.   

5 Reglementarea 

cetăţeniei 

Uniunii 

Europene din 

perspectiva 

eliminării 

obstacolelor din 

calea drepturilor 

cetăţenilor UE 

Rusu Iu.,  

Suceveanu 

N. 

Teza de doctor îşi propune să cerceteze fenomenul tratamentului 

diferenţiat al cetăţenilor UE în funcţie de faptul dacă aceştia 

utilizează sau nu libertăţile  economice fundamentale oferite de 

legislaţia UE. Teza analizează reglementările actuale UE în 

domeniul celor patru libertăţi şi analizează prevederile privind 

drepturile fundamentale ale cetăţenilor UE, se expune asupra 

modalităţii în care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene se 

expune pe cauze în care se stabileşte un tratament diferenţiat 

pentru cetăţeni UE care valorifică libertăţile fundamentale 

comparativ cu cei care nu le valorifică şi cercetează 

perspectivele Republicii Moldova de accedere la normele UE 



din domeniul respectiv, luînd în calcul actual Acord de Asociere 

semnat între UE şi statele membre pe de o parte şi Republica 

Moldova pe de altă parte. 

Tema este cît se poate de actuală pentru Republica Moldova în 

contextul în care tendinţele de integrare în UE sunt tot mai 

vizibile, Acordul de Asociere fiind un document intermediar 

între starea actuală şi calitatea de stat membru UE, precum şi 

faptul că deja un număr destul de mare de cetăţeni ai Republicii 

Moldova deţin cetăţenia unui stat membru UE şi în consecinţă 

sunt cetăţeni UE. 

Rezultatele acestei cercetări vor constitui sursă deinformare 

pentru formatori de politici publice şi poziţii în negocierile şi 

comunicările cu statele membre UE şi cu organele UE în 

procesul de aderare. 

 

 

CATEDRA DREPTUL MUNCII 

Tema de cercetare: „ Reglementarea relaţiilor de muncă în RM în contextul integrării europene” 

1. Romandaş Nicolai, doctor în drept, profesor universitar 

2. Sadovei Nicolae, doctor  habilitat în drept, conferenţiar universitar 

3. Boişteanu Eduard, doctor în drept, conferenţiar universitar 

4. Josanu Dorin, magistru în drept, lector unviersitar 

5. Păscăluţă Felicia, magistru în drept, lector universitar 

6. Dodon Ion, magistru în AP, lector universitar 

7. Macovei Tatiana, magistru în drept, lector unviersitar 

8. Secrieru Oxana, magistru în drept, lector universitar 

9. Untila Natalia, magistru în drept, lector universitar 

10. Drumea Iulia, magistru în drept, lector universitar 

11. Pleşca Victoria, magistru în drept,lector universitar 

 

 

II.4. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 200 de cuvinte). (Se prezintă un rezumat al rezultatelor finale obţinute. Se 

evidenţiază eficienţa tehnico-economică sau  socială, valoarea teoretică şi practică). 
 

CATEDRA DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI ADMINISTRATIV 

În anul universitar 2014 catedra a activat în vederea realizării planului de cercetare. Scopul principal fiind 

pregătirea şi perfecţionare a cadrelor în domeniul relaţiilor constituţionale (statale), precum şi în specialitatea 

Drept şi activitate vamală. Pentru asigurarea acestor probleme am prelungit activitatea metodico-ştiinţifică în 

contextul procesului de la Bologna.  

Multiplele  probleme  ale dreptului Constituţional şi Dreptului Administrativ, precum şi problemele în 

Activitatea vamală, au servit şi servesc tematicele  pentru un şir de studii şi monografii publicate, dintre care  

menţionăm lucrările dlor S.Cobăneanu, I.Guceac, A. Arseni, V. Ermurachi, T. Cârnaţ, S. Maimescu, S. 

Slusarenco, Viorel Rusu, Elena Bobeica. Au fost editate o serie de lucrări metodico-didactice, şi metodico-

ştiinţifice - cum ar fi note de curs ,, Drept Administrativ” autori S.Cobăneanu, Viorel Rusu, Elena Bobeica; 

Viorel Rusu magistru în drept, lector superior, Elena Bobeica  magistru în drept, lector universitar; 

monografiile ,,Autoritatea judecătărească veritabilă instituţie de realizare a ramurii puterii de stat în 

condiiţiile statului de drept”;”Egalitatea şi universalitatea drepturilor fundamentale ale omului – principii 

ediţinătoare ale statului de drept şi democraţie” autor A. Arseni doctor în drept,conf. univ., ; „Semnele 

calificative ale contrabandei în conformitate cu legislaţia vamală şi penală comisă pe teritoriul vamal al 

Republicii Moldova” autor Sava Maimescu doctor în drep, conf. univ. şi etc. 

 Din an în an direcţia principală de cercetare a catedrei constituie „Bazele de constituire şi dezvoltare a 

sistemului de drept în Republica Moldova, precum şi relaţiile activităţii vamale” în vederea edificării statului 

de drept. 

Pe parcursul anilor precedenţi ca şi în perioada anului 2014 au fost elaborate principii teoretice şi soluţii 

practice în următoarele direcţii: 

     -     constituţia Republicii Moldova ca bază a activităţii legislative; 

     -     sistemul de drept al Moldovei în cadrul mecanismului reglementării de către stat a relaţiilor sociale; 

     -     dreptul constituţional –ramura prioritară în sistemul de drept al Republicii Moldova; 

     -      legalitatea ca o necesitate obiectivă în funcţionarea sistemului de drept al Moldovei; 

- concepţia priorităţii normelor dreptului  internaţional asupra dreptului naţional; 

- dreptul vamal în sistemul dreptului naţional. 

- dreptul vamal comunitar 

 Cercetarea problemelor ce ţin de sistemul de drept în ansamblu a permis argumentarea unor direcţii 

principale ale dezvoltării statului Moldova în baza dreptului comparativ. 
 



  

II.5. Valorificarea rezultatelor (Se enumără rezultatele implementării elaborărilor, cercetărilor ştiinţifice; autorii şi denumirea 

brevetelor de invenţie etc.) 

 

CATEDRA DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI ADMINISTRATIV 

 În rezultatul cercetărilor în anul 2014 la catedră au fost editate următoarele lucrări :   note de curs ,, 

Drept Administrativ” autori S.Cobăneanu, Viorel Rusu, Elena Bobeica; Viorel Rusu magistru în drept, 

lector superior, Elena Bobeica  magistru în drept, lector universitar; monografiile ,,Autoritatea 

judecătărească veritabilă instituţie de realizare a ramurii puterii de stat în condiiţiile statului de 

drept”;”Egalitatea şi universalitatea drepturilor fundamentale ale omului – principii ediţinătoare 

ale statului de drept şi democraţie” autor A. Arseni doctor în drept,conf. univ., ; „Semnele calificative 

ale contrabandei în conformitate cu legislaţia vamală şi penală comisă pe teritoriul vamal al 

Republicii Moldova” autor Sava Maimescu doctor în drep, conf. univ. şi etc. 

Rezultatele obţinute au fost utilizate în procesul de studii şi de activitate a Catedrei cu studenţii, 

masteranzii, doctcranzii, autorităţile publice, la pregătirea şi publicarea lucrărilor ştiinţifice şi 

didactico-metodice, la pregătirea proiectelor actelor legislative referitor la organizarea şi funcţionarea 

autorităţilor publice, elaborarea avizelor, proiectelor hotărîrilor, Curţii Constituţionale a R.M., la 

pregătirea referatelor, comunicărilor la conferinţe ştiinţifice , precum şi la publicarea articolelor 

ştiinţifice, la pregătirea tezelor anuale şi de licenţă ,de magistru tezelor de doctorat de către studenţi 

masteranzi  şi doctoranzi. 
 

 

 

III. COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ 

 

III.1. Instituţiile cu care au fost colaborări 

CATEDRA DREPT PENAL ŞI CRIMINOLOGIE 

1. Universitatea de Stat „Al.I.Cuza”, Iaşi, România. 

2. Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi, Romînia. 

3. Universitatea „Moghilov” din Kiev, Ukraina; 

4. Universitatea de Stat din Moscova „M.V. Lomonosov”, Moscova, Federaţia Rusă; 

5. Institutul de Drept Est-European de pe lângă Universitatea „Christian-Albrechts”, Kiel, Germania. 

 

CATEDRA DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI ADMINISTRATIV 

Universităţile din Iaşi, Bucureşt, Moskcova, Caliningrad 

 

CATEDRA DREPT INTERNAŢIONAL ŞI RELAŢII ECONOMICE EXTERNE 

1. AUF  

2. SOROS 

3. AFP 

4. Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova 

5. Ministerul Mediului al Republicii Moldova 

6. CSM al Republicii Moldova 

7. Academia de Administrare Publică 

8. Universitatea „Babeş-Bolyai” (România) 

9. Universitatea din Vilnius (Lituania) 

10. Universitatea Nice Sophia Antipolis (Franţa) 

11. Université de Savoie 

12. Université de Strasbourg 

13. L'Université Lille 3 

14. L'Université de Szeged 

15. L'Université Française d'Egypte 

16. L'Université Léopold Sédar Senghor (Eg.) 

17. L'Académie de Sciences Economiques de Moldovie 

18. L'Agence Universitaire de la Francophonie (BECO)  

 

CATEDRA DREPTUL MUNCII 

Curtea Supremă de Justiţie, Institutul Naţional de Justiţie, Institutul Muncii; Inspectoratul de Stat al  

Muncii; Universitatea Ecologică din Bucureşti, România; Facultatea de Drept Universitatea de Stat din 

Bălţi; Academia de Administrare publică pe lîngă Preşedintele RM; Organizaţia Internaţională pentru 

Migraţie (filiala RM); Ministerul Muncii şi Protecţiei sociale  şi Familiei din RM; Confederaţia 

Naţională a Sindicatelor din RM; Confederaţia Naţională a Patronatelor din RM, Agenţia Naţională de 

Ocupare a Forţei de Muncă din RM,  etc. 

 

 



III.2. Modul de colaborare (Se enumără proiectele şi granturile, stagierele, acordurile de colaborare, participarea la realizarea 

programelor ştiinţifice internaţionale, participarea la diferite manifestări ştiinţifice  internaţionale etc.) 

CATEDRA DREPT PENAL ŞI CRIMINOLOGIE 

I. Pe parcursul anului 2014, membrii Catedrei drept penal şi criminologie au promovat 

realizările ştiinţifice   la diverse manifestări ştiinţifice internaţionale: 

I.a. Conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale: 

1) Conferinţa ştiinţifică internaţională „Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor 

economice: tradiţii actualitate şi perspective”, cu prilejul aniversării jubileului de 80 ani a domnului 

Prof.  Dr. Victor Volcinschi. Chişinău,  22.04.2013. Au participat: Stati Vitalie, dr. în drept, conf. 

univ., Gîrla Lilia, dr. în drept, conf. univ. 

2) Conferinţa ştiinţifică – Integrare prin cercetare şi inovare. Chişinău, 10-11 noiembrie 2014. 

Au participat: Brînza Sergiu, dr. hab. în drept, prof. univ., Stati Vitalie, dr. în drept, conf. univ., 

Botnaru Stela, dr. în drept, conf. univ., Grama Mariana, dr. în drept, conf. univ., Martin Daniel, dr. în 

drept, conf. univ., Vidaicu Mihaela,  dr. în drept, conf. univ., Gîrla Lilia, dr. în drept, conf. univ., 

Bolocan Augustina, dr. în drept, lect. univ, Copeţchi Stanislav, mag. în drept, lect. univ., Negritu 

Ludmila, mag. în drept, lect. univ. 

3) Conferinţa ştiinţifică internaţională „Interacţiunea dreptului intern şi dreptului  

internaţional:  provocări şi soluţii”. Chişinău, 14 noiembrie 2014. Au participat: Brînza Sergiu, dr. 

hab. în drept, prof. univ., Stati Vitalie, dr. în drept, conf. univ. 

4) Conférence Internationale Francophone des doctorants en Droit Pénal „La protection 

pénale des droits et libertés fondamentaux”, Iaşi, România, 06 - 09 noiembrie 2014.  Au participat: 

Brînza Sergiu, dr. hab. în drept, prof. univ., Gurev Dorina, mag. în drept, lect. univ., Negritu Ludmila, 

mag. în drept, lect. univ. 

5) Conferinţa internaţională „MoodleMoot Moldova 2014”, Universitatea de Stat din Moldova, 

ELEARNING şi SOFTWARE, Chişinău, 23 mai 2014. Au participat: Brînza Sergiu, dr. hab. în drept, 

prof. univ., Stati Vitalie, dr. în drept, conf. univ., Eşanu Adriana, dr. în drept, conf. univ., Gurev 

Dorina, mag. în drept,lect. univ., Copeţchi Stanislav,  mag. în drept,lect. univ., Negritu Ludmila, mag. 

în drept, lect. univ. 

6) Conferinta  internaţională „Rolul justiţiei constituţionale în protecţia valorilor statului de 

drept”, dedicată celei de-a 20-a aniversări a Constituţiei, Chişinău, 8-9 septembrie 2014. A participat: 

Strulea Maria, dr. în drept, conf. univ. 

7) Conferinţa organizată de Comisia de la Veneţia cu tema „Rolul Curţilor constituţionale în 

perioada crizelor economice”, Georgia, Batumi, 26-27 iunie 2014. A participat : Strulea Maria, dr. în 

drept, conf. univ. 

I.b. Simpozioane internaţionale: 

Simpozionul Internaţional “UNIVERSUL ŞTIINŢELOR” – Ediţia a V-a Iaşi, România, 07 

septembrie 2014. Au participat: Brînza Sergiu, dr. hab.  în drept, prof. univ., Moraru Victor, dr. în 

drept, prof. univ., Ciobanu Igor, dr. în drept, conf. univ., Stati Vitalie, dr. în drept, conf. univ., Botnaru 

Stela, dr. în drept, conf. univ., Şavga Alina, dr. în drept, conf. univ., Zaporojan Igor, dr. în drept, conf. 

univ., Grama Mariana, dr. în drept, conf. univ., Dumneanu Ludmila, dr. în drept, conf. univ., Gîrla 

Lilia, dr. în drept, conf. univ., Hadîrca Igor, dr. în drept, conf. univ., Fortuna Ghenadie, dr. în drept, 

lect. super. univ., Vidaicu Mihaela, dr. în drept, conf. univ., Martin Daniel, dr. în drept, conf. univ., 

Manea Vladislav, dr. în drept, conf. univ., Eşanu Adriana, dr. în drept, conf. univ., Bolocan 

Augustina,dr. în drept, lect. univ., Tabarcea Iurie, mag. în drept,lect. univ., Popescu Dorin, mag. în 

drept,lect. univ., Gurev Dorina, mag. în drept,lect. univ., Copeţchi Stanislav,  mag. în drept,lect. univ., 

Negritu Ludmila, mag. în drept,lect. univ. 

I.c. Stagieri peste hotare: 

Curs de instruire - „Investigarea şi examinarea cazurilor de corupţie cu implicarea funcţionarilor 

publici”, 5-9 mai 2014, Praga, Republica Cehă. A participat: Eşanu Adriana, dr. în drept, conf. univ. 

  Vizită de studiu la Oslo, Norvegia în cadrul proiectului „Garanțiile procedurale la etapa     

prejudiciară a procesului penal” implementat de Fundația Soros Moldova, 1-4 septembrie 2014. A 

participat: Vidaicu Mihaela, dr. în drept, conf. univ. 

  Bursă de cercetare  în Kiel, Germania la Institutul de Drept Est-European de pe lângă 

Universitatea „Christian-Albrechts” (noiembrie 2014-ianuarie 2015). A participat: Negritu Ludmila, 

mag. în drept,lect. univ. 

 

II. Membrii Catedrei drept penal şi criminologie au conlucrat  cu Universitatea de Stat „Al.I. 

Cuza”, Iaşi, România în vederea organizării Manifestărilor ştiinţifice internaţionale: 

1. Simpozionul Internaţional “UNIVERSUL ŞTIINŢELOR” – Ediţia a V-a Iaşi, România, 07 

septembrie 2014   

2. Conférence Internationale Francophone des doctorants en Droit Pénal „La protection pénale 

des droits et libertés fondamentaux”, Iaşi, România, 06 - 09 noiembrie 2014.   

 

III. O altă formă de colaborare internațională o reprezintă implicaţia membrilor Catedrei drept 



penal şi criminologie în procesul de instruire din cadrul unor instituții de învățămînt superior din 

România: 

a) În cadrul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, România: 

Moraru Victor: 

– Predă lecţii teoretice şi moderează lecţii practice la masterat la disciplinele: Tehnici şi mijloace în 

probaţiune; Standarde internaţionale în dreptul execuţional penal, Drept penal al afacerilor, Procedee 

moderne de urmărire penală şi cercetare criminalistică.   

–  este  coordonator a tezelor de licenţă, master, doctorat.  

– este membru al comisiilor de Stat de susţinere a tezelor de licenţă şi master. 

Dumneanu Ludmila: 

 Predă lecţii teoretice şi moderează lecţii practice la masterat la disciplinele: Drept penal european; 

Jurisprudenţa CEDO, Drept penal comparat. 

c) În cadrul Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, România: 

Moraru Victor: 

-  participă la susţinerea tezelor de doctorat. 

 

IV. O altă formă de cooperare internaţională este şi participarea în calitate de  Membri ai 

colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice internaţionale: 

Brînză Sergiu, doctor habilitat în drept, profesor universitar - Membru al Comitetului de redacţie al 

Jurnalului de Studii Juridice, Universitatea „Petre Andrei”, din Iaşi, România (din 2009 pînă în prezent)  

Moraru Victor, doctor în drept, profesor universitar - Membru al Comitetului de redacţie al Jurna-

lului de Studii Juridice, Universitatea „Petre Andrei”, din Iaşi, România (din 2008 pînă în prezent) 

 

CATEDRA DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI ADMINISTRATIV 

Colaborarea  internaţională s-a manifestat şi se manifestă prin pregătirea  doctoranzilor din 

România şi alte state .  Membrii catedrei participă activ la lucrările conferinţelor ştiinţifice, naţionale şi 

internaţionale, fac schimb de experienţă în diverse domenii ale dreptului.  

 

CATEDRA DREPT INTERNAŢIONAL ŞI RELAŢII ECONOMICE EXTERNE 

Cooperare internaţională:  

Proiecte internaţionale în care este implicată catedra 

 

1. Proiect 2014 „Soutien aux formations francophones de niveau licence”. 
Responsabil de proiect: V.Cojocaru, dr. habilitat, prof. Univ. 

 

Activităţi: Profesori invitaţi de la Universitaţile din Franţa pentru a ţine cîte un curs de lecţii la 

Filiera francofonă DREPT, bugetul proiectului 6500 euro. 

 

”Dreptul Uniunii Europene: dreptul unei organizaţii internaţionale cu vocaţie integrativă” – Profesorul 

universitar Josiane AUVRET-FINCK, Universitatea Nice Sophia Antipolis (Franţa), Catedra Jean 

Monnet, coordonator al Centrului de Excelenţă Jean Monnet din Nice – 06-08.10.2014 – realizat. 

 

 M. PAISANT Gilles, Faculté de Droit, Université de Savoie, thème: „THEORIE GENERALE DU 

CONTRAT ET PRATIQUE CONTRACTUELLE” . Accueil : Université d’Etat de Moldova, Filière 

francophone DROIT – octombrie-noiembrie 2014. 

 

 Mme BOUCARON-NARDETTO Magali; Faculté de Droit et Science Politique; Université Nice 

Sophia Antipolis; France; thème : „L’ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL”. Accueil : 

Université d’Etat de Moldova, Filière francophone DROIT – noiembrie-decembrie 2014. 

 

 M. PIMONT Sébastien; Faculté de Droit, Université de Savoie, thème: „DROIT EUROPEEN DES 

CONTRACT COMMERCIAUX” . Accueil : Université d’Etat de Moldova, Filière francophone 

DROIT – februarie-martie 2015. 

 

 Mme BENOIT-ROHNER Florence, Faculté de Droit de Science Politiques et Gestion; Université de 

Strasbourg, thème : „DROITS DE L’HOMME EN EUROPE”. Accueil : Université d’Etat de Moldova, 

Filière francophone DROIT – martie-aprilie 2015. 

 

Mme MEYER Dorothée, Professeur, Faculté de Droit de Science Politiques et Gestion ; Université de 

Strasbourg, thème : « DROIT CONSTITUTIONNEL ». Accueil : Université d’État de Moldova, 

Filière francophone DROIT.(4 jours de cours) 

 

 Mme REIS Patrice, Professeur, Faculté de Droit et Science Politique; Université Nice Sophia 



Antipolis; France; thème „DROIT DE LA CONCURRENCE”.  

Accueil : Université d’État de Moldova, Filière francophone DROIT.(3 jours de cours) 

 

2. Programul „Academic Fellowship Program”. 

Academic Fellowship Project (AFP) este implementat şi finanţat de Open Society Institute. AFP 

are ca obiective să contribuie la reforma învăţământului superior în regiunea Europei Centrale şi 

Eurasia şi să creeze reţele academice locale, regionale şi globale. Programul AFP utilizează două 

strategii de colaborare pentru a atinge obiectivele propuse, şi anume: 1) susţinerea catedrelor 

progresive în îmbunătăţirea cadrului academic, în speranţa că acestea ar putea deveni modele de 

reformă şi creativitate în regiune; şi 2) susţinerea lectorilor / potenţialelor cadre academice locale, prin 

promovarea întoarcerii acestora în ţară, încadrarea în mediul academic şi promovarea dezvoltării 

profesionale. 

Catedra DIDREE a fost acceptată ca partener al programului în 2009. Beneficiile programului pot fi 

sumate la următoarele:  

 Colaborarea unui profesor din străinătate, care este disponibil să colaboreze cu membrii catedrei la 

revizuirea curriculei, metodologiei de predare, publicaţii în reviste de drept din străinătate şi alte 

necesităţi ale catedrei. Metoda de lucru – sunt asigurate până la 3 vizite pe an a câte o săptămână, pe 

parcursul cărora oricare membru al catedrei, cât şi de la alte catedre, poate avea o discuţie separată 

cu profesorul respectiv sau participa la evenimentele (seminare, mese rotunde etc.) organizate în 

cadrul programului.  

 Susţinerea membrilor catedrei (minimum 2), care şi-au făcut studiile (masterat sau doctorat) în 

universităţi din occident, prin oferirea unei bursei, posibilităţii de a participa la două întâlniri anuale 

pe subiecte academice şi dezvoltare curriculară, susţinerea unei vizite de documentare sau participare 

la o conferinţă academică;  

 Suport financiar pentru procurarea materialelor didactice pentru catedră (cărţi, copii pentru cursuri).  

 Posibilitatea unei vizite de schimb de experienţă a 3 membri ai catedrei la oricare din catedrele 

parteneri ai programului AFP.  

 Posibilitatea unui suport financiar pentru dezvoltarea catedrei (bibliotecii, revizuirea cursurilor, 

metodologiei de predare, crearea de cursuri noi, crearea programelor de masterat sau doctorat etc.).  

 

3. În septembrie 2014 a fost elaborat şi lansat Master în Drepturile Omului (90 credite).  

 

4. Pe data de 27-28 noiembrie 2014, Violeta Cojocaru a participat, cu susţinerea AUF la întrunirea de 

lucru de la Cluj pentru a reprezenta USM, parte integrantă a unui posibil viitor Proiect ERASMUS. 

Universitaţile participante sunt: 

-  l'Université Babes-Bolyai (porteur) 

-  l'Agence Universitaire de la Francophonie (BECO) + un expert de l'antenne de Bruxelles de l'AUF 

-  L'Université Lille 3 

-  l'Université de Szeged 

-  l'Université Française d'Egypte 

-  l'Université Léopold Sédar Senghor (Eg.) 

-  l'Université d'Etat de Moldavie 

-  l'Académie de Sciences Economiques de Moldovie 

 

CATEDRA DREPTUL MUNCII 

Membrii catedrei participă  la conferinţele ştiinţifice internaţionale. 

Catedra contribuie la instruirea postuniversitară prin doctorat a cetăţenilor din Romănia.  
 

 

III.3. Rezultatele colaborării (Se enumără brevetele, publicaţiile comune etc.) 

CATEDRA DREPT PENAL ŞI CRIMINOLOGIE 

Materializarea colaborărilor internaţionale se reflectă prin:  

 publicaţiile în rezumatele comunicărilor de la manifestările internaţionale.  

 susţinerea tezelor de doctor în drept a cetăţenilor străini: 

 

În anul 2014 au susţinut tezele de doctor următorii doctoranzi, cetăţeni ai României: 

1. Cojanu Gianina.  Răspunderea penală pentru actele de diversiune potrivit legislaţiei Republicii Moldova şi 

României. Studiu de drept comparat, conducător ştiinţific: Brînza Sergiu, doctor habilitat în drept, profesor 

universitar. Teza a fost susţinută pe 4 octombrie 2014 în CSS şi aprobată de CNAA pe 20 noiembrie 2014. 

2. Nedelcu Narciza. Particularităţile legăturii cauzale în componenţele de infracţiune săvârşite prin inacţiune, 

conducător ştiinţific: Ciobanu Igor, doctor în drept, conferenţiar universitar.  Teza a fost susţinută în faţa Seminarului 

Ştiinţific de Profil. 

 

  



În total la Catedra dept penal şi criminologie, actualmente sunt 8 doctoranzi cetăţeni străini: 

 Nr. 

Numele, 

prenumele 

doctorandului 

Tema tezei de doctor 

î drept 
Cetăţenia Coordonatorul ştiinţific 

1.  Rahmadi Udi 

Tax evasions in 

accordance with 

criminal legislation of 

the Republic Moldova 

and Israel. 

Israel Gîrla Lilia, dr. în drept, conf. univ. 

2.  Rub Jacob 

Tender felons as a 

form of White-Collar 

Criminality n 

Republic of Moldoa 

and Israel. 

Israel Gîrla Lilia, dr. în drept, conf. univ. 

3.  
Pasat Aurel 

Octavian 

Analiza juridico-

penală a infracţiunilor 

vamale conform 

legislaţiei Republicii 

Moldova şi a 

României. 

RO Maimescu Sava, dr. în drept, conf. univ. 

4.  Sercl Claudia 

Malpraxis medical în 

legea penală a 

României şi a 

Republicii Moldova: 

studiu de drept 

comparat. 

RO Gîrla Lilia, dr. în drept, conf. univ. 

5.  Coman Rodica 
Detenţiunea pe viaţă şi 

executarea ei. 
RO 

Dumneanu Ludmila, dr. în drept, 

conf.univ. 

6.  Moţoc Costiă 

Secretul profesional în 

legea penală a 

României şi a 

Republicii Moldova: 

studiu de drept 

comparat. 

RO Gîrla Lilia, dr. în drept, conf. univ. 

7.  
Ambrosă Cosmin 

Vasile 
Motivul infracţiunii RO Moraru Victor, dr. în drept, prof. univ. 

8.  Lazăr George 
Infracţiuni împotriva 

umanităţii (art.135
1
) 

RO 
Moraru Victor, dr. în drept, prof. 

univ. 

     

 

Schimb de experienţe cu colaboratorii universităţilor: Universitatea „Petre Andrei”, din Iaşi, România; Universitatea 

de Stat „Al.I.Cuza”, Iaşi, România; Universitatea „Moghilov” din Kiev, Ucraina.; Universitatea de Stat din Moscova 

„M.V.Lomonosov”, Moscova, Federaţia Rusă, Institutul de Drept Est-European de pe lângă Universitatea „Christian-

Albrechts”, Kiel, Germania. 

 

CATEDRA DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI ADMINISTRATIV 

De regulă materiale conferinţelor sunt publicate. Contribuie la îmbunătăţirea procesului de studii, în mare măsură 

în dreptul comparat.  

 

CATEDRA DREPT INTERNAŢIONAL ŞI RELAŢII ECONOMICE EXTERNE 

Membrii catedrei au colaborat şi continuă să colaboreze în cadrul Colegiului ştiinţific şi a Comitetului 

Redacţional cu următoarele reviste:  

 Revista Naţională de Drept, 

 Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, USM, 

 Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, 

 “Jurnalul de studii juridice” (Uiversitatea “Petre Andrei” din or.Iaşi (România), Facultatea de Drept)),  

 „Dialogi juridici” , (Uiversitatea “Al.I.Cuza” din or.Iaşi (România), Facultatea de Drept)). 

 

Lista revistelor ştiinţifice de prestigiu pe profilul (direcţia) de cercetare:  

Categoria B.  

 Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă "Akademos" (www.akademos.asm.md) 

 Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale (www.rmdiri.md) 

 Ştiinţa agricolă (www.uasm.md) 

 Intellectus. (http://agepi.gov.md/md/publishing/intellectus.php) 

http://www.akademos.asm.md/
http://www.rmdiri.md/
http://www.uasm.md/
http://agepi.gov.md/md/publishing/intellectus.php


 Law and Polytology (www.iiesp.asm.md.publicatii) 

Categoria C.  

 Administrarea Publică (www.aap.gov.md ) 

 Studia Universitatis Moldaviae. ( Seria Ştiinţe Sociale) (www.usm.md) 

 Legea şi Viaţa (www.legeazacon.md) 

 Zacon i jizni (www.legeazacon.md) 

 Revista Naţională de Drept (www.uspee, www.usm.md, www.ujm.md)  

 Studii Juridice Universitare (www.studiijuridice.md) 

 Jurnal Juridic National: teorie si practica (www.jurnaljuridic.md) 

 Relatii internaţionale Plus  

 Almanahul de lucrări ştiinţifice. S World  

 Revista Institutului Naţional al Justiţiei (www.inj.md/node/125) 

Participare în cadrul simpozioanelor, conferinţelor, meselor rotunde, seminarelor de instruire şi 

perfecţionare organizate în ţară şi peste hotare: 

Violeta Cojocaru, Olga Dorul: 

 Absolvirea cursurilor tematice DIDACTICA UNIVERSITARĂ: FORMAREA ŞI EVALUAREA 

COMPETENŢELOR PROFESIONALE realizat în cadrul programului de Formare profesională continuă a 

Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, în perioada martie-aprilie 2014. Durata studiilor – 128 ore. 

Certificat privind absolvirea cursurilor tematice, eliberat la 17 aprilie 2014, cu susţinerea AUF. 

 Certificat de stage Formation Transfer Développement des technologies éducatives, l’Atelier 3.5 – BASAR : 

conception de scénarios d’apprentissage, organisé à Chisinau, République de Moldova, du 17 au 19 juin 2014, 

cu susţinerea AUF.          

 Programul de formare a formatorilor cu genericul ”METODOLOGIA DE FORMARE ACTIV-

PARTICIPATIVĂ”, organizat la 6-7 februarie 2014 de către Institutul Naţional de Justiţie în parteneriat cu 

USAID ROLISP. Certificat de participare  

 

Nicolae Osmochescu: 

Interviuri şi comunicate: 

 A fi jurist –vocația unei vieți. Ziarul „DREPTUL”, nr. 39 18 octombrie 2013, p.4 

 Бесправное право. О реформе судебной системы, чести судьи и подготовке правоведов. Аргументы и 

факты. 23 -29 я 2013 № 22(1699), p.14 

 10 decembrie –Ziua Mondială a Drepturilor omului. (coautor: C.Aparatu) Ziarul „DREPTUL”, nr. 46 6 

decembrie 2013, p.3, 0,5 c.a. 

 Va avea sau nu  Moldova un  nou sistem electoral mixt? Jurnal de Chişinău,  

 din 22 ianuarie 2014 

 Referendumul găgăuz, fără efecte juridice. Jurnal de Chişinău, nr.5 (1312), din 24 ianuarie 2014, p.4 

 Eu sunt contra federalizării. Flux,Ediția de vineri, 12.03.2014, p. 6-7, 2 c.a. 

 Ultimatul PCRM, o speculație ordinară. Jurnal de Chişinău, nr.36 (1343), 20 mai 2014, p.4, 2c.a. 

 Problema pe care am făcut-o cu mâna noastră. Interviu. Jurnal de Chişinău, nr.63 (1370), 22 august  2014, p.9. 

 

Natalia Suceveanu: 

Participare în cadrul simpozioanelor, conferinţelor, meselor rotunde, seminarelor de instruire şi perfecţionare 

organizate în ţară şi peste hotare: 

 5-6 decembrie 2013, „Recent Trends in the Case Law of the Court of Justice of the European Union: What 

Directions for the Future ?”, organizat de către Institutul European al Administraţiei Publice, Luxembourg. 

 Curs de perfecţionare în domeniul Dreptului UE, Politicilor UE şi armonizării legislaţiei naţionale la legislaţia 

Uniunii Europene, 27 – 28 ianuarie 2014, Chişinău, „Fundamental Human Rights in the EU”, organizat de 

Colegiul Europei din Belgia, Prof. Dr. iur. Artūrs Kučs. 

 Curs  de perfecţionare în domeniul Dreptului UE, Politicilor UE şi armonizării legislaţiei naţionale la 

legislaţia Uniunii Europene 10 – 11 februarie 2014,Chişinău „The European Regulatory Regime for 

Insurance”, organizat de Colegiul Europei din Belgia, Prof. Michelle Everson. 

 Curs  de perfecţionare în domeniul Dreptului UE, Politicilor UE şi armonizării legislaţiei naţionale la 

legislaţia Uniunii Europene 23 – 24 ianuarie 2014, Chişinău „The European Environmental Policy and Law”, 

organizat de Colegiul Europei din Belgia, Dr. Wybe Th. Douma. 

 Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică dedicată Administrării Justiţiei în spaţiul Uniunii Europene, 30 

octombrie 2014, Bucureşti, organizată de Societatea Română de Drept European, în parteneriat cu 

Management Law Consulting. 

 Cel de-al 37-lea atelier de lucru internaţional SOLVIT, 2-3 octombrie 2014, Bucureşti, organizat de MAE al 

României şi Comisia Europeana a UE. 

 Moderator al Atelierului de lucru „Protejarea drepturilor omului în Republica Moldova: politici, iniţiative 

publice şi profesii juridice”, 13-14 iunie 2014, Moldova organizat de Catedra DIDREE USM 

 Jean Monnet International Conference EU EASTERN PARTNERSHIP – FROM CAPACITIES TO 

EXCELLENCE STRENGTHENING RESEARCH, REGIONAL AND INNOVATION POLICIES in the 

context of horizon 2020, 11–13 June 2014 University of Latvia, Riga, Latvia Raport: Moldova: Pionneering 

visa dialogue with the EU in the Eastern Partnership? 

http://www.iiesp.asm.md.publicatii/
http://www.usm.md/
http://www.legeazacon.md/
http://www.legeazacon.md/
http://www.studiijuridice.md/
http://www.jurnaljuridic.md/


 

Olga Dorul: 

 15 mai 2014 participare la Focus grup „Evaluarea necesităţilor de formare iniţială a candidaţilor la funcţia 

de judecător şi procuror” în cadrul Institutului Naţional de Justiţie. 

 8/04/2014 – moderator al Atelierului 3 la Conferința Ştiințifică cu genericul ”Jurisdicția teritorială a statelor: 

obligații pozitive şi responsabilitate”, CDIDREE, USM. 

 

Valentin Roşca : 

 Master Class „Strengthening Local Environmental Planning and Environmental Civil Society in Belarus and 

Moldova during 2012-2014”//„Consolidarea planificării locale a mediului şi societăţii civile de mediu în 

Belarus şi Moldova în perioada 2012-2014” (SECTRO/STREAM). (12-16 mai 2014).  

 Seminar „Access to justice on environmental matters”. Lvov, Ucraina. (21 – 26 iunie 2014).  

  Curs de instruire/seminar „Environmental multilateral treaties”. Universitatea Est-finladeză/Programul ONU 

pentru Mediu. Joensuu, Finlanda (20 – 30 octombrie 2014).  

 Activare în cadrul Proiectului „Înfiinţarea Centrului Aarhus în Chişinău” (implementat de catre AO 

„EcoContact”, cu suportul OSCE). Angajat in calitate de jurist (perioada ianuarie-decembrie 2014). 

 Conferința internaţională „Human Rights and Environment in a New Ukraine: In Honour of Prof. Svitlana 

Kravchenko”//„Drepturile Omului şi Mediul Înconjurător într-o nouă Ucraină:  În memoria Prof. Svetlana 

Kravchenko” . Lvov  (20 – 21 septembrie 2014).  

 

Natalia Zamfir: 

 Expert  oficial  la  nivel  internaţional: 2014 -  în  calitate  de  expert  naţional – participare  la  elaborarea 

proectului  de  lege  privind  Evaluarea  Strategica  a  Mediului  pentru  Secretariatul  Convenţii  Espoo.  

 Activitate  comunitară: 25-26 martie  2014 participarea  în  cadrul  mesei  rotunde  cu genericul  

“Îmbunătăţirea  cadrului  legal: Participarea  publicului  în  domeniul  protecţiei  mediului”. 

 Moderator  al atelierului nr.5. Interacţiunea dintre CJUE şi CEDO potrivit Tratatului de la Lisabona. Analiză 

de caz.13-14 Iunie 2014, SkyLand, s.Hruşevo. Atelierul de lucru ”Protejarea Drepturilor Omului în Republica 

Moldova: politici, iniţiative publice şi profesii juridice”. 

 

Nadejda Hriptievschi: 

 Programul de schimb de experienţă profesională, subiectul „Gardienii societăţii civile”, organizat de 

Programul Lumea Deschisă administrat de către Filiala Consiliilor Americane pentru Învăţământ Internaţional 

din Moldova, 24 septembrie – 5 octombrie 2014, Washington DC şi Seattle, WA, SUA. 

 Conferinţa „Abordarea discriminării în a anunţurile de angajare: situaţia şi bunele practici în Europa”, 

organizată de Organizaţia Mondială a Muncii (ILO/OIM), Kiyv, Ucraina, 21-22 noiembrie 2013 (expert). 

 

Diana Lazăr:  

 Elaborarea, promovarea spre aprobare al proiectului de Reglementare tehncia cu privire la „organizarea pietei 

vitivinicole” - Consultant-manager  al proiectului USAID Cresterea Competetivitatii si Dezvoltarea 

Intreprinderilor II (CEED II)   

 Aviz la Analiza impactului de reglementare pentru aprobarea proiectului de Reglementare tehncia cu privire la 

„organizarea pietei vitivinicole” - Consultant-manager  al proiectului USAID Cresterea Competetivitatii si 

Dezvoltarea Intreprinderilor II (CEED II) 

 Elaborarea si promovarea actelor normative pentru lansarea activitatii Institutiei Publice „Oficiul National al 

Viei si Vinului” - Consultant-manager  al proiectului USAID Cresterea Competetivitatii si Dezvoltarea 

Intreprinderilor II (CEED II) 

 Elaborarea si promovarea pentru aprobare a brandului de tara vitinicol „Wine of Moldova” aspecte juridice, 

makreting si finantare; - Consultant-manager  al proiectului USAID Cresterea Competetivitatii si Dezvoltarea 

Intreprinderilor II (CEED II) 

 Organizarea Atelierului de lucru ”Protejarea Drepturilor Omului în Republica Moldova: politici, inițiative 

publice şi profesii juridice” – 13-14 iunie 2014, Baza de odihna Sky Land 

 Conducerea unui seminar pe tema „Medierea – metoda alternativa de solutionare a conflictelor” in cadrul 

Atelierului de lucru ”Protejarea Drepturilor Omului în Republica Moldova: politici, inițiative publice şi 

profesii juridice” – 13-14 iunie 2014, Baza de odihna Sky Land 

 Returning Scholar – Lector in cadrul programului Academic Fellowship Project, finantat de Open Society 

Institute – organizarea a doua vizite ale Profesorului Dajnius Zalimas, judecator al Curtii Constitutionale al 

Lituaniei (noiembrie 2013, aprilie 2014) 

 Co-organizator al proiectului Agentiei Universitare a Francofoniei pentru „MOBILITE. SOUTIEN AUX 

FORMATIONS FRANCOPHONES DE NIVEAU LICENCE” (7000 EUR) 

 

Cristina Bancu: 

 18 august – 19 septembrie 2014 – Curs de dicţie, certificat de participare, 10 ore. 

 

Ala Luca: 

 Studii de calificare profesionale suplimentare, la specialitatea psihopedagogie, Facultatea de Formare 



Continuă a cadrelor didactice şi a celor cu funcţie de conducere, UPS ”Ion Creangă” (01 septembrie 2013-

iunie 2014)  

 Curs de pregătire „Sesiunea de Formare a Evaluatorulor Interni în domeniul calităţii învăţămîntului superior 

pentru programele de Drept din RM”.  ARACIS România. 10-15 martie 2014. 

 

Proiecte naţionale în care este implicată catedra 

 

1. Proiect AŞM „Clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. Aspecte de drept internaţional privat”. 

(Violeta Cojocaru, Olesea Plotnic). Rezultat – editarea monografiei „Clauzele abuzive în contractele de consum” . – 

Chişinău.- CEP USM.- 2013, 200 p. 

 

CATEDRA DREPTUL MUNCII 

În colaborare cu Confederaţia Naţională a Patronatelor au fost publicate următoarele materiale: 

 

 Ghidul angajatorului în negocierile colective, Chişinău, Tipografia „Sofart Studio”, 2014.- 41p. (coautor: 

Eduard Boişteanu) 

 Supravegherea şi controlul asupra respectării legislaţiei muncii: ghid pentru angajatori, Chişinău, Tipografia 

„Sofart Studio”, 2014.- 88p. (coautor: Dorin Josanu) 

 Reglementări juridice ale pieţei muncii în Republica Moldova, Chişinău, Tipografia „Sofart Studio”, 2014.- 64 

p. (coautor: Dorin Josanu) 

 Reglementări juridice privind timpul de muncă şi timpul de odihnă, Chişinău, Tipografia „Sofart Studio”, 2014.- 

64 p. (coautor: Dorin Josanu) 

 Reglementarea juridică a salarizării, Chişinău, Tipografia „Sofart Studio”, 2014.- 68 p. (coautor: Dorin Josanu) 

 

 

 

IV. CONFERINŢE ŞTIINŢIFICE 

 

IV.1. Participare la manifestări ştiinţifice naţionale/internaţionale 

 

CATEDRA DREPT PENAL ŞI CRIMINOLOGIE 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea manifestării, locul şi perioada desfăşurării Titlul comunicării 

1. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Dreptul 

privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice: tradiţii, 

actualitate şi perspective”. 

Chişinău, 2014 

1. STATI VITALIE. 

 Infracţiuni săvârşite pe piaţa de capital: 

implicaţiile adoptării Legii nr.171/2012 

privind piaţa de capital 

2. ГЫРЛА ЛИЛИЯ.  

Природа психоэмоциональных 

переживаний в привилегированных 

видах умышленных убийств 



2. Conferinţa ştiinţifică – Integrare prin cercetare şi inovare 

Chişinău, 10-11 noiembrie 2014 

1. BRÎNZA  SERGIU. 

 Infracţiunea de utilizare a rezultatelor 

muncii sau serviciilor unei persoane care 

este victimă a traficului de fiinţe umane 

(art.165
1 

CP RM): principalele repere 

conceptuale.  

2. BRÎNZA SERGIU.  

STATI  VITALIE.  

Este oare oportună incriminarea 

îmbogăţirii ilicite în Republica Moldova? 

3. STATI VITALIE.  

Contracararea separatismului prin 

mijloacele dreptului penal în Republica 

Moldova: între necesitate şi compromis. 

4. COPEŢCHI STANISLAV.  

Instigarea minorilor la săvîrşirea 

infracţiunilor – modalitate normativă a 

faptei prejudiciable prevăzute la art.208 CP 

RM: studiu de drept penal. 

5. BOTNARU STELA. 

 Locul săvîrşirii infracţiunii.  

6. BOTNARU STELA.  

POLISCA CEZARA-ELENA. 

 Valori şi concepte teoretice în apariţia şi 

evoluţia dreptului penal.  

7. GÎRLA LILIA. RUB JACOB.  

Reduction of the white-collar criminality in 

Israel and Moldova: peculiarities of 

criminal misbehavior and its ilegal aspects.  

8. GRAMA MARIANA.  

Condiţia dublei incriminări în materia 

extrădării.  

9. GRAMA MARIANA. 

 MARTIN DANIEL.  

Eroarea în legătura de cauzalitate.  

10. MARTIN DANIEL. 

 Confiscarea extinsă-măsură de siguranţă 

nouă în legislaţia penală a Republicii 

Moldova. 

11. BOLOCAN AUGUSTINA.  

VIDAICU MIHAELA.  

Aplicarea pedepsei penale în dreptul penal 

comparat. 

12. NEGRITU LUDMILA. 

 Reflecţii teoretico-aplicative privind 

etiologia conduitei distructive asupra 

bunurilor (lit.a alin. (2) art.197 CP RM). 

 

2. Conferinţa ştiinţifică internaţională   

 „Interacţiunea dreptului intern şi dreptului internaţional:  

provocări şi soluţii” 

Chişinău, 14 noiembrie 2014 

 

1. BRÎNZĂ  SERGIU  

Apărarea egalităţii şi nediscriminării 

cetăţenilor Republicii Moldova în plan 

naţional, etnic sau religios: problemele 

interpretării şi aplicării art.346 din 

Codul Penal al Republicii Moldova 

2. STATI VITALIE 

Încălcarea egalităţii în drepturi a 

cetăţenilor: conotaţii juridico-penale 

 

3. Simpozionul Internaţional „UNIVERSUL ŞTIINŢELOR” – 

Ediţia a V-a 

Iaşi, România, 07 septembrie 2014 

MORARU VICTOR. ICHIM COSTICĂ 

ROMICĂ 

Expertiza urmelor rămase pe restul de 

ţigaretă 

4 Conférence Internationale Francophone des doctorants en 

Droit Pénal 

„La protection pénale des droits et libertés fondamentaux” 

GUREV  DORINA  

Détention illégale et rapt de la personne 

dans le cadre de la loi pénale de la 



Iaşi, România, 06 - 09 noiembrie 2014                          

 

République de Moldova et d'autres Etats 

NEGRITU LUDMILA  

L'infraction de la destruction dans le droit 

pénal de la Republique de Moldavie et de la 

Roumanie : aspets de droit comparé 

 

5. Conferinta  internaţională „Rolul justiţiei constituţionale în 

protecţia valorilor statului de drept”, dedicată celei de-a 20-a 

aniversări a Constituţiei, Chişinău, 8-9 septembrie 2014.  

 

STRULEA MARIA 

6.  Conferinţa organizată de Comisia de la Veneţia cu tema 

„Rolul Curţilor constituţionale în perioada crizelor 

economice”, Georgia, Batumi, 26-27 iunie 2014.  

STRULEA MARIA 

7.  Conferinţa naţională „Justiţie prietenoasă copiilor. 

Tratamentul copiilor în conflict cu legea în sistemul de 

justiţie al Republicii Moldova,  organizată de Institutul de 

Reforme Penale, în parteneriat cu UNICEF Moldova şi 

Ambasada Finlandei la Bucureşti. Chişinău, 9 decembrie 

2014.   

BOLOCAN - HOLBAN  AUGUSTINA 

 

Prezintă interes şi participările membrilor Catedrei drept penal şi criminologie la diferite conferințe, simpozioanele, 

seminare, mese rotunde, cursuri  vizând formarea continuă pentru dezvoltarea abilităţilor profesionale, cum ar fi: 

1. Brînza Sergiu, dr. hab. în drept, prof. univ., Stati Vitalie, dr. în drept, conf. univ., Eşanu Adriana, dr. în drept, 

conf. univ., Gurev Dorina, mag. în drept, lect. univ., Copeţchi Stanislav, mag. în drept, lect. univ., Negritu Ludmila, mag. 

în drept, lect. univ. au participat la Conferinţa internaţională „MoodleMoot Moldova 2014”, Universitatea de Stat din 

Moldova, ELEARNING şi SOFTWARE, Chişinău, 23 mai 2014. 

2. Grama Mariana, dr. în drept, conf. univ. a participat la Sesiunea de Formare a Evaluatorilor Interni în domeniul 

calităţii învăţămîntului superior pentru programele de Drept  din Republica Moldova, organizat de ARACIS la Chişinău, 

10-15 martie 2014. 

3. Strulea Maria, dr. în drept, conf. univ. a participat la seminarul de instruire cu tema „Protecţiei datelor cu caracter 

personal prin prisma convenţiei CEDO”, organizat de Biroul Consiliului Europei in Moldova, Chişinău, 20 august 2014. 

 

CATEDRA DREPT PROCESUAL CIVIL 

Nr. 

d/o 

Denumirea manifestării, locul şi perioada desfăşurării Titlul comunicării 

1 2 3 

1. Conferinta internatională „ Procesul civil si executarea silită, 
experiența unui nou început” organizată la Târgu Mureş, 
România, in perioada 28-30 august 2014. (0,8c.a. 

Acțiunea reconvențională în procesul civil 

al Republicii Moldova 

Elena Belei 

2. Conferinţa ştiinţifică internaţională  „INTERACŢIUNEA 

DREPTULUI INTERN ŞI DREPTULUI 

INTERNAŢIONAL:PROVOCĂRI ŞI SOLUŢII”Chişinău, 14 

noiembrie 2014(organizată de Catedra Drept Internaţional şi 

Drept al Relaţiilor Economice Externe) unde urmează a fi 

publicate următoarele articole: 

Procedura în ordonanță ca 

formă procesuală civilă de apărare a 

drepturilor subiective. şi  

Приказное производство - 

процессуальная  форма защиты 

субъективных прав.  

Creţu Vasile, Josanu Ilona 
 

3. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Legea insolvabilităţii – de 

la teorie la practică”, Chişinău, 10 octombrie 2014. 

Unele aspecte ale vânzării afacerii 

debitorului în cadrul procedurii de 

insolvabilitate. 

Munteanu Alexandru 

4. Conferința Internațională “Procesul civil și executarea silită, 

experiența unui nou început, 28-30 august 2014, Tîrgu-Mureș, 

Romania”, Editura Universul Juridic: București, 2014, pag. 

203-211 (0,51 c.a.) 

Competențe speciale ale executorului 

judecătoresc potrivit legislației Republicii 

Moldova. 

Coban Igor 

5. Materialele Simpozionului Internațional “Universul 

Științelor”, 7 septembrie 2014, Ediția a V-a, Iași, Romania, 

2014– în curs de publicare (0,32 c.a.)  

Repararea prejudiciului cauzat pârâtului 

prin asigurarea acțiunii potrivit legislației 

Republicii Moldova. 

 Coban Igor 



6. Conferința Internațională “Procesul civil și executarea silită, 

experiența unui nou început, 2014,Romania, Revista Română 

de executare silită.  București, 2014– în curs de publicare 

Competențe speciale ale executorului 

judecătoresc potrivit legislației Republicii 

Moldova. 

Coban Igor 

7. Materialele Conferinței științifico-practice ”Teoria și practica 

administrării publice”, Chișinău: AAP, 2014, pag. 216. 

”Cel de-al patrulea eșec al Republicii 

Moldova în eficientizarea procedurilor de 

insolvabilitate”. (0,7 coli de autor) 

Macovei Gheorghe 

8. Materialele Conferinței internaționale ”Legea insolvabilității – 

de la teorie la practică”, Chișinău, 2014, pag. 47.  

”Instituția popririi în reglementarea legii 

insolvabilității nr. 2012/149” (1,0 coli de 

autor) 

Macovei Gheorghe 

9. 

 

 

 

 

 

Rezumatele comunicărilor Conferinței Științifice ”Integrare 

prin cercetare și inovare” Chișinău: CEP USM, 2014, pag. 73. 

” Procedurile pre-insolvabilitatea - un nou 

pas în eficientizarea legislației cu privire la 

insolvabilitate” (0,4 coli de autor) 

Macovei Gheorghe 

10. Rezumatele comunicărilor Conferinței Științifice ”Integrare 

prin cercetare și inovare” Chișinău: CEP USM, 2014, pag. 34. 

”Particularitățile soluționării litigiilor 

individuale de muncă izvorîte din cauzarea 

de prejudicii” , în coautorat (0,4 coli de 

autor) 

Macovei Gheorghe 

11. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „ 

Integrare prin cercetare şi inovare” 10-11 noiembrie 2014 

Chişinău, 

„Aspecte ale instituţiei părţilor în procesul 

civil” pag.45-48. 

Lavric Lilana 

12. Conferinţa ştiinţifică internatională „INTERACŢIUNEA 

DREPTULUI INTERN ŞI DREPTULUI INTERNAŢIONAL: 

PROVOCĂRI ŞI SOLUŢII”, Chişinău, 14 noiembrie 2014 

(organizată de Catedra Drept Internaţional şi Drept al 

Relaţiilor Economice Externe); 

Borş Ana 

13. Simpozionul Internaţional “Universul Ştiinţelor”, ediţia a V-a, 

organizat de către Asociaţia Cultural-Ştiinţifică “Vasile 

Pogor” din Iaşi, 7 septembrie 2014 

Borş Ana 

14. Simpozionul International “UNIVERSUL STIINTELOR“- 

Editia a V-a din 7 septembrie 2014, Iași,Româmia. 

Importanța determinării corecte a 

obiectului probațiunii în procesul civil. 

Chifa Felicia 

15. Conferinta stiintifica  națională cu participare internațională 

Integrare prin cercetare si inovare Chisinau,USM, 10-11 

noiembrie 2014 

Înregistrările audio-video ca mijloc de 

probă în procesul civil. Publicat în 

Rezumatele comunicărilor Volumul 2, pag 

15-18. 

                          Chifa Felicia 

 

 

CATEDRA DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI ADMINISTRATIV 

Nr. 

d/o 

Denumirea manifestării, locul şi perioada desfăşurării Titlul comunicării 

1. 
Cuciurca Doina. Materialele Conferintei stiintifico-practice 

cu participare internationala, "Teoria si practica administrarii 

publice" (23 mai 2014, Chisinau), Ch.: Academia de 

Administrare Publica, 2014, p.223. 

 

Raport - "Aspecte toeretico-practice 

privind evolutia si esenta 

parlamentarismului" 



   2. 

 

 

 

Guceac Ion. Springer International Publishing Switzerland, 

2014, page. 241.  

 

 

 

Raport – „The Opportunity of Recognition 

of the Right to Water as a Fundamental 

Human Right” 

 

 

 3. 

 

 

 

 

Bobeico Elena. Materialele conferintei internaţionale   

stiinţifico  -  practice cu genericul ,,Edificarea statului de drept 

”,  Academia de Administrare Publica de pe linga Preşedintele 

RM,  Chişinău, 23  mai 2014.      

Raport - ,,Controlul administrativ al 

activităţii autorităţilor administraţiei 

publice locale”   

 

 

 

 

  4. Slusarenco Svetlana. Materialele Conferinţei Stiinţifice 

Internaţionale „Interacţiunea dreptului inter şi dreptului 

internaţional: provocări şi soluţii”, Palatul Republicii, 

Chişinău. 14 noiembrie 2014. 

Raport – „Interferenţa reglementărilor 

normative naţionale şi internaţionale 

privind apatridia” 

 

  5. 

 

 

 

Şova Liuba. Materialele Conferinţei Stiinţifice Internaţionale 

„Interacţiunea dreptului inter şi dreptului internaţional: 

provocări şi soluţii”, Palatul Republicii, Chişinău. 14 

noiembrie 2014 

Raport – „Azilul politic în Republica 

Moldova” 

 

 

 

 6. Ciobanu Octavian. Materialele Conferinţei Stiinţifice 

Internaţionale „Interacţiunea dreptului inter şi dreptului 

internaţional: provocări şi soluţii”, Palatul Republicii, 

Chişinău. 14 noiembrie 2014 

 

Raport – „Dimensiuni teoretico-practice 

de realizare a controlului ulterior” 

 

 

  7. Rotunde Edgar. Materialele Conferinţei Stiinţifice 

Internaţionale „Interacţiunea dreptului inter şi dreptului 

internaţional: provocări şi soluţii”, Palatul Republicii, 

Chişinău. 14 noiembrie 2014 

Raport – „ Transportatorul de pasageri 

ca subiecţi a declarării” 

 

  8. Nichita Rodica. Materialele Conferinţei Stiinţifice 

Internaţionale „Interacţiunea dreptului inter şi dreptului 

internaţional: provocări şi soluţii”, Palatul Republicii, 

Chişinău. 14 noiembrie 2014 

Raport – „Dreptul la învăţătură – 

pilonul progresului reformării 

învăţămîntului „ 

 

 

CATEDRA DREPT INTERNAŢIONAL ŞI RELAŢII ECONOMICE EXTERNE 

Nr. 

d/o 

Denumirea manifestării, locul şi perioada desfăşurării Autorul, Titlul comunicării 

1 2 3 

1.  Conferinţa ştiinţifică din 10-11 noiembrie 2014 

„Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP 

USM, 2014. 

Nicolae OSMOCHESCU, Nadejda OSMOCHESCU 

Obligaţia Republicii Moldova de a-şi baza relaţiile 

sale cu alte state pe principiile şi normele unanim 

recunoscute ale dreptului internaţional. (0,2 c.a.) 

2.  Conferinţa ştiinţifică din 10-11 noiembrie 2014 

„Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP 

USM, 2014. 

Daniela POPESCU, Nicolae OSMOCHESCU 

Codificarea dreptului internaţional maritim – succes 

în evoluţia dreptului internaţional public. (0,2 c.a.) 

3.  Conferinţa ştiinţifică din 10-11 noiembrie 2014 

„Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP 

USM, 2014. 

Daniela POPESCU 

Drepturile statelor neriverane în zona economică 

exclusivă. (0,2 c.a.) 

4.  Conferinţa ştiinţifică din 10-11 noiembrie 2014 

„Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP 

USM, 2014. 

Violeta COJOCARU 

Cadrul legal al asistenţei judiciare internaţionale. 

(0,2 c.a.) 

5.  Conferinţa ştiinţifică din 10-11 noiembrie 2014 

„Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP 

USM, 2014. 

Violeta COJOCARU, Lilia GRIBINCEA 

Schemele de garantare a depozitelor în Uniunea 

Europeană. (0,2 c.a.) 

6.  Conferinţa ştiinţifică din 10-11 noiembrie 2014 

„Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP 

Natalia SUCEVEANU 

Noi evoluţii ale jurisprudenţei curţii de justiţie a 



USM, 2014. Uniunii Europene în materia protecţiei datelor cu 

caracter personal. (0,2 c.a.) 

7.  Conferinţa ştiinţifică din 10-11 noiembrie 2014 

„Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP 

USM, 2014. 

Eugeniu CAŢAVEICĂ 

Trei nivele ale răspunderii ce rezultă din încălcarea 

Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. (0,2 

c.a.) 

8.  Conferinţa ştiinţifică din 10-11 noiembrie 2014 

„Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP 

USM, 2014. 

Turgay ŞEN 

Elemente semnificative în raportul de cooperare 

între Republica Moldova şi Republica Turcia. (0,2 

c.a.) 

9.  Conferinţa ştiinţifică din 10-11 noiembrie 2014 

„Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP 

USM, 2014. 

Valeriu BABĂRĂ 

Câteva reflecţii asupra determinării competenţei 

jurisdicţionale a instanţelor din Republica Moldova 

în 

soluţionarea litigiilor de drept internaţional privat. 

(0,2 c.a.) 

10.  Conferinţa ştiinţifică din 10-11 noiembrie 2014 

„Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP 

USM, 2014. 

Valeriu BABĂRĂ 

Precizări referitoare la soluţionarea conflictelor de 

jurisdicţii în dreptul Republicii Moldova. (0,2 c.a.) 

11.  Conferinţa ştiinţifică din 10-11 noiembrie 2014 

„Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP 

USM, 2014. 

Lilia GRIBINCEA 

Planificarea redresării instituţiilor de credit în 

Uniunea Europeană. (0,2 c.a.) 

12.  Conferinţa ştiinţifică din 10-11 noiembrie 2014 

„Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP 

USM, 2014. 

Diana SÂRCU 

Specificul adoptării actului 

jurisdicţional: contenciosul interstatal general. (0,2 

c.a.) 

13.  Conferinţa ştiinţifică din 10-11 noiembrie 2014 

„Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP 

USM, 2014. 

Sergiu FURTUNA 

Drept internaţional umanitar şi drepturile omului. 

(0,2 c.a.) 

14.  Conferinţa ştiinţifică din 10-11 noiembrie 2014 

„Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP 

USM, 2014. 

Nicolae OSMOCHESCU 

Pacta sunt servanda bonna fidea – principiu 

constituţional în Republica Moldova. (0,2 c.a.) 

15.  Conferinţa ştiinţifică din 10-11 noiembrie 2014 

„Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP 

USM, 2014. 

Olga DORUL 

Reglementarea metodelor şi mijloacelor de purtare 

a conflictelor armate în dreptul internaţional 

umanitar contemporan. (0,2 c.a.) 

16.  Conferinţa ştiinţifică din 10-11 noiembrie 2014 

„Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP 

USM, 2014. 

Diana LAZĂR 

Dimensiunea principiului contradictorialităţii ca 

temei de refuz a recunoaşterii şi executării hotărârii 

arbitrale străine în sistemul Convenţiei de la New 

York. (0,2 c.a.) 

17.  Conferinţa ştiinţifică din 10-11 noiembrie 2014 

„Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP 

USM, 2014. 

Valentin ROŞCA 

Efectul schimbărilor climatice asupra conflictelor 

armate contemporane. (0,2 c.a.) 

18.  Conferinţa ştiinţifică din 10-11 noiembrie 2014 

„Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP 

USM, 2014. 

Dumitru JOSANU 

Răspunderea juridică a statului pentru cedări ilegale 

ale teritoriului de stat. (0,2 c.a.) 

19.  Conferinţa ştiinţifică din 10-11 noiembrie 2014 

„Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP 

USM, 2014. 

Cristina CARAUŞ 

Clauzele limitative şi exoneratoare de răspundere în 

sistemul convenţiilor cu privire la răspunderea 

contractuală. (0,2 c.a.) 

20.  Conferinţa europeană ştiinţifico-practică privind 

transpunerea şi implementarea dreptului Uniunii 

Europene, 19-20 septembrie 2013, Vilnius, Lituania. 

Natalia SUCEVEANU 

Procesul de armonizare în Republica Moldova. (0,4 

c.a.) 

21.  Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică ”Arbitrajul 

internaţional în Republica Moldova – realizări şi 

perspective”, Chişinău, 16 mai 2014. 

Aurel BĂIEŞU 

Rolul arbitrajului comercial internaţional în 

înfăptuirea justiţiei. (0,7 c.a.) 

22.  Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică ”Arbitrajul 

internaţional în Republica Moldova – realizări şi 

perspective”, organizat de Camera de Comerţ şi 

Industrie a Republicii Moldova, Ministerul Justiţiei al 

Republicii Moldova şi Uniunea Europeană, Chişinău, 16 

mai 2014. 

Lilia GRIBINCEA  

Arbitrajul ad-hoc. (0,8 c.a.) 

23.  Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică ”Arbitrajul Diana LAZĂR 



internaţional în Republica Moldova – realizări şi 

perspective”, organizat de Camera de Comerţ şi 

Industrie a Republicii Moldova, Ministerul Justiţiei al 

Republicii Moldova şi Uniunea Europeană, Chişinău, 16 

mai 2014. 

Cadrul de reglementări privind procedura 

recunoaşterii şi executării sentinţelor arbitrale 

străine în sistemul Convenţiei de la New York din 

1958. (2.15 c.a.) 

 

24.  Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare 

internaţională ”Teoria şi practica administrării publice”, 

23 mai 2014. Chişinău, 2014. 

Olga DORUL 

Fundamentul juridic al statutului de neutralitate 

permanentă. Repere de drept constituţional şi drept 

internaţional public 

25.  Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare 

internaţională ”Teoria şi practica administrării publice”, 

23 mai 2014. Chişinău, 2014. 

Natalia ZAMFIR 

Actualitatea  şi   perspectivele  privind participarea  

publicului  la  luarea  deciziilor  în  materie  de  

mediu 

26.  Simpozionul Internaţional ”Universul Ştiinţelor” ediţia a 

V-a, 7 septembrie 2014, Iaşi, România. 

Olga DORUL 

Tehnicile de modificare a mediului în dreptul 

internaţional umanitar 

27.  Simpozionul Internaţional ”Universul Ştiinţelor” ediţia a 

V-a, 7 septembrie 2014, Iaşi, România. 

Violeta COJOCARU, Vladlen COJOCARU 

Exigenţe ale compatibilităţii dreptului naţional cu 

Dreptul Convenţiei Europene pentru Protecţia 

drepturilot omului şi libertăţilor fundamentale 

28.  Conferinţa ştiinţifică pentru studenţi „Parlamentul 

European şi Parlamentele naţionale – garanţii unei 

democraţii europene”, organizată de Catedra de drept 

internaţional şi drept al relaţiilor economice externe în 

colaborare cu Parlamentul RM şi Centrul de Armonizare 

a legislației, 14 mai 2014, Chişinău, USM  

Natalia SUCEVEANU 

Rolul Parlamentului RM în procesul de armonizare 

a legislaţiei 

29.  Conferinţa internaţională „Human Rights and 

Environment in a New Ukraine: In Honour of Prof. 

Svitlana Kravchenko”//„Drepturile Omului şi Mediul 

Înconjurător într-o nouă Ucraină: În memoria Prof. 

Svetlana Kravchenko”. Lvov (20 – 21 septembrie 2014). 

Iordanca-Rodica IORDANOV,  

Valentin ROŞCA  

Noi obligaţii pentru persoanele juridice în 

Republica Moldova pentru publicarea emisiilor de 

poluare a aerului // New corporate obligations in 

Moldova to reveal air pollution emissions to the 

public 

30.  Masă rotundă cu participare internaţională consacrată 

aniversării a 65-a de la adoptarea Declaraţiei Universale 

a Drepturilor Omului, 11 decembrie 2013, Chişinău: 

AAP, 2014 

Diana SÂRCU,  

Oleg BALAN 

Aplicarea directă a reglementărilor internaţionale în 

materia drepturilor omului 

31.  Conferinţa Internaţională 

Universitatea „Perspectiva-INT”, Chişinău, aprilie, 2014 

Ala LUCA 

Lucrătorii migranţi din prisma drepturilor omului 

 

CATEDRA DREPTUL MUNCII 

Nr. 

d/o 

Denumirea manifestării, locul şi perioada desfăşurării Titlul comunicării 

1 Conferinţa știinţifică Provocările societăţii contemporane 

Protecţia datelor cu caracter personal, O nouă provocare? 

Din 28.01.14,publicat materialele conferinţei p. 135-144 

(0,44 c.a.) 

„Condiţii de fond și de formă privind 

protecţia datelor cu caracter personal ale 

salariatului” 

MACOVEI Tatiana 

2 Conferinţa știinţifico-practică internaţională „Teoria și 

practica administrării publice din 23.05.2014, 

comunicare,materiale ale conferinţei,p.206-209 ,(0,38 c.a.) 

„Controverse privind munca de noapte a 

salariatelor” 

MACOVEI Tatiana 

3 Conferinţa știinţifică internaţională „Două decenii ale 

doctrinei constituţionale sub auspiciile Constituţiei”, 

Chișinău, 16-17 octombrie 2014 (în curs de publicare) 

„Condiţii necesare pentru dovedirea 

discriminării directe după criteriul de sex în 

domeniul relaţiilor de muncă” 

MACOVEI Tatiana 

4 Conferinţa știinţifică naţională cu participare internaţională, 

11-12 noiembrie 2014, Rezumate ale comunicării. Știinţe 

sociale, Chișinău, 2014, CEP USM, p. 31-34. 

„Plasarea în câmpul muncii a persoanelor 

cu dizabilităţi” 

MACOVEI Tatiana 

5 Conferinţa știinţifică naţională cu participare internaţională, 

11-12 noiembrie 2014, Rezumate ale comunicării. Știinţe 

sociale, Chișinău, 2014, CEP USM, p. 34-37. 

„Particularităţile soluţionării litigiilor 

individuale de muncă izvorâte din cauzarea 

de prejudicii” 

MACOVEI Tatiana, MACOVEI 

Gheorghe 

6 Conferinţa știinţifică internaţională “Interacţiunea dreptului 

intern și dreptului internaţional: provocări și soluţii”; 

Chișinău,  14 noiembrie 2014, (în curs de publicare). 

“Dreptul la muncă al persoanelor cu 

dizabilităţi: realităţi și deziderate” 

MACOVEI Tatiana 



7 Rezumate    ale comunicărilor conferinţei științifice cu 

participare internațională „Interferințe universitare – 

Integrare prin cercetare și inovare” Chişinău: CEP USM, 

2014,p. 200-203; 

 

„Mecanismele de control al aplicării 

convențiilor Organizației Internaționale a 

Muncii”  

 UNTILA Natalia 

8 Conferinţa știinţifică naţională cu participare internaţională, 

11-12 noiembrie 2014, Rezumate ale comunicării. Știinţe 

sociale, Chișinău, 2014, CEP USM, p. 31-34. 

„Perspective legale de integrare în 

societate”GRECU Doina 

9 În: „Provocările societăţii contemporane. Protecţia datelor 

cu caracter personal: O nouă provocare?”: Materialele 

conferinţei ştiinţifice, 28 ianuarie 2014, Chişinău, CEP 

USM, 2014, p. 145-163. 

 

„Consideraţii privind dreptul salariatului la 

respectul vieţii private la locul de muncă” 

BOIŞTEANU Eduard 

10 În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale 

„Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în 

condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene” 

(2013; Bălţi), Bălţi, Presa universitară bălţeană, 2014, p. 

144-149. 

 

„Reflecţii juridice privind respectarea dress-

code-ului şi interzicerea fumatului la locul 

de muncă” 

BOIŞTEANU Eduard 

DRUMEA Iulia 

11 Conferinţa știinţifică internaţională „Două decenii ale 

doctrinei constituţionale sub auspiciile Constituţiei”, 

Chișinău, 16-17 octombrie 2014 (în curs de publicare) 

„Salariul: definiţie şi concept” 

PLEŞCA Victoria 

12 Conferinţa știinţifică internaţională „Două decenii ale 

doctrinei constituţionale sub auspiciile Constituţiei”, 

Chișinău, 16-17 octombrie 2014 (în curs de publicare) 

„Principiile de activitate ale Inspectoratului 

de Stat al Muncii” 

PĂSCĂLUŢĂ Felicia 

13 Conferinţa știinţifică internaţională “Interacţiunea dreptului 

intern și dreptului internaţional: provocări și soluţii”; 

Chișinău,  14 noiembrie 2014, (în curs de publicare). 

„Asigurarea securităţii ecologice în lumina 

provocărilor politice, economice şi militare” 

ZAMFIR Pavel 

14 Conferinţa știinţifică internaţională “Interacţiunea dreptului 

intern și dreptului internaţional: provocări și soluţii”; 

Chișinău,  14 noiembrie 2014, (în curs de publicare). 

„Rolul asistentului social în promovarea şi 

respectarea drepturilor şi libertăţilor 

omului” 

CHISARI-RURAK Aliona 

 

15 Conferinţa știinţifică internaţională “Interacţiunea dreptului 

intern și dreptului internaţional: provocări și soluţii”; 

Chișinău,  14 noiembrie 2014, (în curs de publicare). 

„Caracteristica componenetelor dreptului la 

muncă” 

PLATON Lilian 

 

16 Conferinţa știinţifică internaţională “Interacţiunea dreptului 

intern și dreptului internaţional: provocări și soluţii”; 

Chișinău,  14 noiembrie 2014 

„Handicap versus dizabilitate” 

GRECU Doina 

 

17 Conferinţa știinţifică internaţională “Interacţiunea dreptului 

intern și dreptului internaţional: provocări și soluţii”; 

Chișinău,  14 noiembrie 2014 

„Problemele actuale în domeniul 

răspunderii materiale” 

SECRIERU Oxana 

 

18 Conferinţa știinţifică internaţională “Interacţiunea dreptului 

intern și dreptului internaţional: provocări și soluţii”; 

Chișinău,  14 noiembrie 2014 

„Răspunderea juridică a angajatorului în 

cazul neexecutării sau executării 

necorespunzătoarea a obligaţiilor de 

organizare a securităţii muncii” 

PĂSCĂLUŢĂ Felicia 
 

19 Teoria şi Practica Administrării Publice, conferinţă 

internaţională ştiinţifico-practică cu participare 

internațională, «Edificarea statului de drept și modernizarea 

administrației publice», Academia de Administrare Publică 

de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, Chișinău, mai 

2014, p. 164-167 

 

“Controverse legale și doctrinare privind 

raportul dintre securitatea muncii şi 

protecţia muncii” 

 

PĂSCĂLUŢĂ Felicia 
 

20 Conferința științifică internațională, “Interacţiunea dreptului 

intern și dreptului internaţional: provocări și soluţii”; 

Chișinău,  14 noiembrie 2014 

“Aspecte istorice privind dezvoltarea 

protecției mediului în plan internațional” 

CRIVORUCICA Elena 

21 Conferința organizată la AAP, 2014 “Mecanisme juridice 

naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului 

p.201-206 

 

“Titularii dreptului la un mediu de viață 

sănătos” 

CRIVORUCICA Elena 

 



Participare la manifestări ştiinţifice internaţionale 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea manifestării, locul şi perioada desfăşurării Titlul comunicării 

1 În: Materialele Conferinţei internaţionale „Procesul civil şi 

executarea silită, experienţa unui nou început” (2014; Tîrgu 

Mureş), Bucureşti, Universul Juridic, 2014, p. 80-87. 

 

„Unele reflecţii privind reglementarea 

demisiei salariatului în legislaţia Republicii 

Moldova” 

BOIŞTEANU Eduard 

2 În: Materialele Conferinţei internaţionale „Procesul civil şi 

executarea silită, experienţa unui nou început” (2014; Tîrgu 

Mureş), Bucureşti, Universul Juridic, 2014, p. 88-97. 

 

„Unele aspecte generale privind modul de 

acordare a concediului de odihnă anual în 

reglementarea Codului muncii al Republicii 

Moldova ” 

BOIŞTEANU Eduard 

CEPRAGA Vitalie 

 

ACTIVITATEA DE  DOCTORAT A MEMBRILOR CATEDREI 

 

În Anul 2014 A Fost Susţinută  

- o teza de doctor în drept ( Macovei Tatiana). 

- a trecut seminarul de profil şi comisia cnaa a aprobat consiliul ştiinţific specializat  pentru susţinerea tezei de 

doctor habilitat (Boişteanu Eduard) 

- a trecut seminarul ştiinţific de profil şi materialele sunt prezentate pentru aprobarea consiliului ştiinţific 

specializat pentru susţinerea tezei de doctor în drept (Păscăluţă Felicia) 

 

CATEDRA DREPT CIVIL 

Nr. 

d/o 

Denumirea manifestării, locul şi perioada desfăşurării Titlul comunicării 

1 2 3 

1 Conferință internațională, Târgu Mureș, 28-31 august 2014, 

05, coli de autor 

  Intentarea procedurii de executare de către 

cetățenii străini și de către persoanele 

juridice străine. – Băieșu Sergiu, dr.în drept, 

prof.univ. 

2. Conferință internațională, Almata 2014, 0,7 coil de autor. 

 

Добросовестность – фундаментальная 

презумпция в вещном праве. – Băieșu 

Sergiu, dr.în drept, prof.univ. 

3. Conefrință internațională, Chiev, 2014, 1 coală de autor «Преюдициальный запрос в праве 

Молдовы: теоретический и практический 

аспекты» . – Băieșu Sergiu, dr.în drept, 

prof.univ. 

4. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională 

„INTERACŢIUNEA DREPTULUI INTERN ŞI DREPTULUI 

INTERNAŢIONAL: PROVOCĂRI ŞI SOLUŢII”,  

Universitatea de Stat din Moldova, 14 noiembrie 2014 

Interacțiunea dreptului intern și internațional 

în materia protecției drepturilor copilului. – 

Cebotari Andrian – magistru, lector 

universitar 

5. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională ”Tendințe 

contemporane ale Dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor 

cercetători”, Universitatea Academiei de Științe a Republicii 

Moldova, 10 martie 2014   

Neexecutarea obligațiilor părintești-  

problemă actuală de rezonanță - Cebotari 

Andrian – magistru, lector universitar 

6. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Interferenţe 

universitare- Integrare prin cercetare şi inovare”, Universitatea 

de Stat din Moldova, 11 noiembrie 2014 

Particularităţile răspunderii juridice pentru 

neexecutarea obligaţiilor părinteşti - Cebotari 

Andrian – magistru, lector universitar 

7. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Interferenţe 

universitare- Integrare prin cercetare şi inovare”, Universitatea 

de Stat din Moldova, 11 noiembrie 2014 

Categoriile răspunderii juridice în cadrul 

Convenției ONU pentru drepturile copiilor – 

Cebotari Andrian – magistru, lector 

universitar 

8. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Interferenţe 

universitare- Integrare prin cercetare şi inovare”, Universitatea 

de Stat din Moldova, 11 noiembrie 2014 

Regimul juridic al dreptului de preemțiune al 

coproprietarului la vînzarea unei cote-părți 

din proprietatea comună pe cote-părți.– 

Băieșu Sergiu, dr.în drept, prof.univ., Ala 

Otgon – doctorandă. 

9. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Interferenţe 

universitare- Integrare prin cercetare şi inovare”, Universitatea 

de Stat din Moldova, 11 noiembrie 2014 

Declararea pe cale judecătorească a decesului 

unuia dintre soți și efectele sale – Inga 

Vlaicu, magistru, lector universitar. 

10. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Interferenţe 

universitare- Integrare prin cercetare şi inovare”, Universitatea 

de Stat din Moldova, 11 noiembrie 2014 

Particularitățile contractului privind plata 

pensiei de întreținere – Cebotari Valentina, 

dr.în drept, conf.universitar. 



11. Conferinţa ştiinţifică internaţională „INTERACŢIUNEA 

DREPTULUI INTERN ŞI DREPTULUI INTERNAŢIONAL: 

 PROVOCĂRI ŞI SOLUŢII”. Chişinău, 14 noiembrie 2014 

 Perspectiva autentificării notariale a actelor 

juridice electronice în Republica Moldova – 

Pistriuga Vitalie – magistru, lector 

universitar. 

12. Seminarul «Unele varietăți ale contractului de vînzare-

cumpărare», organizat de asociația obștească «Pelican». 

Chișinău, 28 iunie 2014. 

Vînzare-cumpărare cu drept de preemțiune – 

Calmîc Vlada – magistru, lector universitar 

13. Seminarul «Contractul de donație în vizorul notarului public», 

organizat de asociația obștească «Pelican». Chișinău, 25 

ianuarie 2014. 

Natura juridică şi elementele contractului de 

donaţie. Delimitarea de alte contracte civile. 

– Calmîc Vlada – magistru, lector universitar 

14. Masa rotundă cu genericul «Instruirea iniţială a avocaţilor 

stagiari – realităţi şi perspective», organizat de Asociația 

Tinerilor Avocați și ABAROLI Moldova. Chișinău, 28 

noiembrie 2014. 

Prezentarea conceptului de instruire iniţială a 

avocaţilor stagiari şi a proiectului 

curriculumului de instruire iniţială. – Calmîc 

Vlada – magistru, lector universitar 

15. Masa rotundă cu genericul «Instruirea iniţială a avocaţilor 

stagiari – realităţi şi perspective», organizat de Asociația 

Tinerilor Avocați și ABAROLI Moldova. Chișinău, 28 

noiembrie 2014. 

Realităţi şi perspective (soluţii şi posibile 

parteneriate) pentru instruirea iniţială a 

avocaţilor stagiari – Calmîc Vlada – 

magistru, lector universitar 

16. Masa rotundă: Dreptul la Capacitate Juridică Egală.Chişinău, 

15.12.2014. 

  

Dreptul la Capacitate Juridică Egală. – 

Pistriuga Vitalie – magistru, lector 

universitar. 

17. International seminar Civil movement: constitutional struggle 

for equality 22 Februarie 2014, USM. p. 10-15 (0.4 c.a.). 

Diversity and integration in law school. Case 

study. – Cara Aliona – dr.în drept, lector 

superior 

18. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională cu genericul 

Tendințe contemporane ale dezvoltării științei în contextul 

valorificării opțiunii europene: viziuni ale tinerilor 

cercetători”, Chisinau 3 iunie 2014, p. 44-50 (0.6 c.a.). 

Răspunderea părților in contractul electronic 

prin prisma normelor internaționale – Cara 

Aliona – dr.în drept, lector superior 

19. Conferinta Internationala ENAM; 13-14 iulie 2014, Tbilisi, 

Goergia. 

Cara Aliona – dr.în drept, lector superior 

20. Conferinţa internaţională la USM din 14 noiembrie 2014, 

 Sesiunea de lucru III „LEGISLAŢIA UNIUNII EUROPENE: 

PARTICULARITĂŢI DE IMPLEMENTARE” 

Folosirea Proiectului Cadrului Comun de 

Referinţă (DCFR) la transpunerea coerentă a 

drepului Uniunii Europene – Cazac 

Octavian, dr.în drept, lector superior 

 

 

IV.2. Organizarea Manifestărilor Ştiinţifice 

CATEDRA DREPT PENAL ŞI CRIMINOLOGIE 

Membrii Catedrei drept penal şi criminologie au fost implicaţi în organizarea manifestărilor ştiinţifice 

internaţionale:  

1. Denumirea manifestării: 

1. Denumirea organizaţiei (implicate în organizare) 

 

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi (Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 

Facultatea de Fizică) 

Universitatea de Stat din Moldova (Facultatea de Drept) 

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene ”Constantin Stere” din Republica Moldova ( Facultatea 

de Drept) 

Asociaţia Cultural – Ştiinţifică „Vasile Pogor” din Iaşi 

2. Organizatori din cadrul Catedrei drept penal şi criminologie:  

1. Moraru Victor, dr. în drept, prof. univ. – membru al Comitetului ştiinţific al Simpozionului ; membru al 

Comisiei de Jurizare. 

2. Grama Mariana, dr. în drept, conf. univ. -  membru al Comitetului ştiinţific al Simpozionului 

3. Participanţi  

1. Brînza Sergiu, dr. hab.  în drept, prof. univ.  

2. Moraru Victor, dr. în drept, prof. univ.  

3. Ciobanu Igor, dr. în drept, conf. univ. 

4. Stati Vitalie, dr. în drept, conf. univ. 

Simpozionul Internaţional “UNIVERSUL ŞTIINŢELOR” – Ediţia a V-a 

Iaşi, România, 07 septembrie 2014  



5. Botnaru Stela, dr. în drept, conf. univ.  

6. Şavga Alina, dr. în drept, conf. univ. 

7. Zaporojan Igor, dr. în drept, conf. univ. 

8. Grama Mariana, dr. în drept, conf. univ. 

9. Dumneanu Ludmila, dr. în drept, conf. univ. 

10. Gîrla Lilia, dr. în drept, conf. univ. 

11. Hadîrca Igor, dr. în drept, conf. univ. 

12. Fortuna Ghenadie, dr. în drept, lect. supag. univ. 

13. Vidaicu Mihaela, dr. în drept, conf. univ. 

14. Martin Daniel, dr. în drept, conf. univ. 

15. Manea Vladislav, dr. în drept, conf. univ. 

16. Eşanu Adriana, dr. în drept, conf. univ. 

17. Bolocan Augustina,dr. în drept, lect. univ. 

18. Tabarcea Iurie, mag. în drept,lect. univ. 

19. Popescu Dorin, mag. în drept,lect. univ. 

20. Gurev Dorina, mag. în drept,lect. univ. 

21. Copeţchi Stanislav,  mag. în drept,lect. univ. 

22. Negritu Ludmila, mag. în drept,lect. univ. 

   

2. Denumirea organizaţiei (implicate în organizare) 

 

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi 

Universitatea de Stat din Moldova 

Universitatea din Bordeaux, Franţa 

3. Organizatori (din cadrul Catedrei drept penal şi criminologie)  

1. Brînza Sergiu, dr. hab. în drept, prof. univ. – moderator al Conferinţei în cadrul a două ateliere. 

4. Participanţi (din cadrul Catedrei drept penal şi criminologie) 

Brînza Sergiu, dr. hab. în drept, prof. univ. 

Gurev Dorina, mag. în drept,lect. univ. 

Negritu Ludmila, mag. în drept,lect. univ. 

 

CATEDRA DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI ADMINISTRATIV 

1. Denumirea manifestării 

Conferinţa ştiinţifică internaţională 

„Două decenii ale doctrinei constituţionale sub auspiciile Constituţiei” 

  

2. Denumirea organizaţiei 

Catedra Drept Constituţional şi Drept Administrativ, în parteneriat cu Universitatea de Stat 

din Moldova, Facultatea de Drept, Centrul de Studii Constituţionale şi Educaţie a 

Drepturilor Omului, Curtea Constituţională a Republicii Moldova şi Consiliul Studenţesc al 

Facultăţii de Drept. 

 

3. Preşedintele  comitetului de organizare  

Sergiu Cobăneanu doctor în drept, profesor universitar 

4. Participanţi  

1. S. Cobăneanu  

2. A. Arseni 

3. S. Maimescu 

4. V. Mocanu  

5. V.Zaporojan 

6. T. Сârnaţ 

7. M. Cârnaţ 

8. T. Cârnaţ 

1. Conférence Internationale Francophone des Doctorants en Droit Pénal 

„La protection pénale des droits et libertés fondamentaux” 

Iaşi, România, 06 - 09 noiembrie 2014                          

 



9. Chiveri Galina  

10. V.Ermurachi 

11. L.Şova  

12. E.Bobeica 

13. V. Rusu  

14. M.Gîscă 

15. O.Ciobanu  

16. T. Cârnaţ   

17. E.Rotundu 

18. D. Cuciurca 

19. R. Nichita 

20. S. Slusarenco 

21. P. Ţurcan. 

5. Recomandările manifestării ştiinţifice  

În primul rînd stabilirea conexiunii dintre sistemul preuniversitar şi cel universitar de învăţămînt ceea ce ar facilita 

autoselecţia şi respectiv va aduce în aule persoane interesate în studierea dreptului. În al doilea rînd este necesitatea 

creşterii unor cadre care ar preda respectivele ştiinţe, obiectiv realizat prin stimularea studenţilor la cercetarea ştiinţifică 

în acest sens. Implementării tehnologiilor informaţionale în cadrul procesului de studiu, precum şi implementarea unor 

strategii didactice moderne, reieşind din idea că strategia este un semn al raţionalizării şi al dorinţei de reuşită .  

Pe lîngă aceasta este strict necesară îmbinarea metodelor tradiţionale şi netradiţionale  pentru a stimula interesul faţă 

de ştiinţa de drept constituţional fiind arhicunoscut faptul că anume modul de organizare şi desfăşurare a educaţiei 

universitareeste foarte important pentru trezirea curiozităţii şi a nevoii de cunoaştere în raport cu aşteptările studentului. 

Deasemenea este necesară organizarea unor activităţi practice reale care ar implica sută la sută contingentul studenţesc, 

cu un sistem de evaluare rigid şi concret (abilitatea de a elabora acte juridice de orice tip şi complexitate spre exemplu).  

Evident şi nu în ultimul rînd, pentru ca aceştea să se dedice complet obiectivelor şi sarcinilor puse în cadrul 

procesului de studii. 

 

CATEDRA DREPT INTERNAŢIONAL ŞI RELAŢII ECONOMICE EXTERNE 

Nr. Data 

desfăşurării  

manifestării 

Denumirea şi descrierea manifestării 

1.  7 – 9 aprilie 

2014 

Vizită în cadrul proiectului a Dlui Prof. Dainius Zalimas a avut loc, în cadrul căreia au 

fost organizate întruniri cu: Preşedintele Curţii Constituţionale a Republicii Moldova – 

Alexandru Tănase, cu colaboratorii Facultăţii de Drept (Sergiu Băieşu, Gheorghe Mîţu, 

Sergiu Ursu, Mariana Grama, Sergiu Cobaneanu, Svetlana Slusarenco, Aliona Cara, Sabina 

Cerbu, Rodica Ciobanu, Olesea Plotnic, Vlad Gribincea, Mihaela Vidaicu), a membrilor 

Catedrei DIDREE (Violeta Cojocaru, Victor Burac, Eduard Serbenco, Nadejda Hriptievschi,  

Diana Lazăr, Nicolae Osmochescu, Diana Sârcu, Valentin Roşca, Natalia Suceveanu, Natalia 

Zamfir, Olga Dorul, Ala Luca, Virginia Zaharia, Cristina Bancu), cu dr.hab., prof.univ. a 

Modulului Psiho-pedagogic (Victoria Cojocaru) şi a masteranzilor.  

Au fost organizate sesiuni individuale de lucru cu lectorii programului de masterat 

Drepturile Omului, privind experienta de predare în cadrul programului (curriculum, 

bibliografie, lucru individual, tehnici de predare, profilul studentilor, etc). 

2.  13 – 14 iunie 

2014 

Atelierul de lucru cu genericul ”Protejarea Drepturilor Omului în Republica 

Moldova: politici, iniţiative publice şi profesii juridice”, organizat de Catedra DIDREE. 

(SkyLand, s.Hruşevo, r-l Criuleni)  

Beneficiarii activităţii: Promoţia 2013-2015 a Masterului profesional ”Drepturile Omului” 

Externe a Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova; studenţii Facultăţii de Drept, 

USM şi membrii catedrei. 

Proiect cadru: Programul Academic Fellowship Program, Proiectul DIDREE ”Department 

Development Fund for the Master in Human Rights”. 

Obiectivele Atelierului de lucru ”Protejarea Drepturilor Omului în Republica Moldova: 

politici, iniţiative publice şi profesii juridice”: Ameliorarea competenţelor de analiză 

interdisciplinară a subiectelor privind drepturile omului; Crearea competenţelor de iniţiativă 

publică şi aplicabilitate practică a măsurilor de protecţie a drepturilor omului; Îmbunătăţirea 

standardelor educaţionale în cadrul programelor de masterat; Profesionalizarea specialiştilor în 

domeniul drepturilor omului. 

Atelierul nr.1. Inserţiunea profesionala a masteranzilor in Drepturile Omului 

- Organizaţii publice 

- Organizaţii non-guvernamentale  

- Proiecte de asistenta tehnica & organizaţii internaţionale. 

Atelierul nr.2. Drepturile omului in Republica Moldova 

- Lecţie deschisa : sistemul contituţional de protecţie a DO in RM : problematici si  

perspective 



- Politici publice in domeniul protecţiei si asigurării respectării DO in RM. 

Atelierul nr.3. Mock trial -  Cauza XX vs Republica Moldova - CtEDO 

Atelierul nr.4. Metode alternative de soluţionare a litigiilor 

Atelierul nr.5. Interacţiunea dintre CJUE şi CEDO potrivit Tratatului de la Lisabona. Analiză 

de caz. 

Atelierul nr.6. Evaluarea activităţii didactice si a performantelor in cadrul Masteratului DO 

(semestrul 1-2) 

- Aspecte curriculare 

- Izvoare didactice  

- Metode de predare si evaluare 

- Performantele studenţilor 

- Vizibilitate si PR  

- Strategii si planuri privind dezvoltarea si consolidarea Programului de Master in DO. 

Context: Începând cu septembrie 2013 DIDREE a demarat un nou program de masterat 

profesional în domeniul Drepturilor Omului. Programul este accesibil titularilor de licenţă în 

drept şi alte ştiinţe sociale. Programul de masterat a fost elaborat în baza standardelor şi celor 

mai bune practici ale universităţilor occidentale în domeniul studiilor universitare, cu expertiza 

profesorilor străini. Programul de masterat ”Drepturile Omului” a atras studenţii şi s-a 

poziţionat în oferta de programe de master prin : tehnici inovaţionale de predare şi evaluare, 

program de cursuri actuale şi aplicative în practică, relaţii de mentorat şi colaborare între 

profesor-student şi suport în inserţiunea profesională.  

Două semestre de studiu ale primei promoţii ale masteratului se încheie în iunie 2014. 

Acesta este un bun moment pentru o evaluare intermediară a competenţelor  studenţilor de a 

analiza probleme de domeniul drepturilor omului şi de a-i stimula suplimentar în a progresa în 

cercetările şi luarea de iniţiativă în anumite probleme specifice şi arii de intervenţie.  

În acest scop, DIDREE a organizat un set de ateliere practice şi de mese rotunde cu 

implicarea studenţilor, corpului profesoral şi al experţilor naţionali, lideri de opinie în domeniul 

drepturilor omului. În rezultatul acestei activităţi, studenţii şi masteranzii au obţinut noi 

competenţe profesionale, au stabilit relaţii de colaborare cu experţi în domeniu, avînd 

posibilitate de a testa soluţiile şi expertiza în problematica drepturilor omului. 

3.  17 

octombrie 

2014  

În cadrul manifestărilor dedicate împlinirii a 55 de ani de la fondarea Facultăţii de 

Drept, a avut loc Şedinţa Comună a Consiliilor Facultăţii de Drept a Universităţii din 

Bucureşti  şi Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldovacu 

genericul «INVĂŢĂMÂNTUL JURIDIC SUPERIOR – PERSPECTIVE 

DE COOPERARE», la care au participat membrii Catedrei DIDREE. 

Au fost organizate Lecţii publice cu participarea studenţilor, masteranzilor, 

doctoranzilor, şi profesorilor pe domeniile: Drept internaţional privat; Drept internaţional 

public. 

4.  10-11 

noiembrie 

2014 

Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională cu genericul 

„Integrare prin cercetare şi inovare”, Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova. 

Preşedintele comitetului de organizare: Gheorghe Ciocanu, dr. habilitat, prof. universitar. 

Participanţi: 

1. Violeta COJOCARU  

2. Nicolae OSMOCHESCU 

3. Diana SÂRCU 

4. Natalia SUCEVEANU 

5. Valeriu BABĂRĂ 

6. Lilia GRIBINCEA  

7. Olga DORUL 

8. Valentin ROŞCA 

9. Diana LAZĂR 

10. Daniela POPESCU 

11. Eugeniu CAŢAVEICĂ  

12. Turgay ŞEN 

13. Sergiu FURTUNA 

14. Dumitru JOSANU 

15. Cristina CARAUŞ 

5.  12 – 15 

noiembrie 

2014 

Vizită în cadrul proiectului a Dlui Prof. Dainius Zalimas a avut loc în perioada 12-

15.11.2014, în cadrul căreia au fost organizate întruniri cu:  colaboratorii Facultăţii de Drept 

(Sergiu Băieşu, Gheorghe Mîţu, Sergiu Ursu, Mariana Grama, Sergiu Cobaneanu, Svetlana 

Slusarenco, Aliona Cara, Sabina Cerbu, Rodica Ciobanu, Olesea Plotnic, Vlad Gribincea, 

Mihaela Vidaicu), a membrilor Catedrei DIDREE (Violeta Cojocaru, Victor Burac, Eduard 

Serbenco, Nadejda Hriptievschi,  Diana Lazăr, Nicolae Osmochescu, Diana Sârcu, Valentin 

Roşca, Natalia Suceveanu, Natalia Zamfir, Olga Dorul, Ala Luca, Virginia Zaharia, Cristina 

Bancu).  



Au fost organizate sesiuni individuale de lucru cu lectorii programului de masterat 

Drepturile Omului, privind experienta de predare în cadrul programului (curriculum, 

bibliografie, lucru individual, tehnici de predare, profilul studentilor, etc).  

De asemenea, a avut loc sesiunea de lucru cu DIDREE referitor la elaborarea chestionarelor 

de evaluare a programului de masterat Drepturile Omului şi metodele de evaluare a 

programului de masterat Drepturile Omului. 

6.  14 

noiembrie 

2014 

Сonferinţa Ştiinţifică Internaţională cu genericul ,,Interacţiunea Dreptului intern şi 

Dreptului internaţional: Provocări şi soluţii” (Sala Mică a Palatului Republicii) 

Evenimentul a fost dedicat jubileului de 70 de ani a distinsului profesor Nicolae 

Osmochescu. Au fost abordate subiecte ce ţin de suveranitatea statelor, drepturile şi libertăţile 

fundamentale, particularităţile de implementare a legislaţiei Uniunii Europene sub aspectul 

perspectivelor evolutive ale dreptului în contextul fenomenului globalizării. 

Organizatori: Catedra Drept Internaţional şi Drept al Relaţiilor Economice Externe (Şef 

Catedră – dr.hab., prof.univ. Violeta Cojocaru), Facultatea de Drept a USM (decan – dr., 

prof.univ. Sergiu Băieşu), Universitatea de Stat din Moldova (Rector – dr.hab., prof.univ. – 

Gheorghe Ciocanu). Coorganizatori: USPEE „Constantin Stere” (dr.hab., prof.univ. – 

Gheorghe Avornic), Uniunea Juriştilor din Moldova (Preşedinte – dr.hab., prof.univ. – 

Gheorghe Avornic). Partener: Canalul MBC – Moldavian Business Chanel (Dl Valeriu Pleşca). 

La Conferinţă Ştiinţifică Internaţională au fost invitaţi şi au participat la şedinţele în plen 

circa 175 de invitaţi din Republica Moldova, România, Federaţia Rusă, Ukraina, Spania, 

Muntenegru, Lituania etc. 

La Conferinţă au participat cu cuvînt de salut Dnii ex. sa Preşedintele Republicii Moldova – 

dl Mircea Snegur; Preşedintele Curţii Constituţionale a Republicii Moldova – ex. sa dl 

Alexandru Tanase; ex. sa Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova – dl 

Mihai Poalelungi; viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene – dl Iulian Groza, 

vicemininistrul de Justiţie – dl Vladimir Grosu; Vice-Preşedintele Academiei de Ştiinţe a 

Republicii Moldova – Academicianul dl Gheorghe Rusnac, Prorector pentru activitatea 

ştiinţifică prof.univ., dr. habilitat – dl Florentin Paladi şi alte persoane oficiale. 

Şedinţele s-au desfăşurat în plen în trei sesiuni de lucru.  

Sesiunea de lucru I „Suveranitatea statelor: implicare şi limitare” a avut drept deziderat 

discutarea unui subiect controversat pe planul dreptului internaţional şi pe agenda politică a 

statelor ca: suveranitatea, deoarece accepţiunile suveranităţii sunt nenumărate. Practic, în 

funcţie de momentul în timp, de ideologie, de diferitele şcoli de gîndire în relaţiile 

internaţionale, de interesele statale sau ale organizaţiilor internaţionale, specialiştii au oferit 

diverse înţelesuri ale termenului, de la noţiuni situate mai degrabă în zona teoriei politice la 

concepţii subordonate exclusiv principiilor dreptului internaţional. 

Noţiunea de suveranitate este elementul esenţial al dreptului internaţional public 

contemporan, statul suveran este principalul subiect al acestuia. Treptat, în ordinea 

internaţională, suveranitatea îşi diminuează caracterul absolut.  

Intervenienţii, nume notorii din ştiinţa dreptului, au abordat subiecte precum: aplicarea 

dreptului internaţional în ordinea juridică internă a Republicii Moldova; perspectivele evolutive 

ale dreptului în contextul fenomenului globalizării; repere constituţionale şi propuneri de lege 

ferenda privind relaţia dintre dreptul internaţional şi dreptul intern în România; interacţiunea 

Constituţiei şi dreptului internaţional: soluţii din jurisprudenţa Curţii Constituţionale a 

Republicii Moldova; suveranitatea de Stat în contextul efectelor hotărîrilor jurisdicţiilor 

internaţionale; actualitate şi perspective în problematica legislaţiei privind securitatea naţională 

a României. Sesiunea a fost moderată de dna Violeta Cojocaru, dr. hab. în drept, prof. univ. 

Sesiunea de lucru II „Drepturile şi libertăţile fundamentale: constituţionalitate şi 

internaţionalitate” s-a axat pe subiecte delicate şi extrem de importante ce vizează dinamica 

evoluţiei drepturilor omului într-o societate democratică. Intervenienţii au abordat chestiuni 

actuale cu privire la efectul direct al tratatelor internaţionale în domeniul drepturilor omului, 

în special a Convenţiei europene a drepturilor omului (CEDO), prioritatea lor faţă de 

Constituţiile şi legile naţionale; cu privire la răspunderea extrateritorială a statelor-părţi la 

CEDO şi întinderea principiului subsidiarităţii mecanismelor internaţionale de protecţie a 

drepturilor omului în raport cu cele naţionale prin prisma triunghiului jurisdicţional – CtEDO 

– CJUE – instanţe naţionale. În egală măsură, participanţii au adus discuţii şi intervenţii 

asupra celor mai sensibili beneficiari ai protecţiei precum sunt copiii şi solicitanţii de azil. 

Sesiunea a fost moderată de dna Diana Sârcu, dr. hab. în drept, conf. univ.  

Sesiunea de lucru III „Legislaţia Uniunii Europene: particularităţi de impelmentare” a fost 

dedicată unui fenomen, care este deopotrivă sensibil, complex şi actual şi care ţine de procesul 

de transformare şi schimbare a statelor din perspectiva amplului proces care se numeşte 

„Europenizare”. Tema sesiunii de discuţii reprezintă un demers academic necesar, ce se impune 

a fi concretizat şi aceasta pentru că aspectele problematice legate de implementarea politicilor 

europene la nivelul statelor au fost mult timp neglijate în literatura de specialitate. Acest 

demers academic devine actual şi dobîndeşte legitimitate pentru Republica Moldova, în 



contextul în care obligaţiile Republicii Moldova faţă de Uniunea Europeană au căpătat o 

dimensiune tot mai bine definită şi care se bazează pe implementarea Acordului de Asociere cu 

Uniunea Europeană, semnat şi ratificat de Republica Moldova, dar mai cu seamă odată cu 

punerea lui în aplicare provizorie începînd cu 1 septembrie 2014. 

Obligaţia de armonizare a legislaţiei naţionale la dreptul UE, potrivit principiilor de 

armonizare treptată, progresivă dar şi dinamică este consfinţită la articolele 448, 173, 408 ale 

Acordului de Asociere, dar şi în anexele la acest Acord. Acordul de Asociere operează cu mai 

multe elemente ale procesului de implementare a dreptului UE (transpunere, armonizare, 

punerea în aplicare a legislaţiei armonizate, asigurarea respectării aplicării efective a legislaţiei 

armonizate, abrogarea legislaţiei interne incompatibile cu dreptul UE). De aceea, procesului de 

implementare a actelor juridice asumate în baza Acordului, iniţial abstracte şi conţinute în 

variate reglementări, trebuie să i se acorde importanţa cuvenită, accentuînd, astfel, măsurile de 

pregătire a legislaţiei, de organizare a executării dar şi de executarea concretă a  legislaţiei 

armonizate.  

În cadrul sesiunii de lucru au fost abordate diverse aspecte problematice ce ţin de modul în 

care politicile europene, dar şi legislaţia europeană este transferată şi integrată în ordinea 

juridică a statelor. Şi deoarece procesul de implementare necesită cel mai des reforme şi 

schimbări la nivelul politicilor naţionale, la nivel legislativ şi instituţional, studiile prezentate în 

cadrul sesiunii s-au focusat pe o cercetare teoretică, empirică dar şi metodologică a acestui 

fenomen. Sesiunea a fost moderată de dna Natalia Suceveanu, dr. în drept, conf. univ. 

Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale cu genericul ,,Interacţiunea Dreptului 

intern şi Dreptului internaţional: Provocări şi soluţii” vor fi compilate în cadrul unei culegeri 

speciale pentru a aduce la cunoştinţa atît specialiştilor, cît şi publicului larg rezultatele 

cercetărilor. 

 

CATEDRA DREPTUL MUNCII 

În data de 29 noiembrie a fost organiztă Conferinţa Instituţională studenţească cu genericul „Dreptul la muncă în 

contextul integrării europene“ , la care au participat studenţii anului II şi masteranzii (specializarea Dreptul Muncii ) în 

număr de 78. 

Au fost organizate 2 ateliere. 

În calitate de invitaţi au participat reprezentanţi de la: 

Confederatia Naţională a Patronatelor din RM; 

Confederatia Naţională a Sindicatelor din RM (Inspectoratul Muncii al Sindicatelor);                                                        

Inspectoratul de Stat al Muncii; 

Participaţii la conferinţă au fost menţionaţi cu diplome de gradul III, II, I şi diplome de participare. 

 

 

V. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞI INOVARE A STUDENŢILOR ŞI MASTERANZILOR 
 

V.1. Participarea studenţilor şi masteranzilor la manifestări ştiinţifice naţionale/internaţionale (conferinţe, 

simpozioane etc.). Rezultatele participării  

CATEDRA DREPT PENAL ŞI CRIMINOLOGIE 

Prezintă interes participarea  studenţilor la diferite tipuri de manifestări ştiinţifice sub coordonarea 

competentă a cadrelor didactice de la Catedra drept penal şi criminologie. 

La Conferinţa Ştiinţifico-practică a studenţilor, 2014 din cadrul Facultăţii de Drept a participat 1 student 

cu raport de la Catedra drept penal şi criminologie. Ca rezultat: Lunca Ion a ocupat locul I.  

 

Numele, 

prenumele  

studentului 

Tipul manifestării Titlul comunicării Coordonatorul 

Lunca Ion 

Conferinţa Ştiinţifico-

practică a studenţilor, 

03 martie 2014 

Facultatea de Drept, 

USM 

Aspecte novatorii ale Legii nr. 270 din 

07.11.2013 pentru completarea Codului 

penal al RM 

Stati Vitalie, dr. în 

drept, conferenţiar 

universitar 

În cadrul Conferinţei Ştiinţifico-practică a studenţilor, 2014 la nivel de Universitate, Lunca Ion a ocupat 

de asemenea locul I.  

CATEDRA DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI ADMINISTRATIV 

Capitolul activitatea de cercetare a studenţilor se referă la efectuarea tezelor de licenţă, la disciplinele 

catedrei pe baza tematicii ştiinţifice întocmite şi aprobate la catedră. Lucrul efectuat a fost înalt apreciat de 

Comisia de Stat.  Studenţii  întocmesc  referate ştiinţifice la disciplinele din cadrul catedrei. 

Anual, inclusiv în 2014, studenţii participă  la conferinţele universitare şi republicane. În anul de studii 

2014 studenţii au ocupat locurile 1 şi 2 la Drept Constituţional şi Drept Administrativ. Toţi studenţii 

specialităţii catedrei au susţinut examenele şi tezele de licenţă.  



 

CATEDRA DREPT INTERNAŢIONAL ŞI RELAŢII ECONOMICE EXTERNE 

Pe parcursul anului 2014 activitatea ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor s-a exprimat în elaborarea 

tezelor de an, tezelor de licenţă, tezelor de master, pregătirea comunicărilor ştiinţifice, participarea la 

cercurile ştiinţifice.   

 

Catedra Drept Internaţional şi Drept al Relaţiilor Economice Externe, în cadrul Facultăţii de Drept, 

la data de 8 aprilie 2014 a organizat (sala 222, bl.4, Str. Mateevici, 60, Chişinău) Conferinţă Ştiinţifică 

pentru studenţii ciclului I, II şi doctoranzi cu genericul „Jurisdicţia teritorială a statelor: obligaţii 

pozitive şi responsabilitate”.  

Conferinţa a fost deschisă de dna V. Cojocaru, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Şeful 

Catedrei Drept Internaţional şi Drept al Relaţiilor Economice Externe. 

Cu un cuvînt de salut, în debutul conferinţei, au venit dl Nicolae Sadovei, Prorectorul Universităţii de 

Stat din Moldova, doctor habilitat, profesor universitar şi dl Sergiul Băieşu, Decanul Facultăţii de 

drept, doctor în drept, conferenţiar universitar. În calitate de oaspete de onoare, la Conferinţă a fost invitat dl 

Dainius Zalimas, profesor de drept internaţional public, Facultatea de Drept a Universităţii din Vilnius 

(Lituania), Preşedinte al Curţii Constituţionale din Lituania. 

La Conferinţă au participat şi au susţinut prezentări 39 de studenţi şi doctoranzi. Prezentările au fost 

susţinute atît în Plenul Conferinţei, cît şi în cadrul a 3 ateliere tematice: 1. Obligaţii pozitive şi 

extrateritorialitatea Convenţiei europene a drepturilor omului; 2. Aplicabilitatea teritorială a tratatelor 

internaţionale; 3. Gestiunea teritorială conflictuală. 

 Rezumatele comunicărilor la conferinţă urmează a fi publicate la Tipografia CEP USM.  

 

Catedra Drept Internaţional şi Drept al Relaţiilor Economice Externe a organizat la data de 14 

mai 2014, ora 10
00

, (I-ma parte - Sala Senatului USM, Bl.Principal, et. II, USM), (Partea a II-a - Sala 

de Şedinţe, Bl.3, et II, USM), Chişinău, str. Mateevici, 60
 

DISCUŢII PUBLICE cu genericul 

„Parlamentul European şi Parlamentele naţionale – garanţii unei democraţii europene” pentru studenţii 

ciclului I şi II cu prilejul celebrării Zilei Europei în Republica Moldova la 9 mai şi promovării 

evenimentelor de actualitate pentru Uniunea Europeană.  

Discuţiile publice au fost deschise de Dl Gheorghe Ciocanu, doctor habilitat în drept, profesor 

universitar, Rector USM. 

La Conferinţă au participat cu cuvînt de salut: dl. Igor CORMAN, Preşedinte al Parlamentului Republicii 

Moldova; dl Eiki NESTOR, Speakerul Parlamentului (Riigikogu) Republicii Estonia; dna Solvita 

ĀBOLTINA, Speakerul Parlamentului (Saeima) Republicii Letonia ; dna Loreta GRAUZINIENE, 

Speakerul Parlamentului (Seimas) Republicii Lituania; dl Per WESTERBERG, Speakerul Parlamentului 

(Riksdag) Regatului Suediei; dl Pekka RAVI, Prim-vice-Speaker al Parlamentului (Eduskunta) Republicii 

Finlanda; dl Bertel HAARDER, Prim-vice-Speaker al Parlamentului (Folketinget) Regatului Danemarcei; 

dl Kenneth SVENDSEN, al Doilea Vice-Speaker al Parlamentului (Storting) Regatului Norvegiei. 

Partea a II-a a fost deshisă de Decanul Facultăţii de drept, dl Sergiu BĂIEŞU. Atelierul tematic a fost 

prezentat de Dna Natalia SUCEVEANU, doc.conf.univ. 

Moderatori: Nicoară Dan, preşedinte al Consiliului studenţesc al Facultătii de Drept şi Drăgălin Valeriu, 

membru al Consiliului studenţesc al Facultătii de Drept. 

 

Catedra Drept Internaţional şi Drept al Relaţiilor Economice Externe a organizat la data de 5 

decembrie 2014 – Conferinţa Ştiinţifică Studenţească cu genericul “Aspecte juridice de protecţie a 

mediului ca o provocare în respectarea Drepturilor Omului în sec. XXI”, dedicată celebrării Zilei 

Internaţionale a Drepturilor Omului (10 decembrie) (Universitatea de Stat din Moldova). 

Evenimentul ştiinţific a fost organizat în parteneriat de Facultatea de Drept (catedrele Dreptul Muncii şi 

Drept Internaţional şi Drept al Relaţiilor Economice Externe) al Universităţii de Stat din Republica 

Moldova, Asociaţia Obştească EcoContact şi Asociaţia Studenţilor Facultăţilor de Drept din Republica 

Moldova ELSA  Moldova. 

Scopul organizării conferinţei ştiinţifice a constat în implicarea activă a studenţilor/masteranzilor 

Facultăţii de Drept  în cercetarea Dreptului internaţional prin prisma reglementărilor din domeniul protecţie 

mediului şi interacţiunii  acestuia cu drepturile fundamentale ale omului. 

În cadrul conferinţei ştiinţifice au participat studenţi/masteranzi ai Facultăţii de Drept a Universităţii de 

Stat din Moldova (ciclul I (anul II, III, IV) – licenţă şi ciclul II – masterat).  

Lucrările conferinţei s-au derulat în cadrul a 4 (patru) ateliere după cum urmează: 

- Atelierul I: Noi tendinţe ale Dreptului internaţional public în  domeniul protecţie mediului; 

- Atelierul II: Accesul la informaţie despre mediu; 

- Atelierul III: Participarea publicului la luarea deciziilor în materie de mediu; 

- Atelierul IV: Accesul la justiţie în materie de mediu.  

Lucrările prezentate în cadrul evenimentului ştiinţific au acoperit una din una din următoarele abordări 

intersectoriale: reglementări internaţională, integrarea europeană, practica naţională, aspecte comparative. 

Totalizarea rezultatelor a fost efectuată de către membrii juriului instituit pentru fiecare atelier. În final, 

pentru fiecare atelier trei cele mai bune lucrări au fost premiate cu certificate cadou PRONOI  în valoare 



de 1000 lei per lucrare. 

Conferinţa Ştiinţifică Studenţească cu genericul “Aspecte juridice de protecţie a mediului ca o 

provocare în respectarea Drepturilor Omului în sec. XXI” este organizată în cadrul Proiectului 

„Generaţia de tineri jurişti activi în domeniul Convenţiei Aarhus”, proiect finanţat de Centrul Regional de 

Mediu pentru Europa Centrală şi de Est (REC CEE)  şi  implementat de AO EcoContact. 

 
 

V.2.  Activitatea studenţilor în cadrul cercurilor 

CATEDRA DREPT PENAL ŞI CRIMINOLOGIE 

Sub coordonarea cadrelor didactice de la Catedra drept penal şi criminologie, au fost publicate articole 

ştiinţifice:  

1. PÎRŢAC CRISTINA. Fenomenul narcotismului, tendinţe actuale în Republica Moldova // Analele 

ştiinţifice ale USM, Vol. II, 2013, pag. 3-5 . ((coordonat cu: Hadîrca Igor, doctor  în drept, 

conferenţiar universitar) 

2. CARP VICTORIA. Legalitatea incriminării - principiu fundamental al dreptului penal // Analele 

ştiinţifice ale USM, Vol. II, 2013, pag. 6-8 . (coordonat cu: Brînza Sergiu, doctor habilitat în drept, 

profesor universitar) 

3. GUDUMAC DAN. Analiza juridico-penală a infracţiunii de fabricare sau punere în circulaţie a 

semnelor băneşti false sau a titlurilor de valoare false // Analele ştiinţifice ale USM, Vol. II, 2013, 

pag. 15-19 . ( coordonat cu: Vidaicu Mihaela, doctor în drept, conf. univ.) 

4. LOZAN ALINA. Actul terorist: aspecte de drept penal şi criminologie. // Analele ştiinţifice ale 

USM, Vol. II, 2013, pag. 23-26 . (coordonat cu: Copeţchi Stanislav, magistru  în drept, lector 

universitar) 

5. LUNCA ION. Adoptarea art.165
1
 şi art.213

1  
CP RM: reflecţii şi perspective //  Revista Naţională 

de Drept, 2014, nr.4(162), pag. 94-96. (recenzent : Stati Vitalie, dr. în drept, conf. univ.) 

 

De asemenea, au fost publicate articole ştiinţifice de către studenţi, masteranzi în coautorat cu cadre 

didactice de la Catedra drept penal şi criminologie: 

1. CIOBANU IGOR. MORARU VIOLINA. Obiectul infracţiunii de pornografie infantilă // Revista 

Naţională de Drept, nr. 2, 2014, pag. 14-18. 

2. CIOBANU IGOR. MORARU VIOLINA. Delimitarea pornografiei infantile de alte infracţiuni 

adiacente // Revista Naţională de Drept, 2014, nr.4(162), pag.15-20. 

3. CIOBANU IGOR. JELESCU DUMITRU. Sigmund Freud şi doctrina psihanalitică // Revista 

Studia Universitatis, Seria ştiinţe sociale, nr. 3(73) 2014, anul VIII, pag.175-182. 

4. CIOBANU IGOR. MORARU VIOLINA. Starea, structura şi dinamica infracţiunilor de 

pornografie infantilă    // Revista Studia Universitatis, Seria ştiinţe sociale, nr. 3(73) 2014, anul VIII, 

pag.183-188. 

5. GRAMA MARIANA. CEMÎRTAN DORINA. Aplicarea pedepsei în cazul încheierii acordului de 

recunoaştere a vinovăţiei // Revista Studia Universitatis, Seria ştiinţe sociale, nr. 3(73) 2014, anul VIII, 

pag.192-201 

 

CATEDRA DREPT INTERNAŢIONAL ŞI RELAŢII ECONOMICE EXTERNE 

 În cadrul şedinţei Catedrei Drept Internaţional şi Drept al Relaţiilor Economice Externe din 

18 marie 2014 (proces verbal nr.9) a fost aprobat Statutul Centrului de cercetare şi studii în 

Drept Internaţional Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.   

Activităţile cu studenţii sunt petrecute în cadrul Centrului de cercetare şi studii în Drept 

Internaţional Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova. 

 

 Natalia Suceveanu, Natalia Zamfir, Olga Dorul, Valerntin Roşca: Pregătirea echipei studenţilor 

pentru concurs naţional „Parlamentul European şi Parlamentele naţionale – garanţii unei democraţii 

europene”, 14 mai 2014, Chişinău, USM. 

 

 Olga Dorul :  

Pregătirea echipelor USM întru participare la competiţiile de drept internaţional: 

- Octombrie – noiembrie 2013 asistarea studenţilor anilor III şi IV Facultatea de Drept USM în 

vederea pregătirii dosarului pentru participare la concursul N. Titulescu: Diaciuc Gabriel, Ştirbu 

Irina, Lungu Nina, Gîndea Alina.  

- 24/09/2014 – selectarea echipei Facultăţii de Drept pentru participarea la Competiţia proceselor 

simulate în domeniul drepturilor omului (Human Rights Moot Court Competition) organizat de 

ELSA şi Consiliul Europei, Strasbourg, France februarie 2015. 

- Pregătirea studentelor anului II filiera francofona: Tatiana Bordei şi Inga Rudu în vederea 

participarii la Conferinţa studentească Provocari în domeniul protectiei refugiatilor şi apatrizilor 

29 noiembrie 2013 UNHCR+CDA (mun.Chişinău, Centrul de Drept al Avocaţilor). 

 

 Olga Dorul, Valentin Roşca:  



- 26 Octombrie 2014 – selectarea echipei Facultăţii de Drept (Gîlcă Alina, Nicorici Stelina, Bîrcă 

Oleg) pentru participare la Concursul de Drept Internaţional Umanitar Jean Pictet ediţia 2014.  

 

 Natalia Zamfir:  

Pregătirea  studenţiilor  pentru  participarea  la  Conferinţe: 

- aprilie 2014: Leu Petru. Corelaţia  principiilor  de  autodeterminare  şi  integrităte  

teritorială.„JURISDICŢIA TERITORIALĂ A STATELOR: OBLIGAŢII POZITIVE ŞI 

RESPONSABILITATE”Conferinţă Ştiinţifică pentru studenţii ciclului I, II şi doctoranzi. 

aprilie 2014 : Gurămultă Renat. Transnistria un  obstacol  de   integrare  în  UE „JURISDICŢIA 

TERITORIALĂ A STATELOR: OBLIGAŢII POZITIVE ŞI RESPONSABILITATE”Conferinţă 

Ştiinţifică pentru studenţii ciclului I, II şi doctoranzi. 

 

 

V.3   Burse şi premii câştigate in anul de referinţă 

CATEDRA DREPT INTERNAŢIONAL ŞI RELAŢII ECONOMICE EXTERNE 

În cadrul Proiectului „Asigurarea respectării drepturilor omului prin aplicarea tehnicilor eficiente de 

monitorizare, raportare şi advocacy” (Soros-Moldova) a fost organizat un program de formare profesională 

şi burse pentru tineri interesaţi de drepturile omului, la care au participat masteranzii „Drepturile 

Omului”.  

În perioada octombrie 2014 – decembrie 2015 persoanele selectate vor beneficia de o bursă lunară de 200 USD.  

Persoanele selectate vor fi implicate într-un exerciţiu practic de monitorizare la scară naţională a respectării 

dreptului la libertatea religioasă în raport cu alte drepturi, cum ar fi dreptul la educaţie, nediscriminare, libertatea 

de exprimare etc., precum şi în analiza datelor colectate şi elaborarea, în comun cu experţi internaţionali, a 

raportului final de monitorizare, ceea ce va contribui la o mai bună înţelegere a conceptului monitorizării, 

precum şi la consolidarea cunoştinţelor obţinute în cadrul proiectului. 

STUDII PRIN DOCTORAT 

La specialităţile: „553.06 – Drept Internaţional şi European Privat” şi „552.08 – Drept Internaţional şi 

European Public” sunt organizate studii de doctorat.  

În cadrul şedinţei catedrei din 30 octombrie 2014 (proces verbal nr.3) unul din obiectele de referinţă a fost 

atestarea doctoranzilor, în urma căreia s-a decis:  

A atesta următorii doctoranzi, după cum urmează:  

Specialitatea: 553.06 – Drept internaţional şi european privat 

Coord. ştiinţ. – dr. habilitat în drept, prof. univ. V. Cojocaru 

1. Miron Oxana, 2013 – II  

Coord. ştiinţ. – dr. habilitat în drept, conf. univ. A. Băieşu 

1. Carauş Cristina, 2011 – IV  

Coord. ştiinţ. – dr. în drept, conf. univ. L. Gribincea  

1. Rotaru Elena-Mădălina, 2012 – III  

Specialitatea: 552.08 – Drept internaţional şi european public 

Coord. ştiinţ. – dr. habilitat, prof. univ. V. Arhiliuc 

1. Mustaţă Daniel, 2012 – III 

2. Caţaveică Eugeniu, 2012 – III  

3. Josanu Dumitru, 2012 – III  

4. Turgay Sen, 2012 – III  

Coord. ştiinţ. – dr., prof. univ. N. Osmochescu 

1. Ermurachi Adrian, 2013 – II 

Coord. ştiinţ. – dr. în drept, conf. univ. N. Suceveanu 

1. Furtună Sergiu, 2011 – IV  

Coord. ştiinţ. – dr. hab. în drept, conf. univ. D. Sârcu 

1. Morărescu Adrian, 2011 – IV  

2. Antohi Leonid, 2012 – III  

Total: Doctoranzi –  11 

A exmatricula următorii doctoranzi în legătură cu expirarea termenului de studii: 

1. Buiuc Stela, 2010 – Coord. Ştiinţ.: doctor în drept, conf. univ. N. Suceveanu 

2. Lazăr Diana, 2010 – Coord. Ştiinţ.: doctor hab. în drept, prof. univ. V. Cojocaru 

3. Nicolăescu Gheorghe, 2011 – Coord. Ştiinţ.: doctor hab. în drept, conf. univ. D. Sârcu 

4. Rusu Iulian, 2011 – Coord. ştiinţ. – doctor în drept, conf. univ. N. Suceveanu 

 

În octombrie 2014, în urma examenelor de admitere la doctorat au fost înmatriculaţi următorii doctoranzi: 

Specialitatea: 553.06 – Drept internaţional şi european privat:  

1. Dorul Violeta 

2. Manole Domnica 

Specialitatea: 552.08 – Drept internaţional şi european public: 

1. Dolghi Vladimir 

2. Podoroghin Inga 



3. Anuşca Georgeta 

Lista cadrelor profesoral-didactice ale catedrei care participă la activitatea Seminarelor de profil,  

Consiliului Ştiinţific Specializat pentru susţinerea tezelor de doctor. 

Specialitatea: 553.06 – Drept internaţional şi european privat:  

1. Cojocaru Violeta, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

2. Babără Valeriu, doctor în drept, conferenţiar universitar 

3. Gribincea Lilia, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Specialitatea: 552.08 – Drept internaţional şi european public: 

  1. Osmochescu Nicolae, doctor în drept, profesor universitar  

  2. Sârcu Diana, doctor în drept, conferenţiar universitar 

  3. Suceveanu Natalia, doctor în drept, conferenţiar universitar  

  4. Zamfir Natalia, doctor în drept, conferenţiar universitar  

  5. Dorul Olga, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 

Lista cadrelor Catedrei care participă la activitatea Comisiei de experţi CNAA. 

1. OSMOCHESCU Nicolae, dr, prof. univ., vicepreşedinte 

2. COJOCARU Violeta, dr. hab., prof. univ. 

În cadrul Catedrei se realizează Programe de doctorat: 

Specialitatea: 553.06 – Drept internaţional şi european privat:  

1. Violeta Cojocaru, doctor habilitat, profesor universitar, abilitare 5 octombrie, 2011, nr. 1279,  

Conducător – 1 teză, preşedinte CŞS – 2 teze, membru CŞS – 3 teze. 

2. Aurel Băieşu, doctor habilitat, conferenţiar universitar, abilitare 5 octombrie, 2011, nr. 1283 

      Membru CŞS – 3 teze. 

Specialitatea: 552.08 – Drept internaţional şi european public: 

1. Victoria Arhiliuc, doctor habilitat, profesor universitar, abilitare 5 octombrie, 2011, nr. 1290 

Preşedinte CŞS – 1 teză, membru CŞS – 1 teză. 

2. Nicolae Osmochescu, doctor în drept, profesor universitar, abilitare 24 ianuarie 2008, nr.854 

Conducător – 1 teză, preşedinte CŞS – 1 teză, membru CŞS – 1 teză. 

3. Diana Sîrcu, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, abilitare 3 iunie 2010, nr.1078 

Membru CŞS – 2 teze. 

4. Natalia Zamfir 

Membru CŞS – 1 teză. 

5. Olga Dorul 

Secretar CŞS – 1 teză. 

Susţineri teze de doctor/doctor habilitat în drept 

Teze de doctor în drept – 1 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele 

doctorandului 
Specialitatea 

Conducător 

ştiinţific 
Tema tezei  

1. 

Roşca Valentin 

(Teza a fost susţinută pe 10 

decembrie 2013 în CSS şi 

aprobată de CNAA pe 13 

februarie 2014) 

12.00.10 – Drept 

internaţional public // 

552.08 – Drept 

internaţional şi 

european  public  

Osmochescu 

Nicolae, conf. univ., 

dr. în drept 

Definirea agresiunii – 

problemă actuală a 

doctrinei şi practicii 

dreptului internaţional 

 

Teze de doctor habilitat în drept – 1 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele 

doctorandului 
Specialitatea 

Consultant 

ştiinţific 
Tema tezei  

 1. 

Sârcu Diana  

(Teza a fost susţinută pe 

29 august 2014 în CSS şi 

aprobată de CNAA pe 9 

octombrie 2014) 

12.00.10 – Drept 

internaţional public // 552.08 

– Drept internaţional şi 

european  public 

Oleg Balan, 

prof. univ., dr. 

hab. în drept 

Esenţa şi efectele actului 

juridic penal internaţional 

 

VI. LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE ÎN ANUL 2014. 

 

 

VI.1. Lista publicaţiilor se prezintă în ordine alfabetică şi va fi structurată separat  

 

CATEDRA DREPT PENAL ŞI CRIMINOLOGIE 

• monografii (naţionale / internaţionale) 

 

1. COPEŢCHI STANISLAV. Răspunderea penală pentru atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea 

lor la săvârşirea unor fapte imorale. Monografie. Chişinău: CEP USM, 2014. 346 pag. ISBN 978-9975-120-41-8. 

2. ZAPOROJAN IGOR. Criminalitatea feminină în Republica Moldova. Monografie. Chişinău: Casa editorial 

http://cnaa.acad.md/person/3078/


poligrafică „Bons Offices”, 2014. 160 pag. ISBN 978-9975-80-835-4. 

 

 

• manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale) 

 

MATERIALE  METODICO DIDACTICE: 

1. GÎRLA LILIA. Brief Course of the Substantive criminal Law (II): Study Guide, Textbook, Case Law and Extracts 

of International Regulations. Chişinău: CEP USM, 2014. 172 pag. ISBN 978-9975-71-504-1. 

2. DUMNEANU LUDMILA BOLOCAN-HOLBAN AUGUSTINA. GROSU VLADIMIR. Drept penal comparat. 

Suport de curs.  Chişinău: CEP USM, 2014. 404 pag. ISBN 978-9975-71-490-7. 

3. STRULEA MARIA. GUREV DORINA. Delincvenţa juvenilă. Suport de curs. Chişinău: CEP USM, 2014. 317 

pag.  ISBN 978-9975-71-480-8. 

4. STATI VITALIE. Infracţiuni economice. Note de curs. Chişinău: CEP USM, 2014. 530 pag. ISBN 978-9975-71-520-1. 

5. STATI VITALIE. Infracţiuni economice. Ghid metodic. Chişinău: CEP USM, 2014. 182 pag. ISBN 978-9975-71-516-4. 

6.   EŞANU ADRIANA.  Drept penal. Partea specială. Culegere de speţe pentru uzul studenţilor şi masteranzilor. 

Chişinău: CEP USM, 2014. 121 pag. ISBN 978-9975-71-566-9. 

7. MANEA VLADISLAV. Drept execuţional penal: cu modificări şi completări legislative operate până la 20 august 

2014. Note de curs. Chişinău: Tipografia Centrală, 2014. 744 pag. ISBN 978-9975-53-434-5. 

8. EŞANU, ADRIANA. PĂCURARI, OTILIA. ŞTERBEŢ, VALERIA. Manualul formatorului. Chişinău: Foxtrot, 

2014. 102 pag.  ISBN 978-9975-120-27-2 

 

 Alte publicaţii 

 

1. BOLOCAN-HOLBAN AUGUSTINA. MOLOŞAG NATALIA, DORONCEANU  OLESEA, Ş.A. Apărarea 

victimelor torturii, relelor tratamente sau ale tratamentului degradant. Îndrumar pentru avocaţi, edidat cu sprijinul 

Asociaţiei Barourilor Americane/Iniţiativa pentru Supremaţia Legii. Chişinău, 2013. 84 pag. ISBN 978-9975-57-

103-6 

2. CIOBANU IGOR. ZAHARIA, VICTOR. Mecanismul actual de monitorizare a calităţii asistenţei juridice garantate 

de stat. Raport elaborat în cadrul proiectului „Suportul pentru Reformarea sectorului Justiţiei în Moldova”. 

Chişinău: PNUD, 2013. (publicație electronică) 

3. CIOBANU IGOR. TABARCEA OLESEA. ZAHARIA VICTOR. Mecanismul de acordare a asistenţei juridice 

primare de către asociaţiile obşteşti. Studiu. CNAJGS. Chişinău:  2013. (publicație electronică) 

4. EŞANU  ADRIANA. Analiza juridico-penală a infracţiunilor de tortură şi tratament inuman sau degradant. 

Recomandări metodologice pentru investigarea eficienta a infracţiunilor de tortură, tratament inuman sau 

degradant: (de uz intern). Chişinău: Imprint Star, 2014, pag.29-48. ISBN 978-9975-4137-9-4. 

 

 articole din reviste naţionale: 

 

 categoria C :  

 

1. BRÎNZA  SERGIU. Omorul săvîrşit în scopul de a ascunde o altă infracţiune sau de a înlesni săvîrşirea ei(lit. k) 

alin. (2) art. 145 CP RM): analiză de drept penal. Partea I. // Revista Naţională de Drept, nr. 12(158) 2013, pag.  2-6. 

ISSN 1811-0770 

2. STATI  VITALIE. Infracţiunea de manipulare a unui eveniment (art. 242
1 

CP RM): studiu de drept penal. Partea II 

// Revista Naţională de Drept, nr. 12, 2013, pag. 7-12. ISSN 1811-0770 

3. BOTNARU STELA. Controverse şi soluţii în cauzele de pruncucidere şi omor intenţionat privind discernământul 

diminuat: experienţa instanţelor judecătoreşti din România // Revista Naţională de Drept, nr. 12, 2013, pag. 30-37. 

ISSN 1811-0770 

4. BRÎNZA SERGIU. Elementele constitutive şi elementele circumstanţiale agravante ale infracţiunilor contra ordinii şi 

disciplinei militare. // Revista Studia Universitatis, Seria ştiinţe sociale, nr. 8 (68) 2013, anul VII, pag.  51-67. ISSN 

1814-3199 

5. BRÎNZA SERGIU. MARDARI DUMITRU. Infracţiuni de încălcare a obligaţiilor ce revin reprezentanţilor 

autorităţilor, persoanelor fizice sau juridice în legătură cu activităţile economice şi sociale cu impact asupra 

mediului: analiza de drept penal.   // Revista Studia Universitatis, Seria ştiinţe sociale, nr. 8 (68) 2013, anul VII, pag.  

68-78. ISSN 1814-3199 

6. BOTNARU STELA. Însemnătatea elementului emotiv în structura tripartită a vinovăţiei în dreptul penal substanţial  

// Revista Studia Universitatis, Seria ştiinţe sociale, nr. 8 (68) 2013, anul VII, pag.  79-89. ISSN 1814-3199 

7. BOTNARU STELA. Subdezvoltarea psihică – cauză care exclude sau diminuează responsabilitatea persoanei fizice în 

dreptul penal // Revista Studia Universitatis, Seria ştiinţe sociale, nr. 8 (68) 2013, anul VII, pag.  90-95. ISSN 1814-3199 

8. STATI VITALIE. Luarea de mită de către un participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat. 

Darea de mită unui participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat. Analiza de drept penal // 

Revista Studia Universitatis, Seria ştiinţe sociale, nr. 8 (68) 2013, anul VII, pag.96-106. ISSN 1814-3199 

9. COJANU GIANINA. Subiectul actelor de diversiune incriminate în legea penală a republicii Moldova şi în cea a 

României // Revista Studia Universitatis, Seria ştiinţe sociale, nr. 8 (68) 2013, anul VII, pag.107-114. ISSN 1814-3199 



10. COJANU GIANINA. Principiul generalităţii dreptului versus previzibilitatea legii penale: cazul art.343 CP RM şi 

al art.163 CP al României  // Revista Studia Universitatis, Seria ştiinţe sociale, nr. 8 (68) 2013, anul VII, pag.115-

120. ISSN 1814-3199 

11. GUREV DORINA Răpirea unei persoane săvârşite prin participaţie. // Revista Studia Universitatis, Seria Ştiinţe 

Sociale, Chişinău, Anul VII, nr.8 (68), 2013, pag.121-132. ISSN 1814-3199 

12. STATI VITALIE. BRÎNZA LIUBOVI. Reperele conceptuale ale unor remanieri recente operate în Capitolele I şi 

XVIII ale Părţii Speciale a Codului penal // Revista Studia Universitatis, Seria ştiinţe sociale, nr. 8 (68) 2013, anul 

VII, pag.138-157. ISSN 1814-3199 

13. STATI VITALIE. BRÎNZA LIUBOVI. Reflecţii asupra unora dintre amendamentele operate în Codul penal prin 

Legea nr.64/2013 // Revista Studia Universitatis, Seria ştiinţe sociale, nr. 8 (68) 2013, anul VII, pag.158-169. ISSN 

1814-3199 

14. NEGRITU LUDMILA. Reflecţii asupra declarării neconstituţionalităţii măsurii de siguranţă “Castrarea chimică”// 

Revista Studia Universitatis, Seria ştiinţe sociale, nr. 8 (68) 2013, anul VII. ISSN 1814-3199 

15. BRÎNZA, SERGIU. Omorul săvîrşit în scopul de a ascunde o altă infracţiune sau de a înlesni săvîrşirea ei (lit. k) 

alin. (2) art. 145 CP RM): analiză de drept penal. Partea II. // Revista Naţională de Drept, nr. 1(159) 2014, pag. 2-7.  

ISSN 1811-0770 

16. STATI  VITALIE. Răspunderea penală pentru pariurile aranjate (art.242
2
 CP RM). Partea I // Revista Naţională de 

Drept, 2014, nr.1, pag.8-12. ISSN 1811-0770 

17. STATI VITALIE. Răspunderea penală pentru pariurile aranjate (art.242
2
 CP RM). Partea II // Revista Naţională de 

Drept, 2014, nr.2, pag.2-6. ISSN 1811-0770 

18. CIOBANU IGOR. MORARU VIOLINA. Obiectul infracţiunii de pornografie infantilă // Revista Naţională de 

Drept, 2014, nr.2, pag. 14-18. ISSN 1811-0770 

19. GRAMA MARIANA. POPESCU DORIN. Problemele clasificării circumstanţelor atenuante şi agravante // Revista 

Naţională de Drept, 2014, nr.2, pag. 19-23. ISSN 1811-0770 

20. BOTNARU STELA. Iresponsabilitatea – cauză care înlătură vinovăţia făptuitorului: definitivarea conceptului // 

Revista Naţională de Drept, 2014, nr.2 (160), pag. 33-37. ISSN 1811-0770 

21. COPEŢCHI STANISLAV. Subiectul infracţiunii de atragere a minorilor la activitate criminală sau determinarea lor 

la săvârşirea unor fapte imorale // Revista Naţională de Drept, 2014, nr.2, pag.86-92. ISSN 1811-0770 

22. STATI VITALIE. Infracţiunea de corupere a alegătorilor (art. 181
1 

CP RM) : studiu de drept penal. Partea I.// 

Revista Naţională de Drept, 2014, nr.3, pag. 2-7. ISSN 1811-0770 

23. BOTNARU STELA.  О признании расстройства личности в качестве медицинского критерия ограниченной 

вменяемости // Revista Naţională de Drept, nr. 3 (161) 2014, pag. 19-25. ISSN 1811-0770 

24. POPESCU DORIN. Noţiunea şi natura juridică a circumstanţelor atenuante şi a circumstanţelor agravante // Revista 

Naţională de Drept, nr. 3 (161) 2014, pag. 33-37. ISSN 1811-0770 

25. COPEŢCHI STANISLAV. Latura subiectivă a infracţiunii prevăzute la art.208 CP RM //  Revista Naţională de 

Drept, 2014, nr.3 (161), pag. 74-80. ISSN 1811-0770 

26. STATI VITALIE. Infracţiunea de corupere a alegătorilor (art. 181
1 

CP RM) : studiu de drept penal. Partea II // 

Revista Naţională de Drept, 2014, nr.4(162), pag. 8-14. ISSN 1811-0770 

27. CIOBANU IGOR. MORARU VIOLINA. Delimitarea pornografiei infantile de alte infracţiuni adiacente // Revista 

Naţională de Drept, 2014, nr.4(162), pag.15-20. ISSN 1811-0770 

28. BOTEZATU  IGOR. BUZA NICOLAE. Omorul uneia sau mai multor persoane protejate de dreptul internaţional 

umanitar : paradoxuri legislative // Revista Naţională de Drept, 2014, nr.4(162), pag.29-34. ISSN 1811-0770 

29. BUZA NICOLAE. Conceptul infracţiunilor de război în legea penală a Republicii Moldova //  Revista Naţională de 

Drept, 2014, nr.4(162), pag. 42-48.  ISSN 1811-0770 

30. PASAT OCTAVIAN. Efectuarea analizei juridico-vamale a infracţiunilor, contravenţiilor vamale prevăzute de 

Codul vamal al României din 1997 //  Revista Naţională de Drept, 2014, nr.4(162), pag.61-66. ISSN 1811-0770 

31. COPEŢCHI STANISLAV. Algoritmul aplicării art.208 CP RM în ipoteza instigării minorilor la săvîrşirea 

infracţiunilor   //  Revista Naţională de Drept, 2014, nr.4(162), pag. 77-83. ISSN 1811-0770 

32. BRÎNZA SERGIU. Circumstanţa agravantă consemnată la lit.h) alin.(2) art.145 CP RM : studiu de drept penal //  

Revista Naţională de Drept, 2014, nr.5 (163), pag.2-7. ISSN 1811-0770 

33. STATI VITALIE. Infracţiunea de împiedicare intenţionată a activităţii mass-media sau de intimidare pentru critică 

(art.180
1
 CP RM): analiză de drept penal. Partea I //  Revista Naţională de Drept, 2014, nr.5 (163), pag.8-12. ISSN 

1811-0770 

34. BOTEZATU IGOR. BUZA NICOLAE. Răspunderea penală a participanţilor la infracţiunile de război // Revista 

Naţională de Drept, 2014, nr.5 (163), pag.18-25. ISSN 1811-0770 
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pollution emissions to the public”. Lucrările conferinţei internaţionale „Human Rights and Environment in a New 

Ukraine: In Honour of Prof. Svitlana Kravchenko”//„Drepturile Omului şi Mediul Înconjurător într-o nouă 

Ucraină: În memoria Prof. Svetlana Kravchenko”. Lvov (20 – 21 septembrie 2014). 0,5 c.a. 

 

• articole din reviste naţionale: 

 

categoria B,  

1. BĂIEŞU A, PLOTNIC O. Dezbateri între dreptul comunitar, moldav şi dreptul francez privind statutul 

consumatorului în calitate de persoană juridică. // Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii 

internaţionale, nr.3, 2013, p.35-43. (0,69 c.a.). 

2. BĂIEŞU A, PLOTNIC O. Eliminarea clauzelor abuzive în contractele de consum prin prisma conflictului de legi. // 

Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, nr.3, 2013, p.42-50. (0,84 c.a.). 

3. BĂIEŞU AU. Efectele rezoluţiunii contractului în dreptul comerţului internaţional. // Revista moldovenească de 

drept internaţional şi relaţii internaţionale, nr.1, 2014, p.34-48. (1,1 c.a.). 

4. SUCEVEANU N. La politique europeenne de voisinage: etude de cas - la Moldavie le partenaire de l'union 

europeenne. // Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, nr. 4, (30) Chişinău, 2013, p. 9-

24. (1,43 c.a.). 

 

categoria C, 

1. BĂIEŞU AUREL, CARAUŞ CRISTINA. Particularităţile clauzei penale ca modalitate de evaluare convenţională 

a prejudiciului cauzat prin neexecutarea contractului comercial internaţional. // Revista „Legea şi viaţa”, nr.11, 

2013, p.4-7, (0,7 c.a.). 

2.  BĂIEŞU AUREL, PLOTNIC OLESEA. Procedura judiciară de soluţionare a litigiilor de consum. Aspecte de drept 

intern. Revista Naţională de Drept, nr.10. Chişinău, 2013, (0,7 c.a.). 

3. BĂIEŞU AUREL. Rolul arbitrajului comercial internaţional în înfăptuirea justiţiei. // Revista Naţională de drept, 

nr.7, 2014, (0,7 c.a.). 

4. COJOCARU VIOLETA. Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă. // Revista Institutului 

Naţional de Justiţie, nr.3(30), 2014, p. 41-47, (0,4 c.a.). 

5. GRIBINCEA LILIA. Arbitrajul ad-hoc. // Revista Naţională de Drept, Nr.7, 2014 (0,5 c.a). 

6. LAZĂR DIANA, PLOTNIC OLESEA. Soluţionarea litigiilor de consum pe cale arbitrală: actualitate şi 

perspective pentru legislaţia Republicii Moldova. // Revista Națională de Drept, nr.2/2014, pag.41-53 (0.76 c.a.) 

7. LAZĂR DIANA. Cadrul de reglementări privind procedura recunoaşterii şi executării sentinţelor arbitrale străine 

în sistemul Convenţiei de la New York din 1958. // Revista Naţională de Drept, Nr.7, 2014, pag.79-92  (2,15 c.a.) 

8. OSMOCHESCU NICOLAE, POPESCU DANIELA. Delimitarea zonei economice exclusive. // Revista Naţională 

de drept. Nr.11, noiembrie 2013. Publicaţie ştiinţifico-practică, p.25-30 (1,0 c.a.). 

9. OSMOCHESCU NICOLAE, POPESCU DANIELA. Regimul juridic al Zonei Economice Exclusive. Reglementări 

naţionale. // Revista Naţională de drept. Nr.10, octombrie 2013. Publicaţie ştiinţifico-practică, p.21-25 (1,0 c.a.). 

10. OSMOCHESCU NICOLAE. Doctrina şi practica Dreptului internaţional public privind utilizarea noţiunilor de 

„naţiune” şi „popor”. // USPEE ,,CONSTANTIN STERE”,ANALELE ŞTIINŢIFICE,Ediţia a II-a, Volumul 2, 

Chişinău,  2014, p.5-13, (0,5 c.a.). 

11. OSMOCHESCU NICOLAE. Recenzie la monografia Dlui Al.Arseni „Suveranitatea naţională de la construcţie 

teoretică la realizare practică”( Chişinău:CEP USM, 2013. -188 p.) // Revista Naţională de drept. Nr.1, ianuarie 

2014,.Publicaţie periodică ştiinţifico-practică. P.80, (0,1 c.a.). 

12. SÂRCU DIANA, MORĂRESCU ADRIAN. Definirea principiului proporţionalităţii în lumina jurisprudenţei 

naţionale şi internaţionale. // Studia Universitatis Moldaviae, Seria „Ştiinţe sociale”, 2013, nr. 3(63), pp. 75-80 (0,3 c.a). 



13. SUCEVEANU NATALIA. Evoluţia conceptului de cetăţenie a Uniunii Europene. Revista ştiinţifică – Studia 

Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, Nr. 3 (73), 2014, (1,3 c.a). 

 

• Articole publicate în ediţii electronice 

1. HRIPTIEVSCHI NADEJDA, GRIBINCEA VLADISLAV, WITTRUP JESPER. Specializarea judecătorilor şi 

oportunitatea creării sistemului instanţelor de contencios administrativ în Republica Moldova. // Centrul de Resurse 

Juridice din Moldova, Chişinău, Combinatul Poligrafic, februarie 2014 (engleză, tradus în română, disponibil la: 

http://crjm.org/wp-content/uploads/2014/06/2014-Studiu-Specializ-Jud-MD_ro.pdf. 86 pag.         (5,4 c.a).  

2.  HRIPTIEVSCHI NADEJDA, GRIBINCEA VLADISLAV, WITTRUP JESPER. Studiu cu privire la optimizarea 

hărţii judiciare din Republica Moldova. // Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Chişinău, Combinatul 

Poligrafic, februarie 2014 (engleză, tradus în română, disponibil la: http://crjm.org/wp-

content/uploads/2014/06/2014-Studiu-Optimiz-HartaJud-MD_ro-web.pdf). 124 pag.  (7,75 c.a). 

3. HRIPTIEVSCHI NADEJDA, PAVEL GRECU, VLADISLAV GRIBINCEA, ION GUZUN, SORINA 

MACRINICI. Succesele şi insuccesele în reformarea justiţiei din Republica Moldova 2012 – iulie 2014, (secţiunile 

2-4, 6-7, 9, 11, 16), // Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Chişinău (în română, disponibil la: 

http://crjm.org/wp-content/uploads/2014/09/Studiu-reforma-justitiei-web.pdf). 94 pag. (5,9 c.a). 

4. HRIPTIEVSCHI NADEJDA, YEIN NG GAR. Analiza evaluării performanțelor judecătorilor din Republica 

Moldova, ODIHR/BIDDO, proiectul raportului elaborat în engleză, tradus în română, disponibil la: 

http://www.osce.org/odihr/120213. 62 pag. (3,9 c.a.). 

 

• Rezumate ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane culegeri (naţionale / internaţionale), 

în conformitate cu cerinţele CNAA şi standardele naţionale. 

Materiale/ teze  la forurile ştiinţifice: 

 

Conferinţe  internaţionale (peste hotare): 

1. COJOCARU VIOLETA, COJOCARU VLADLEN. Exigenţe ale compatibilităţii dreptului naţional cu Dreptul 

Convenţiei Europene pentru Protecţia drepturilot omului şi libertăţilor fundamentale. // Simpozionul Internaţional 

“UNIVERSUL ŞTIINŢELOR“ - Ediţia a V-a, 7 septembrie 2014, Catalogul rezumatelor, p.36, 0,5 c.a. 

2. DORUL OLGA. Tehnicile de modificare a mediului în dreptul internaţional umanitar, Publicat în catalogul cu 

rezumate, Simpozionul Internaţional ”Universul Ştiinţelor” ediţia a V-a, 7 septembrie 2014, Iaşi, România. 0,3 c.a. 

3. JOSANU DUMITRU. Problemele frontierei de stat în contextul problemei transnistrene.// Publicat în catalogul cu 

rezumate, Simpozionul Internaţional ”Universul Ştiinţelor” ediţia a V-a, 7 septembrie 2014, Iaşi, România. 0,6 c.a. 

 

Conferinţe  cu participare internaţională: 

1. SÂRCU DIANA, BALAN OLEG. Aplicarea directă a reglementărilor internaţionale în materia drepturilor 

omului. În:  Materiale ale Mesei rotunde cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a de la adoptarea 

Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, 11 decembrie 2013, Chişinău: AAP, 2014, pp.11-24, 0,8 c.a. 

 

Conferinţe naţionale: 

1. BABĂRĂ Valeriu. Câteva reflecţii asupra determinării competenţei jurisdicţionale a instanţelor din Republica 

Moldova în soluţionarea litigiilor de drept internaţional privat. // Conferinţa ştiinţifică  „Integrare prin cercetare şi 

inovare”. Chişinău, USM, 10-11.11.2014. // Publicat în materialele Conferinţei ştiinţifice din 10-11 noiembrie 2014 

„Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP USM, 2014, 0,2 c.a. 

2. BABĂRĂ Valeriu. Precizări referitoare la soluţionarea conflictelor de jurisdicţii în dreptul Republicii Moldova. // 

Conferinţa ştiinţifică  „Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, USM, 10-11.11.2014. // Publicat în materialele 

Conferinţei ştiinţifice din 10-11 noiembrie 2014 „Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP USM, 2014, 0,2 c.a. 

3. CARAUŞ Cristina. Clauzele limitative şi exoneratoare de răspundere în sistemul convenţiilor cu privire la 

răspunderea contractuală. // Conferinţa ştiinţifică  „Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, USM, 10-

11.11.2014. // Publicat în materialele Conferinţei ştiinţifice din 10-11 noiembrie 2014 „Integrare prin cercetare şi 

inovare”. Chişinău, CEP USM, 2014, 0,2 c.a. 

4. CAŢAVEICĂ Eugeniu. Trei nivele ale răspunderii ce rezultă din încălcarea Convenţiei Europene a Drepturilor 

Omului. // Conferinţa ştiinţifică  „Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, USM, 10-11.11.2014. // Publicat în 

materialele Conferinţei ştiinţifice din 10-11 noiembrie 2014 „Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP 

USM, 2014, 0,2 c.a. 

5. COJOCARU Violeta, GRIBINCEA Lilia. Schemele de garantare a depozitelor în Uniunea Europeană. // Conferinţa 

ştiinţifică  „Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, USM, 10-11.11.2014. // Publicat în materialele Conferinţei 

ştiinţifice din 10-11 noiembrie 2014 „Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP USM, 2014, 0,2 c.a. 

6. COJOCARU Violeta. Cadrul legal al asistenţei judiciare internaţionale. // Conferinţa ştiinţifică  „Integrare prin 

cercetare şi inovare”. Chişinău, USM, 10-11.11.2014. // Publicat în materialele Conferinţei ştiinţifice din 10-11 

noiembrie 2014 „Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP USM, 2014, 0,2 c.a.  

7. DORUL Olga. Fundamentul juridic al statutului de neutralitate permanentă. Repere de drept constituţional şi drept 

internaţional public. // Publicat în ”Teoria şi practica administrării publice” Materiale ale conferinţei ştiinţifico-

practice cu participare internaţională, 23 mai 2014. Chişinău, 2014. p. 140-143, (0,5 c.a.). 

8. DORUL Olga. Reglementarea metodelor şi mijloacelor de purtare a conflictelor armate în dreptul internaţional 

umanitar contemporan. // Conferinţa ştiinţifică  „Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, USM, 10-

http://crjm.org/wp-content/uploads/2014/06/2014-Studiu-Specializ-Jud-MD_ro.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2014/06/2014-Studiu-Optimiz-HartaJud-MD_ro-web.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2014/06/2014-Studiu-Optimiz-HartaJud-MD_ro-web.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2014/09/Studiu-reforma-justitiei-web.pdf
http://www.osce.org/odihr/120213


11.11.2014. // Publicat în materialele Conferinţei ştiinţifice din 10-11 noiembrie 2014 „Integrare prin cercetare şi 

inovare”. Chişinău, CEP USM, 2014, 0,2 c.a. 

9. FURTUNA Sergiu. Drept internaţional umanitar şi drepturile omului. // Conferinţa ştiinţifică  „Integrare prin 

cercetare şi inovare”. Chişinău, USM, 10-11.11.2014. // Publicat în materialele Conferinţei ştiinţifice din 10-11 

noiembrie 2014 „Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP USM, 2014, 0,2 c.a. 

10. GRIBINCEA Lilia. Planificarea redresării instituţiilor de credit în Uniunea Europeană. // Conferinţa ştiinţifică  

„Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, USM, 10-11.11.2014. // Publicat în materialele Conferinţei ştiinţifice 

din 10-11 noiembrie 2014 „Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP USM, 2014, 0,2 c.a. 

11. JOSANU Dumitru. Răspunderea juridică a statului pentru cedări ilegale ale teritoriului de stat. // Conferinţa 

ştiinţifică  „Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, USM, 10-11.11.2014. // Publicat în materialele Conferinţei 

ştiinţifice din 10-11 noiembrie 2014 „Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP USM, 2014, 0,2 c.a. 

12. LAZĂR Diana. Dimensiunea principiului contradictorialităţii ca temei de refuz a recunoaşterii şi executării 

hotărârii arbitrale străine în sistemul Convenţiei de la New York. // Conferinţa ştiinţifică  „Integrare prin cercetare şi 

inovare”. Chişinău, USM, 10-11.11.2014. // Publicat în materialele Conferinţei ştiinţifice din 10-11 noiembrie 2014 

„Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP USM, 2014, 0,2 c.a. 

13.  OSMOCHESCU Nicolae, OSMOCHESCU Nadejda. Obligaţia Republicii Moldova de a-şi baza relaţiile sale cu 

alte state pe principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional. // Conferinţa ştiinţifică  

„Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, USM, 10-11.11.2014. // Publicat în materialele Conferinţei ştiinţifice 

din 10-11 noiembrie 2014 „Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP USM, 2014, 0,2 c.a.  

14. OSMOCHESCU Nicolae, POPESCU Daniela. Codificarea dreptului internaţional maritim – succes în evoluţia 

dreptului internaţional public. // Conferinţa ştiinţifică  „Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, USM, 10-

11.11.2014. // Publicat în materialele Conferinţei ştiinţifice din 10-11 noiembrie 2014 „Integrare prin cercetare şi 

inovare”. Chişinău, CEP USM, 2014, 0,2 c.a. 

15. OSMOCHESCU Nicolae. Pacta sunt servanda bonna fide – principiu constituţional în Republica Moldova. // 

Conferinţa ştiinţifică  „Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, USM, 10-11.11.2014. // Publicat în materialele 

Conferinţei ştiinţifice din 10-11 noiembrie 2014 „Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP USM, 2014, 0,2 c.a. 

16.  POPESCU Daniela. Drepturile statelor neriverane în zona economică exclusivă. // Conferinţa ştiinţifică  „Integrare 

prin cercetare şi inovare”. Chişinău, USM, 10-11.11.2014. // Publicat în materialele Conferinţei ştiinţifice din 10-11 

noiembrie 2014 „Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP USM, 2014, 0,2 c.a. 

17. ROŞCA Valentin. Efectul schimbărilor climatice asupra conflictelor armate contemporane. // Conferinţa ştiinţifică  

„Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, USM, 10-11.11.2014. // Publicat în materialele Conferinţei ştiinţifice 

din 10-11 noiembrie 2014 „Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP USM, 2014, 0,2 c.a. 

18. SÂRCU Diana. Specificul adoptării actului jurisdicţional: contenciosul interstatal general. // Conferinţa ştiinţifică  

„Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, USM, 10-11.11.2014. // Publicat în materialele Conferinţei ştiinţifice 

din 10-11 noiembrie 2014 „Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP USM, 2014, 0,2 c.a. 

19. ŞEN Turgay. Elemente semnificative în raportul de cooperare între Republica Moldova şi Republica Turcia. // 

Conferinţa ştiinţifică  „Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, USM, 10-11.11.2014. // Publicat în materialele 

Conferinţei ştiinţifice din 10-11 noiembrie 2014 „Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, CEP USM, 2014, 0,2 c.a. 

20. SUCEVEANU Natalia. Noi evoluţii ale jurisprudenţei curţii de justiţie a Uniunii Europene în materia protecţiei 

datelor cu caracter personal. // Conferinţa ştiinţifică  „Integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, USM, 10-

11.11.2014. // Publicat în materialele Conferinţei ştiinţifice din 10-11 noiembrie 2014 „Integrare prin cercetare şi 

inovare”. Chişinău, CEP USM, 2014, 0,2 c.a. 

21. ZAMFIR Natalia. Actualitatea  şi   perspectivele  privind participarea  publicului  la  luarea  deciziilor  în  materie  

de  mediu. // Publicat în ”Teoria şi practica administrării publice” Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu 

participare internaţională, 23 mai 2014. Chişinău, 2014. p. 140-143, (0,2 c.a.). 

 

STATISTICA PUBLICAŢIILOR 

TOTAL: Volumul publicaţiilor – 221,8 c.a.  

 

CATEDRA DREPTUL MUNCII 

Monografii: 

1. BOIŞTEANU Eduard , Parteneriatul social în sfera muncii, Chişinău, CEP USM, 2014. - 272 p. ISBN 978-9975-71-

497-6. (22,5 c.a.) 

2. BOIŞTEANU Eduard, DRUMEA Iulia Ghidul angajatorului în negocierile colective, Chişinău, Tipografia „Sofart 

Studio” SRL, 2014. - 41 p., (3.0 c.a.) ISBN 978-9975-4479-4-2. 

3. DRUMEA Iulia, JOSANU Dorin Reglementarea juridică a salarizării, Chişinău, Tipografia „Sofart Studio”, 2014.- 68 p.  

4. DRUMEA Iulia, JOSANU Dorin Reglementări juridice privind timpul de muncă şi timpul de odihnă, Chişinău, 

Tipografia „Sofart Studio”, 2014.- 64 p.  

5. DRUMEA Iulia, JOSANU Dorin Supravegherea şi controlul asupra respectării legislaţiei muncii: ghid pentru 

angajatori, Chişinău, Tipografia „Sofart Studio”, 2014.- 88p. Reglementări juridice ale pieţei muncii în Republica 

Moldova, Chişinău, Tipografia „Sofart Studio”, 2014.- 64 p.  

6. MACOVEI Tatiana, PLEȘCA Victoria, Ghid anti-discriminare la locul de muncă, Chișinău, 2014, CEP USM, p. 62 

(2,51 c.a.) 

7. VIDAICU Daniela, SECRIERU Oxana, PLEȘCA Victoria, Droit de travail. Compendium:legislation francaise et 

moldave, Chișinău, 2014 



8. ZAMFIR Pavel “Ghid pentru funcționari publici Executarea  Convenției Arhus în RM:”. Compartimentul ”Acces la 

justiție în probleme de mediu”. Total 200 pag. 

 

Manuale: 

1. BOIŞTEANU Eduard,  ROMANDAŞ Nicolai, Dreptul Muncii.Tipografia centrală, Chişinău – 2014. 736 pag. 

(61c.a.) 

 

Articole din reviste internaţionale: 

1. BOIŞTEANU Eduard, DRUMEA Iulia Some reflections on the content and form of the individual employment 

contract based on the Labour Code regulations of the Republic of Moldova. În: “Правове регулювання відносин у 

сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку: Тези доповiдей та наукових 

повiдомлень учаснiкив VI Міжнародноï науково-практичноï конференціï”. – Харкiв: Право, 2014, стр. 63-72. 

2. BOIŞTEANU Eduard, DRUMEA Iulia, Some legal reflections on social partnership in the field of labour as a 

means of achieving social peace. În: “Поняття та категорії юридичної науки. Збiрник наукових праць. 

Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. 

Шумила. – Київ: Ніка-Центр, 2014, стр. 178-181. 

3. BOIŞTEANU Eduard, DRUMEA Iulia, Some legal reflections on the definition of the notion of social partnership 

in the field of labor and outlining the basic principles of social partnership in the legislation of the Republic of 

Moldova În: Jurnalul de Studii Juridice / Journal of Legal Studies, nr. 1/2014, p. 100-112. 

4. BOIŞTEANU Eduard, DRUMEA Iulia, The legal status of the elected employees’ representatives in the community 

normative acts and legislation of the Republic of Moldova. În: Jurnalul de Studii Juridice / Journal of Legal Studies, 

nr. 1/2014, p. 81-91. 

 

Articole din reviste naţionale: 

5. BOIŞTEANU Eduard, Unele reflecţii juridice privind regimul legal al muncii de noapte în instrumentele 

internaţionale, în actele normative ale Uniunii Europene şi în reglementarea Codului muncii al Republicii Moldova 

(în coautorat – Vitalie CEPRAGA). În: Revista metodico-ştiinţifică nr. 4(84)/2014, p. 56-60.  

6. MACOVEI Tatiana, Ce este mobbingul organizaţional?,Revista Naţională de Drept, nr. 6, 2014,p. 66-70, (0,70 c.a.) 

7. MACOVEI Tatiana, Condiţii privind vârsta salariatului, Revista Naţională de Drept, nr. 10, 2014, Condiţii privind 

vârsta salariatului, p. 48-53, (0,87 c.a.); 

8. MACOVEI Tatiana, Libertatea muncii versus munca forţată ,Revista Naţională de Drept, nr. 2, 2014, p.74-78 (0,79 c.a.) 

9. MACOVEI Tatiana, Particularităţile încetării raporturilor juridice de muncă ale femeilor, Revista Naţională de 

Drept, nr. 5, 2014, p. 53-57 (0,85 c.a.) 

10. MACOVEI Tatiana, Reglementări naţionale și internaţionale privind interzicerea discriminării femeilor în cadrul 

raporturilor juridice de muncă, Revista Moldovenească de Drept Internaţional și Relaţii Internaţionale, nr. 1, 2014, 
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