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Anexa nr. 1
Lista executorilor (funcţia în cadrul proiectului, titlul ştiinţific, semnătura)
Nr
d/o

Numele/Prenumele
Burian
Alexandru
1
Chirtoacă Natalia
Chindîbaliuc Oleana
Cucoș Diana
Ceban Cristina
Țarălungă Victoria
Dorul Olga
Druță Natalia

Titlul științific
Doctor habilitat,
profesor universitar
Doctor,
profesor universitar
Doctor,
conferenţiar universitar
Doctor,
conferenţiar cercetător
Doctor,
conferenţiar universitar
Doctor,
conferenţiar universitar
Doctor,
conferenţiar universitar
Magistru

3

Funcția în cadrul
proiectului
conducătorul
proiectului
cercetător științific
coordonator
cercetător științific
superior
cercetător științific
coordonator
cercetător științific
(cumul)
cercetător științific
(cumul)
cercetător științific
(cumul)
cercetător științific
stagiar (cumul)

Semnătura

OBIECTIVELE ȘI SARCINILE PROIECTULUI:
Elucidarea priorităților politicii externe și interne a Republicii Moldova din perspectiva
evoluţiei proceselor integraţioniste şi modificărilor geopolitice ale sistemului internaţional. În
acest context, important este de a contribui la dezvoltarea unor abordări optime pentru a
îmbunătăți în continuare cadrul legal, politic și diplomatic în domeniul politicii interne și externe
a Republicii Moldova în baza unei analize cuprinzătoare a situației internaționale contemporane
a statului moldovenesc, experienței protecției juridice a intereselor naționale, stării actuale a
legislației Republicii Moldova în acest domeniu și relația sa cu normele internaționale.
Realizarea obiectivului principal prevede trasarea şi soluţionarea unui şir de obiective
intermediare, printre care:
 determina statutul, perspectivele de dezvoltare a priorităților de politică externă a
Republicii Moldova și formarea relațiilor sale cu cei mai importanţi actori ai relațiilor
internaționale și asociațiile de integrare;
 ținând cont de normele general recunoscute ale dreptului internațional, a identifica
problemele și de a determina direcţiile principale de îmbunătățire a cadrului legal ce
reglementează relaţiile în domeniul politicii interne și externe a Republicii Moldova;
 a formula cadrul conceptual și priorităţile primordiale în implementarea politicii externe a
Republicii Moldova în cadrul transformărilor geopolitice, să determine gradul de conformitate cu
condițiile, prețurile și factorii de aplicare a intereselor sale naționale;
 a prezenta schimbările calitative în politica externă a statului moldovenesc, datorită
dezvoltării priorităților sale geopolitice;
 a efectua analiza de prognoză a transformărilor geopolitice și a determina impactul lor
asupra situației din Republica Moldova în contextul politicii multi-vectoriale;
 a elabora recomandări practice pentru factorii de decizie în domeniul politicii externe și
interne.
 identificarea și evaluarea noilor amenințări și riscuri la adresa securității statului;
 analiza avantajelor și dezavantajelor privind procesele de integrare europeană și
euroasiatică;
 valorificarea cooperării în cadrul organizațiilor internaționale universale și regionale în
vederea promovării interesului național
 promovarea protecției mediului și a dezvoltării durabile;
 elucidarea și analiza tendințelor noi în materia protecției internaționale a drepturilor
omului;
 analiza și proiectarea unor măsuri concrete în vederea diversificării resurselor energetice.
Redimensionarea politicii externe şi interne a Republicii Moldova reprezintă o necesitate
în contextul evoluției proceselor integraționiste și a modificărilor geopolitice contemporane.
În acest context, un rol important îl reprezintă promovarea unei politici coerente atât pe
plan intern, cât și extern, cu scopul de a preveni și reduce eventuale riscuri și amenințări la
adresa securități statului, care se pot manifesta în cele mai diverse domenii: politic, economic,
social, militar, de mediu, informațional etc.
În condițiile actuale, riscurile și amenințările au dobândit un caracter internațional,
ignorând în manifestările lor suveranitatea, independența și integritatea teritorială a statelor.
Astfel, Republicii Moldova îi revine necesitatea de a studia premisele, noile tendințe și
eventualele consecințe ale evoluției permanente a societății internaționale, continuând
dezvoltarea și consolidarea statului, inclusiv prin: implementarea normelor și standardelor
internaționale în ordinea juridică internă; integrarea în structurile Uniunii Europene în calitate de
membru cu drepturi depline; menținerea și dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate cu Rusia și
statele CSI; soluționarea pașnică a conflictului transnistrean; promovarea și garantarea
drepturilor și libertăților fundamentale ale omului; protecția mediului înconjurător și dezvoltarea
durabilă; diversificarea în asigurarea cu resurse energetice; combaterea traficului ilegal cu
migranți; cooperarea în vederea combaterii traficului ilegal cu armament; cooperarea în cadrul
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organizațiilor internaționale universale și regionale în vederea promovării interesului național
etc.
REZULTATELE ŞTIINŢIFICE ALE CERCETĂRILOR EFECTUATE ÎN
CADRUL PROIECTULUI:
Cele mai importante activități și rezultate științifice care au fost obținute în anul de
referință 2018 includ publicarea a 3 lucrări științifice în volum de 2,0 coli de autor atît în culegeri
din străinătate, cît și din țară, publicații ale materialelor prezentate în cadrul unor conferințe
științifice internaționale. Rezultatele științifice din anul de referință sunt realizate în contextul
cercetării în cadrul proiectului instituțional de cercetări fundamentale 15.817.06.10F
“Redimensionarea politicii externe şi interne a Republicii Moldova din perspectiva evoluţiei
proceselor integraţioniste şi modificărilor geopolitice ale sistemului internaţional” director de
proiect - dr. hab., prof. univ. Alexandru BURIAN
Investigațiile s-au concentrat asupra celor mai diverse probleme privind redimensionarea
politicii externe şi interne a Republicii Moldova din perspectiva evoluţiei proceselor
integraţioniste şi modificărilor geopolitice ale sistemului internaţional:
1. Au fost elucidate posibilele configurații geopolitice și geostrategice la nivel global și
regional, în contextul proceselor de integrare europeană şi euroasiatică, cât şi evoluţia lor.
2. S-a realizat inventarierea și analiza legislației naționale și internaționale cu privire la
dreptul migranţilor şi a refugiaţilor, regimul juridic al cetățenilor străini și apatrizilor în
Republica Moldova.
3. Au fost efectuate cercetări şi elaborări ştiinţifice privind tematica stabilită în cadrul
proiectului, în special, activitatea s-a axat pe identificarea şi studierea surselor naţionale şi
internaţionale privind securitatea energetică, securitatea ecologică, securitatea economică şi
financiară.
4. Au fost identificate particularitățile specifice, și, elucidat rolul instituțiilor UE, în cadrul
procesului de integrare europeană.
5. Au fost analizate politicile și strategiile Uniunii Europene în contextul extinderii și determinate
perspectivele pentru Republica Moldova.
6. A fost cercetată configurația geopolitică și geostrategică la nivel global și regional în regiunea
Mărea Baltică-Marea Neagră precum şi strategii ale actorilor internaționali în regiune în contextul
redimensionării şi configurării mediului de securitate energetică.
7. Au fost elucidate transformările geoenergetice în regiunea Mărea Baltică-Marea Neagră și
determinate reperele conceptual-teoretice de cercetare a transformărilor geoenergetice în regiunea
Marea Baltică-Marea Neagră.
8. A fost analizată evoluția istorică a conceptului de securitate umană, elucidate și analizate
particularitățile securității umane în contextul reglementărilor internaționale și naționale în
domeniu.
REZUMAT:
Relevanța teoretică a rezultatelor științifice vine să asigure baza teoretico-metodologică privind
necesitatea redimensionării politicii externe şi interne a Republicii Moldova în corelație cu dezvoltarea
proceselor integraţioniste şi transformările geopolitice în lumea contemporană sub aspectul
implementării noilor abordări ştiinţifice.
Aplicarea practică s-a exprimat prin prezentarea unor soluţii îndreptate spre oportunitatea de
redimensionare a politicilor RM reieşind din situaţia de criză în care se află statul, fapt care s-a dovedit
prin: analiza vulnerabilităţilor cu impact asupra securităţii naţionale și amenințărilor la adresa
promovării vectorului extern al statului în condițiile situației geopolitice din prezent; determinarea
căilor de gestionare a riscurilor la adresa promovării intereselor de politică externă și ajustării legislației
naționale la standardele europene în condiţiile respectării principiilor de drept internaţional; elucidarea
intereselor și factorului Est-Vest în RM și rolul lor asupra dezvoltării statului în condițiile reconfigurării
raporturilor de putere din cadrul sistemului internaţional; prognoza posibilelor configurații geopolitice
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și geostrategice la nivel global și regional în contextul proceselor de integrare europeană şi euroasiatică;
analiza în sens evolutiv a structurii și competenței instituțiilor UE, identificarea particularităților
specifice procesului de integrare europeană; cercetarea configurației geopolitice și geostrategice în
regiunea Marea Baltică-Marea Neagră, precum şi a strategiilor actorilor internaționali în regiune în
contextul redimensionării şi configurării mediului de securitate energetică; analiza conceptului de
securitate umană și analiza evoluției istorice a acesteia prin prisma opiniilor doctrinale în materie;
reliefarea particularităților securității umane în contextul reglementărilor internaționale și naționale în
domeniu.
CONCLUZII:
Planul de cercetări științifice pentru anul 2016 a fost realizat, toate materialele care au fost
înaintate spre publicare au fost puse în discuție și aprobate în cadrul ședințelor Consiliului
Științific al Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, iar relevanța socială a
rezultatelor obținute se exprimă prin informarea opiniei publice referitor la cele mai stringente
probleme ale societății autohtone, referitor la importanța parcursului european al Republcii
Moldova pentru modernizarea și progresul țării, în special în contextul diminuarăă așteptărilor
populației privind integrarea europeană a Republicii Moldova și apariția unor concepții
alternative de evoluție politică.
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Anexa nr. 2

LISTA
lucrărilor publicate în cadrul proiectului de cercetare
MONOGRAFII (NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE)
1. BURIAN, A. Evoluţia sistemului internaţional şi procesele de integrare europeană.
Ch.: CEP USM, 2015. 268 p. ISBN 978-9975-71-603-1.
2. CHINDÎBALIUC, O. Энергетическая безопасность в контексте современных
геополитических трансформаций. Кишинев: CEP USM, 2015. 324 c. ISBN 978-9975-71628-4.
MANUALE/ DICŢIONARE/ LUCRĂRI DIDACTICE
(NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE)
1. ŢARĂLUNGĂ, V. Drept instituţional al Uniunii Europene: curs universitar. Bălţi:
Tipografia din Bălţi, 2014. 121 p. ISBN 978-9975-132-21-3.
2. ŢARĂLUNGĂ, V. Drept internaţional public: curs universitar. Bălţi: Tipografia din
Bălţi, 2014. 227 p. ISBN 978-9975-132-24-4.
3. BURIAN, A., BURIAN, C. Drept internaţional cosmic (spaţial). Note de curs : (Studii
univ., ciclul 1) / Alexandru Burian, Cristina Burian ; Univ. de Studii Europene din Moldova, Fac.
de Drept, Catedra Drept Public. – Chișinău.: Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2016 (CEP USM). - 150 p. [6,79 c.t.] ISBN 978-9975-71-861-5.
4. BURIAN, A., CHINDÎBALIUC, O. Современная система международных
отношений и энергетическая безопасность. Кишинев: CEP USM, 2016. 296 c. [9,65 c.t.]
ISBN 978-9975-71-792-2.
5. CHINDÎBALIUC, O. Энергетическая безопасность в системе современных
международных отношений. Учебно-методическое пособие. Кишинев: CEP USM, 2016.
180 c. [7,75 c.t.] ISBN 978-9975-71-971-5.
6. CHIRTOACĂ Natalia. Drept instituţional al Uniunii Europene. - CEP USM, Chişinău,
2017, ISBN 978-9975-71-940-7., 300 p.
7. CHIRTOACĂ, N.; Drept internațional public, în scheme. Ediția a II-a revăzută și
adăugită. Ch.: Tipografia „Print-Caro”, 2018, 77 p. ISBN 978-9975-56-540-0.
CAPITOLE DIN MANUALE (INTERNAŢIONALE)
1. БУРИАН Александр. Внешняя политика Республики Молдова. In: Внешняя
политика стран СНГ: Учебник для вузов / Ред.-сост. Д. А. Дегтерев, К. П. Курылев. – М.:
Издательство ≪Аспект Пресс≫, 2017. — 496 с. C. 93-123. ISBN 978–5–7567–0919–3.
CAPITOLE DIN MONOGRAFII ŞI CULEGERI
(NAŢIONALE)
1. BURIAN, A. Conflictul transnistrean şi perspectivele soluţionării acestuia. În: Evoluţia
sistemului internaţional şi procesele de integrare europeană. Red. coord.: Alexandru Burian.
Ch.: CEP USM, 2015. 268 p. ISBN 978-9975-71-603-1. P. 5-44.
2. CEBAN, C. Regimul juridic de protecţie al mediului înconjurător în dreptul
internaţional public. În: Evoluţia sistemului internaţional şi procesele de integrare europeană.
Ch.: CEP USM, 2015, p. 89 – 106. ISBN 978-9975-71-603-1.
3. CHINDÎBALIUC, O. Сопряжение энергетического порядка с геополитическими
трансформациями в условиях полицентрической модели международных отношений. În:
Evoluţia sistemului internaţional şi procesele de integrare europeană. Red. coord.: Alexandru
Burian. Ch.: CEP USM, 2015. 268 p. ISBN 978-9975-71-603-1, p. 119 – 148.
4. CHIRTOACĂ, N. Influenţa ordinii juridice internaţionale a secolului XXI asupra
suveranităţii statelor în contextul integrării europene. În: Evoluţia sistemului internaţional şi
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procesele de integrare europeană. Red. coord.: Alexandru Burian. Ch.: CEP USM, 2015. 268 p.
ISBN 978-9975-71-603-1, p. 147 – 165.
5. ȚARĂLUNGĂ, V. Unele probleme în materia protecției internaționale a drepturilor
omului: abordare teoretico-științifică. În: Evoluţia sistemului internaţional şi procesele de
integrare europeană. Red. coord.: Alexandru Burian. Ch.: CEP USM, 2015. 268 p. ISBN 9789975-71-603-1, p. 237 – 264.
ARTICOLE DIN REVISTE INTERNAŢIONALE,
COTATE ÎN BAZELE DE DATE INTERNAŢIONALE SCOPUS
1. BURIAN, Alexandru; DORUL, Olga. Permanent Neutrality of the Republic of Moldova
in the Context of European Geopolitics (August 5, 2016). In: Tamkang Journal of International
Affairs, 2016/07, Issue 1, Volume 20, Pages 61-94, ISSN 1027-4979, DOI:
10.6185/TJIA.V.20.N1.P61P94. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2818878
ARTICOLE DIN ALTE REVISTE EDITATE ÎN STRĂINĂTATE
1. CHIRTOACĂ, N., FLOREA, D. GALEŞ, N. The competence of states in infliction of
the public international law. European Journal of Law and Public Administration, 2014, Issue 2,
vol.1, ed. Lumen p. 25-36, ISSN: 2360-6754.
2. BURIAN, Alexandru, Problém Zabezpečenia Svetového Systému Medzinárodných
Vzťahov Na Európskom Kontinente V Kontexte Premeny Svetového Systému Medzinárodných
Vzťahov Z Jednopolárneho Na Mnohopolárny (on Securing a World System of International
Relations on the European Continent in the Context of Conversion of the World System of
International Relations from a Unipolar to the Multipolar One) (December 15, 2015). In: Journal
of International Relations, 2015, Volume XIII., Issue 4, Pages 303-312, ISSN 1336-1562,
EISSN 1339-2751.
Available
at
SSRN:
http://ssrn.com/abstract=2827020
;
http://fmv.euba.sk/files/MV_2015_4_303-312_Burian.pdf
;
http://fmv.euba.sk/RePEc/brv/journl/MV2015-4.pdf
3. KINDIBALYK, Olyana. Veľký Čiernomorský región v meniacom sa geopolitickom
kontexte Preklad názvu. In: Journal of International Relations / Medzinárodné vzťahy: vedecký
časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. Roč. 14, č. 2016,
Volume XIV., Issue 1, Pages 8-18. (1,2 c.a.). ISSN 1336-1562 (print), ISSN 1339-2751 (online).
[On-line]: ftp://193.87.31.84/0215325/MV_2016_1_8-_18_Kindibalyk.pdf
4. CHIRTOACĂ N., Particularităţi în procesul de creare a normelor de drept
internaţional, Centrul de Studii Juridice de Drept Privat Craiova, Revista de Stiinţe Juridice,
supliment 2015, Vol. 30 (2015), ISSN: 1454-3699, p. 68-74, Editat de S.C. Universul Juridic
S.R.L.
5. CHIRTOACĂ N., LARION A.-P., The right to work and its corollaries - fundamental
human rights in the light of the international regulations, In: European Journal of Law and
Public Administration, Year 2015, Volume 2, Issue 3, Lumen 2015, p. 45-62.
6. DRUȚĂ, N. Harmonizing the national legislation with the European acquis — essential
factor in ensuring the integration process, In: Strengthening of good governance and security as
a priority of european neiborhood policy, p. 201-226, București, 2017, (1,57 c.a.), ISBN 978-88255-0833-8
7. DORUL O., Permanent neutrality of European Union states. Evolutionary aspects. In:
Cross-Border Journal for International Studies. Vol. 2, No2 (2017), p. 33-40. 0,5 c.a.
ARTICOLE DIN REVISTE NAŢIONALE:
Categoria B
1. ARHILIUC, V. Problema dezvoltării dreptului internaţional public în condiţiile
globalizării. In : Revista Moldovenească de Drept International şi Relaţii Internaţionale. Nr. 2
(36), 2015, p. 9-12. ISSN 1857 – 1999.
2. БУРИАН, А. Многополярная мировая система международных отношений и
перспективы молдавской государственности в противостоянии Восток-Запад. In : Revista
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Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale. 2015, nr. 4 (38), p. 42 - 59.
ISSN 1857 – 1999.
3. CHINDÎBALIUC, O. Состояние и ближайшие перспективы энергетической
безопасности в Причерноморском регионе. In : Revista Moldovenească de Drept
Internațional și Relații Internaționale. 2014, nr. 3 (33), p. 48 – 55. ISSN 1857 – 1999.
4. BURIAN, Alexandru, Европейская безопасность в контексте переформатирования
мировой системы международных отношений из однополярной в многополярную (The
European Security within the Context of Reformation of Global System of International
Relations from Unipolar World into a Multipolar) (December 23, 2015). In : Moldavian Journal
of International Law and International Relations, 2015, Issue 4, Volume 38, Pages 29-37, ISSN
1857-1999, EISSN 2345-1963.
5. BURIAN, Alexandru, Кризис в международных отношениях и новые
геополитические реалии ХХI-го века (The Crisis in International Relations and the New
Geopolitical Realities of the Twenty-First Century) (August 5, 2016). In : Moldavian Journal of
International Law and International Relations, 2016, Issue 1, Volume 11, Pages 27-34, ISSN
1857-1999 EISSN 2345-1963 .
6. BURIAN, Alexandru, Противостояние Восток-Запад на современном этапе и
замороженные конфликты на постсоветском пространстве (East-West Confrontation at the
Present Stage and Frozen Conflicts in the Post-Soviet Space) (August 15, 2016). In : Moldavian
Journal of International Law and International Relations, 2016, Issue 2, Volume 11, Pages 222230, ISSN 1857-1999, EISSN 2345-1963.
7. BURIAN, Alexandru. Unele aspecte privind evoluţia dreptului internaţional cosmic
(spaţial) în secolul XXI. In : Moldavian Journal of International Law and International
Relations, 2016, Issue 4, Volume 11, Pages 489-512, ISSN 1857-1999, EISSN 2345-1963.
8. CHINDÎBALIUC, O. Преобразование мировой системы международных
отношений и проблемы сотрудничества и противоборства в Большом Черноморском
регионе. În: Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale. 2015, nr. 4
(38), p. 38-47. (1,5 c.a.). ISSN 1857 – 1999.
9. DRUȚĂ, N. Particularitățile realizării dreptului la inițiativă legislativă de către Comisia
Europeană, In : Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale, Nr. 1
(volumul 12), 2017, Chișinău, p. 86-92. (0,66 c.a.), ISSN 1857-1999.
10. BURIAN Alexandru. Direcțiile principale ale politicii externe a Republicii Moldova.
În: Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale. 2017, nr. 3 (vol. 12),
p. 392-410. ISSN 1857 – 1999.
11. БУРИАН А. Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей
дальности и последствия для Европы. În: Revista Moldovenească de Drept Internațional și
Relații Internaționale. 2018, nr. 2 (vol. 13). ISSN 1857 – 1999.
12. ȚARĂLUNGĂ V., FAIGHER A. Reglementarea internațională a unor forme
tradiționale și noi de asistență juridică internațională în materie penală. În: Revista
Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale nr.4 (vol. 12), 2017. p. 539-557.
ISSN 1857-1999. E-ISSN 2345-1963.
13. CHIRTOACĂ, N.; LARION, A.-P. Abordări multilaterale ale drepturilor
fundamentale de muncă: relația acordurilor comerciale cu standardele de muncă. In : Revista
Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale. 2017, nr. 3, p. 371-384. ISSN
1857-1999. E-ISSN 2345-1963.
RAPOARTE PUBLICATE LA CONFERINŢE INTERNAȚIONALE
/conferinţe internaţionale (peste hotare)/ cotate în Bazele de date internaţionale Web of
Science (Thompson):
1. BURIAN Alexander. Preformátovanie svetového systému medzinárodných vzťahov z
monopolárneho na multipolárny a zabezpečenie bezpečnosti na európskom kontinente. /
Adjusting the global system of international relations from monopolar to multipolar and ensuring
security on the European continent. In: Zborník príspevkov zo 16. Medzinárodnej vedeckej
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konferencie. Zámok Smolenice. 3. – 4. december 2015. Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta medzinárodných vzťahov s podporou Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave
a Slovenskej asociácie Organizácie spojených národov. International Relations 2015. Current
issues of world economy and politics Conference proceedings 16th International Scientific
Conference Smolenice Castle 3th 4th December 2015, p. 131 – 134. ISBN 978-80-225-4219-7. [On-line]:
http://fmv.euba.sk/files/Invitation_Smolenice_2015.pdf
;
http://fmv.euba.sk/files/ZBORNIK_spojene_uprav_v18022016.compressed.pdf
2. KINDIBALYK, Olyana. About the Current Trends in the Oil Market and Energy
Security Issues. In: Zborník príspevkov zo 16. Medzinárodnej vedeckej konferencie. Zámok
Smolenice. 3. – 4. december 2015. Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných
vzťahov s podporou Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave a Slovenskej asociácie
Organizácie spojených národov. International Relations 2015 Current issues of world economy
and politics Conference proceedings 16th International Scientific Conference Smolenice Castle
3th 4th December 2015, p. 403 – 406. (0,3 c.a.). ISBN 978-80-225-4219-7.
3. KINDIBALYK, Olyana. Energy Security in the Light of Contemporary Geopolitical
Transformation. In: Zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie
Medzinárodné vzťahy 2016 Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. 2016, p. 604-608.
(1,2 c.a.). ISBN 978-80-225-4365-1 [On-line]: https://fmv.euba.sk/www_write/files/vedavyskum/archiv_konferencii/Medzinarodne_vztahy_2016._Aktualne_otazky_svetovej_ekonomik
y_a_politiky.pdf
4. BURIAN, Alexander. The “Manifestation” of the Permanent Neutrality of the
Republic of Moldova on the International Level: Recognition and Guarantee. Medzinárodné
vzťahy 2016: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. In : Zborník príspevkov zo 17.
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 1. a 2. decembra 2016. - 1192 P.
Pages
115-121.
ISBN
978-80-225-4365-1.
[On-line]:
https://fmv.euba.sk/www_write/files/vedavyskum/archiv_konferencii/Medzinarodne_vztahy_2016._Aktualne_otazky_svetovej_ekonomik
y_a_politiky.pdf
RAPOARTE PUBLICATE / TEZE ALE COMUNICĂRILOR
LA CONGRESE, CONFERINŢE, SIMPOZIOANE,
ÎN CULEGERI (NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE)
1. БУРИАН А. Д. Космос и экология в ХХI-м веке: реальности и перспективы. În:
Евразийская интеграция: правовой и образовательный аспекты: материалы
международной научно-практической конференции (Новосибирск, 3-5 декабря 2014 г.) и
II Школы интерэкоправа (Новосибирск, 4-5 декабря 2014 г.) / [редкол. В.С. Курчеев, В.А.
Прошин, Е.А. Высторобец и др.]; Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2015, c.
31 - 34. [- 410 с. ISBN 978-5-4437-0399-2].
2. CEBAN C. Международно-правовое регулирование использования водных
ресурсов. În: Евразийская интеграция: правовой и образовательный аспекты: материалы
международной научно-практической конференции (Новосибирск, 3-5 декабря 2014 г.) и
II Школы интерэкоправа (Новосибирск, 4-5 декабря 2014 г.) / [редкол. В.С. Курчеев, В.А.
Прошин, Е.А. Высторобец и др.]; Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2015.
[410 с. ISBN 978-5-4437-0399-2].
3. CEBAN, C. Accesarea şi absorbţia fondurilor transfrontaliere de mediu de către APL în
Republica Moldova. Proiectarea de soluţii şi perspective. In : Conference with international
participation Held on march 26-27, 2015 ”Stability, Growth and Prosperity – in the European
Space”. Chisinau, ISSN 1857-1999, p. 171-176.
4. CHINDÎBALIUC, O. Трубопроводная конфигурация причерноморского региона и
проблемы обеспечения экологической безопасности. În: Евразийская интеграция:
правовой и образовательный аспекты: материалы международной научно-практической
конференции (Новосибирск, 3-5 декабря 2014 г.) и II Школы интерэкоправа (Новосибирск,
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4-5 декабря 2014 г.) / [редкол. В.С. Курчеев, В.А. Прошин, Е.А. Высторобец и др.];
Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2015, c. 254 – 255. [410 с. ISBN 978-5-44370399-2].
5. CHIRTOACĂ, N., MĂTĂŞEL, A., Sistemul OSCE de prevenire a conflictelor şi de
management al crizelor postconflictuale: avantaje şi oportunităţi. In : Materialele Conferinţei
internaţionale ştiinţifico-practice: Abordări europene în cercetare şi inovare, 9-12 octombrie,
2014, supliment la revista Vector European, Chişinău, 2014, p. 71-74. ISSN 2345-1106.
6. BURIAN, Alexandru. Continuitatea statelor: succesiunea de drept, continuitatea istorică
şi perspectivele de dezvoltare a statalităţii moldoveneşti. In: "Statalitatea Moldovei:
continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării", conferinţă ştiinţifică internaţională (2017 ;
Chişinău). Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspecti-va dezvoltării" : Materialele
Conferinţei ştiinţifice internaţionale, 24-25 martie 2017, organizată sub patronajul Preşedintelui
Republicii Moldova, Igor Dodon / col. red.: Valentin Beniuc [et al.]. – Chişinău : IRIM, 2017
(Tipogr. "Print-Caro"). – 851 p. : tab. , p. 88-101. ISBN 978-9975-56-439-7.
7. CHIRTOACĂ, N.; Criminalitatea transfrontalieră şi tendinţe de manifestare. In :
Materialele Conferinţei naţionale cu participare internaţională: Devianţă şi criminalitate.
Evoluţie, tendinţe, perspective. Vol. III, Ediția a III-a, 2017, Editura Universul Juridic, București,
2018, p. 86-93. ISSN 2559-4915.
8. DORUL O., OBADĂ D., Меры пресечения, применяемые по отношению к лицам,
страдающим
психическими
расстройствами:
сравнительно-правовой
анализ
совместимости законодательства Республики Молдова со стандартами Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод. (coautor D. Obadă), In : Меры
пресечения в уголовном процессе по законодательству Украины, Республики Армения,
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Молдова: сборник научных
трудов (рос. мовою). – Киев: Национальная академия прокуратуры Украины, 2018. – 198
с. - 0,7 c.a.
9. CUCOS D., DIMITROV P., The Return of Classical Geopolitics: The Black Sea
Region After the Annexation of Crimea. În: STRATPOL, Panorama of Global Security
Environment 2017-2018, Bratislava 2018.
10. ȚARĂLUNGĂ V., FAIGHER A. Violența domestică în reglementările internaționale
și în legislația Republicii Moldova: probleme și soluții. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice
internaţionale ”Mediul social contemporan între reprezentare, interpretare și schimbare” din 15
decembrie 2017, Vol. I. Bălți: USARB, 2018. p.89-101.
11. FAIGHER A., ȚARĂLUNGĂ V. Unele reflecții privind conceptul de “criminalitate
informatică”. In : Materialele Conferinței internaționale științifico-practice „Particularitățile
adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene” din 23-24
martie 2018. Chișinău, 2018, p.259-262.
12. FAIGHER A., ȚARĂLUNGĂ V. Criminalitatea masculină în Republica Moldova:
cauze, tendințe, particularități. În: Materialele Conferinței internaționale “Promovarea valorilor
sociale în contextul integrării europene” din 04 mai 2018. Chișinău, 2018, p. 90-102.
13. ȚARĂLUNGĂ V., FAIGHER A. Cooperarea în cadrul Spațiului Shengen: realizări,
perspective, implicații pentru Republica Moldova. În: Materialele Conferinței internaționale
“Promovarea valorilor sociale în contextul integrării europene” din 04 mai 2018. Chișinău,
2018, p. 236-253.
14. FAIGHER A., ȚARĂLUNGĂ V. Unele considerații cu privire la particularitățile
criminalului în Republica Moldova. In : Materialele Conferinței internaționale științificopractice „Jurisprudența – componenta de bază a proceselor de integrare și a comportamentului
legal modern” din 02-03 noiembrie 2018. Chișinău, 2018. p.192-196.
15. ȚARĂLUNGĂ V. Conflictul Transnistrean: cauze, esență, particularități. Materialele
Colloquia Professorum cu genericul ”Tradiție și inovare în cercetarea științifică” Ediția a VII-a,
USARB, Bălți, 12 octombrie 2017. Bălți, 2018. p.150-161.
16. CUCOS D., Lessons From the Diaspora: Transnational Knowledge Through Diaspora
Networks, În: Materialele conferinței științifice internaționale „Diasporas in Modern World:
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Regional Context and Potential for Sustainable Development of the Country of Origin”,
Chișinău, 21 decembrie 2017, p. 428-432.
17. CEBAN Cristina, Tizu Svetlana. Cazuri speciale privind protecția refugiaților
constatate de către instituțiile naționale și internaționale. În: Materialele conferinței
internaționale ”Promovarea valorilor sociale în contextul integrării europene”, 4 mai 2018;
ISBN 978-9975-3185-7-0.
18. CEBAN Cristina, Botnarenco Ion. Nedescriminarea – prerogativă a protecției europene
a drepturilor omului. În: Materialele conferinței internaționale ”Promovarea valorilor sociale în
contextul integrării europene”, 4 mai 2018; ISBN 978-9975-3185-7-0.
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Anexa E2

i.

Denumirea şi tipul lucrării
Monografie. Энергетическая безопасность
геополитических трансформаций

в

контексте

современных

Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
15.817.06.10F Redimensionarea politicii externe şi interne a Republicii
Moldova din perspectiva evoluţiei proceselor integraţioniste şi modificărilor
geopolitice ale sistemului internaţional
iii. ISBN-ul lucrării
ii.

ISBN 978-9975-71-628-4.
iv.
Autorul (ii) lucrării
Chindîbaliuc Oleana, doctor în științe politice, ICJP al AȘM
v.
Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte)
Monografia este consacrată problemelor de securitate energetică în contextul
transformărilor geopolitice, precum și rolului factorului energetic ce afectează
configurația forțelor geopolitice și asigurarea securității naționale în lumea
contemporană. Este realizată o tentativă de a analiza complex procesele geopolitice de
dimensiuni globale și regionale ce influențează securitatea națională și formarea noii
arhitecturi geopolitice a lumii. Autorul se concentrează pe conștientizarea contextului
energetic al principalelor centrelor de putere ale politicii externe, ce constituie un
model policentric al lumii. Studiul cercetează spațiul energetic mondial, analizează
rolul uniunilor de integrare energetică prin exemplul zonei energetice sud-americane,
precum și spațiul geopolitic eurasiatic. O atenție deosebită este acordată analizei
aspectelor politicii interne și externe a securității energetice a Republicii Moldova la
etapa actuală, abordării problemei datoriilor acumulate pentru gazele naturale din Rusia
și perspectivele de rambursare a acestora.
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I. Denumirea şi tipul lucrării
Curs universitar. Drept instituţional al Uniunii Europene
II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată
lucrarea
15.817.06.10F Redimensionarea politicii externe şi interne a Republicii Moldova din
perspectiva evoluţiei proceselor integraţioniste şi modificărilor geopolitice ale
sistemului internaţional
III. ISBN-ul lucrării
978-9975-3037-4-3
IV. Autorul (ii) lucrării
Ţarălungă Victoria, dr., conf.univ. la Catedra de Drept, USARB; cercetător
științific superior la Centrul de Cercetări juridice al AȘM
V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte)
După liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană și semnarea la 27
iunie 2014 a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, printre obiectivele
prioritare ale Guvernului Republicii Moldova se înscriu armonizarea legislaţiei
naţionale cu acquis-ul Uniunii Europene, consolidarea cadrului legal şi
instituţional necesar pentru promovarea integrării europene, astfel încît acest
proces să fie prioritate majoră, obiective prin care se are în vedere
transformarea Republicii Moldova într-un stat european cu o perspectivă reală
de aderare la Uniunea Europeană. Cursul universitar ”Drept instituțional al
Uniunii Europene” se axează pe studierea celor mai importante subiecte de
drept instituţional al Uniunii Europene şi a documentelor de importanţă
considerabilă ce guvernează această materie, trebuind să asigure pregătirea
temeinică pentru orice specialist în domeniul dreptului, precum şi pentru cei
care se vor lansa în viața politică, socială, economică a statului Republica
Moldova.
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I.

Denumirea şi tipul lucrării

Drept internaţional public: curs universitar.
II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
15.817.06.10F Redimensionarea politicii externe şi interne a Republicii Moldova
din perspectiva evoluţiei proceselor integraţioniste şi modificărilor geopolitice ale
sistemului internaţional
III.

ISBN-ul lucrării

ISBN 978-9975-132-24-4.
IV.

Autorul (ii) lucrării

Ţarălungă Victoria, dr., conf.univ. la Catedra de Drept, USARB; cercetător științific
superior la Centrul de Cercetări juridice al AȘM
V.

Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte)

Cursul universitar își propune să prezinte studenților teoria și practica dreptului
internațional pornind de la bazele sale conceptuale și de la prezentarea instituțiilor
internaționale pe plan mondial și european. Cursul universitar oferă studenților
posibilitatea de a înțelege mai bine complexitatea lumii actuale, interdependența
statelor, rolul general al dreptului în lumea aflată în plin proces de globalizare
economică și socială, imperativul primatului dreptului în fața forței atît la nivel intern
cît și internațional, cooperarea internațională pentru soluționarea problemelor comune
ale umanității și își vor putea însuși modul în care se aplică normele juridice interne
constituționale, administrative, penale, procesuale etc. în contextul respectării
obligatorii de către state a normelor și principiilor dreptului internațional public.
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I.

Denumirea şi tipul lucrării

Materialele conferinței științifice internaționale anuale
II.

Denumirea şi codul

Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători
„Consolidarea statului de drept în Republicii Moldova în contextul evoluției
sistemului internațional și proceselor integraționiste”. Ed. A 8-a, 3 iun. 2014. Col. de
red.: Aslan Abaşidze [et.al.]; red-şef: Alexandru Burian. Chişinău: CEP USM, 2014.
194
p.
ISBN
978-9975-9742-6-4.
[On-line]:
http://rmdiri.md/wpcontent/uploads/2015/01/RMDIRI-Nr.-2-2014-Supliment-1.pdf
III.

ISBN-ul lucrării

ISBN 978-9975-9742-6-4.
IV.

Autorul (ii) lucrării

Chindîbaliuc Oleana, doctor în științe politice, ICJP al AȘM
Țarălungă Victoria, doctor în drept, conferențiar universitar, ICJP al AȘM
[et.al.]
V.

Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte)

„Consolidarea statului de drept în Republicii Moldova în contextul evoluției
sistemului internațional și proceselor integraționiste” este rezultatul cercetărilor
științifice efectuate de tineri savanți autohtoni și din străinătate (Federația Rusă,
Ucraina, Georgia și România).
Publicaţia poate servi în calitate de îndrumar în activitatea practică a
specialiştilor în domeniul dreptului internațional și al relaţiilor externe din instituţiile
statale şi nonguvernamentale. Ea poate servi și în calitate de material didactic pentru
studenții, masteranzii și doctoranzii de la facultăţile de drept şi facultăţile de relaţii
internaţionale a universităţilor din ţară.
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I.

Denumirea şi tipul lucrării

Monografie colectivă

II.

Denumirea şi codul

Evoluţia sistemului internaţional şi procesele de integrare europeană.
Chişinău: CEP USM, 2015. 268 p. Texte, rez.: lb. rom., engl., rusă. 200 ex. Bibliorg.
la sf. cap. (252 tit.). ISBN 978-9975-71-603-1. [On-line]: http://rmdiri.md/wpcontent/uploads/2015/01/RMDIRI-Nr.-4-2014-Supliment-2.pdf
III.

ISBN-ul lucrării

ISBN 978-9975-71-603-1
IV.

Autorul (ii) lucrării

Burian Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar, ICJP al AȘM
Chirtoacă Natalia, doctor în drept, conferențiar universitar, ICJP al AȘM
Chirtoacă Leonid, doctor în drept, conferențiar universitar, ICJP al AȘM
Chindîbaliuc Oleana, doctor în științe politice, ICJP al AȘM
Țarălungă Victoria, doctor în drept, conferențiar universitar, ICJP al AȘM
[et.al.]
V.

Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte)

Evoluţia sistemului internaţional la etapa actuală şi procesele de integrare europeană
prezintă una din cele mai vulnerabile probleme ale relaţiilor internaţionale contemporane, care
necesită o amplă şi profundă cercetare datorită impactului pe care au aceste evenimente asupra
politicii externe a Republicii Moldova.
Problema orientării în vâltoarea evenimentelor mondiale de ultimă oră prezintă un interes
strategic pentru Moldova, graţie faptului că până în prezent nu este determinat vectorul politicii
externe al ţării. Divizarea societăţii moldoveneşti în două segmente de orientare politică – „EstVest” indică necesitatea abordării unei soluţii pragmatice a chestiunii orientării politice a ţării
în plan internaţional în scopul menţinerii balanţei de forţe în interiorul ţării şi neadmiterii unui
colaps de tipul „maidanului” ucrainean.
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I.

Denumirea şi tipul lucrării

Drept internaţional cosmic (spaţial) Note de curs, Studii universitare, ciclul I.

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
15.817.06.10F Redimensionarea politicii externe şi interne a Republicii Moldova
din perspectiva evoluţiei proceselor integraţioniste şi modificărilor geopolitice ale
sistemului internaţional
III. ISBN-ul lucrării
978-9975-71-861-5
IV. Autorul (ii) lucrării
Burian Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Cercetări
Juridice și Politice al AȘM.,
Burian Cristina, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Studii
Europene din Moldova
V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte)
Dreptul internaţional cosmic (spaţial) este o ramură de sine stătătoare a dreptului
internaţional public. Cursul dat reprezintă o aprofundare în tematica, deja iniţiată, pe
parcursul predării cursului normativ „Drept internaţional public”.
Scopul disciplinei este de a familiariza studenţii cu cadrul juridic internaţional şi naţional
al activităţii statelor şi organizaţiilor internaţionale în domeniul explorării spaţiului
cosmic.
Materialele didactice propuse în prezenta lucrare au scopul de a aprofunda cunoștințele
studenților în materia dreptului cosmic și sunt prezentate sub formă de expunere
teoretică a noțiunilor de bază a acestei ramuri a dreptului internațional public, cât și sub
formă de acte normative, naționale și internaționale anexate integral.
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I. Denumirea şi tipul lucrării
Современная система международных отношений и энергетическая
безопасность: Курс лекций.
II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
15.817.06.10F Redimensionarea politicii externe şi interne a Republicii
Moldova din perspectiva evoluţiei proceselor integraţioniste şi modificărilor
geopolitice ale sistemului internaţional
III. ISBN-ul lucrării
978-9975-71-792-2
IV. Autorul (ii) lucrării
Burian Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Institutul de
Cercetări Juridice și Politice al AȘM,
Chindîbaliuc Oleana, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar,
Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM, Universitatea de Studii
Europene din Moldova
V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte)
Cursul de lecții este dedicat problematicii privitor la reformă globală a
sistemului de relații internaționale și problemele de securitate energetică,
precum și rolul energetic ca factor de influență asupra configurației geopolitice
a forțelor de putere și asigurarea securității naționale în lumea contemporană.
Cursul este destinat pentru studenți, masteranzi și doctoranzi înscriși la
specialitățile „relații internaționale” și „dreptul internațional”, precum și pentru
specialiștii în domeniu.
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Anexa E2

I.

Denumirea şi tipul lucrării

Энергетическая безопасность в системе современных международных
отношений. Учебно-методическое пособие.

II.

Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea

15.817.06.10F Redimensionarea politicii externe şi interne a Republicii Moldova din
perspectiva evoluţiei proceselor integraţioniste şi modificărilor geopolitice ale sistemului
internaţional
III.

ISBN-ul lucrării
978-9975-71-628-4

IV. Autorul (ii) lucrării
Chindîbaliuc Oleana, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar, Institutul de
Cercetări Juridice și Politice al AȘM, Universitatea de Studii Europene din Moldova
V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte)
Materialele didactice sunt dedicate studiului problemelor de securitate energetică, în
condițiile transformărilor geopolitice din lume şi necesităţii asigurării securităţii energetice
naţionale la etapa contemporană. Autorul îşi concentrează atenția asupra valorificării
factorului energetic în cadrul politicii externe a principalelor centre de putere din lumea
contemporană.
Un loc aparte în lucrare este acordat analizei politicii externe și interne privitor la
asigurarea securității energetice a Republicii Moldova la etapa contemporană.
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Anexa E2

I.

Denumirea şi tipul lucrării

Внешняя политика Республики Молдова. In: Внешняя политика стран СНГ:
Учебник для вузов / Ред.-сост. Д. А. Дегтерев, К. П. Курылев. – М.: Издательство
≪Аспект Пресс≫, 2017. — 496 с. C. 93-123.

I.

DenII. Denumirea şi codul proiectului

15.817.06.10F – ”Redimensionarea politicii externe şi interne a Republicii Moldova din
perspectiva evoluţiei proceselor integraţioniste şi modificărilor geopolitice ale sistemului
internaţional”
III. ISBN-ul lucrării
ISBN 978–5–7567–0919–3.
IV. Autorul (ii) lucrării
Alexandru BURIAN, doctor habilitat în drept, profesor universitar, ICJP al
AȘM
V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte)
Manualul expune politicile externe ale statelor membe a CSI, reflectate de un colectiv
internaţional de autori, care au expus variantele naţionale a politicilor externe a statelor CSI.
Manualul este accesibil în varianta tipografică şi digitală, având un suport în variantă
electronică care conţine doctrinele politicii externe a statelor CSI, diverse documente oficiale
privind relaţiile multilaterale şi bilaterale în cadrul CSI.
Este destinat studenţilor şi doctoranzilor la specialităţile: „Relaţii internaţionale”,
„Ştiinţe politice”, „Regionalistica”.
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Anexa E2

I. Denumirea şi tipul lucrării
Drept instituţional al Uniunii Europene, curs universitar, CEP USM, Chişinău, 2017,
300 p.

II.

Denumirea şi codul proiectului

15.817.06.10F – ”Redimensionarea politicii externe şi interne a Republicii Moldova din
perspectiva evoluţiei proceselor integraţioniste şi modificărilor geopolitice ale sistemului
internaţional”
III.

ISBN-ul lucrării
ISBN 978-9975-71-940-7.

IV.

Autorul (ii) lucrării

Chirtoacă Natalia, doctor în drept, conferențiar universitar, ICJP al AȘM
V.

Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte)

Uniunea Europeană este cea mai importantă organizaţie europeană şi cea mai
sofisticată instituţie regională creată până în prezent, datorită instituirii celor patru libertăţi
fundamentale pentru piaţa internă prin eliminarea barierelor din calea acestora, prin
armonizarea legislaţiilor, cât şi prin instituirea unui proces interguvernamental şi
democratic de luare a deciziilor, în cadrul căruia aplicarea acquis-ului comunitar este
primordială. UE presupune şi dezvoltarea unei Europe incluzive, care să cuprindă şi
statele care nu sunt membre ale UE (prin pacte de stabilitate, cooperări regionale etc.),
astfel încât Uniunea să constituie un punct de emergenţă al valorilor europene, precum
democraţia, bunăstarea economică, unitate în diversitate etc.
În acest sens, schimbările care s-au produs în societatea noastră, în special după
liberalizarea regimului de vize, semnarea şi intrarea în vigoare a Acordului de Asociere cu
Uniunea Europeană fac necesară studierea dreptului instituțional al Uniunii Europene şi
din perspectiva reală de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
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Anexa E2

I. Denumirea şi tipul lucrării
Drept internațional public, în scheme. Ediția a II-a revăzută și adăugită. Ch.: Tipografia
„Print-Caro”, 2018, 77 p.
II.

Denumirea şi codul proiectului

15.817.06.10F – ”Redimensionarea politicii externe şi interne a Republicii Moldova din
perspectiva evoluţiei proceselor integraţioniste şi modificărilor geopolitice ale
sistemului internaţional”
III.

ISBN-ul lucrării
ISBN 978-9975-56-540-0

IV.

Autorul (ii) lucrării

Chirtoacă Natalia, doctor în drept, profesor universitar, ICJPS
V.

Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte)

Cursul de drept internaţional public este o disciplină fundamentală, destinată pregătirii şi
formării de specialişti în domeniul dreptului şi relaţiilor internaţionale.
Ca „actor” în relaţiile internaţionale, Republica Moldova este ataşată principiilor şi
normelor dreptului internaţional şi acordă o deosebită importanţă respectării şi aplicării
principiilor şi normelor acestui drept, precum şi acţiunii de armonizare şi conformare a
legislaţiei naţionale cu tratatele internaţionale la care este sau intenţionează să devină parte.
Lucrarea de faţă acordă o atenţie specială problemelor teoretice, iniţiind cititorul în
terminologia dreptului internaţional public prin explicarea noţiunilor, conceptelor, instituţiilor
şi mecanismelor acestei ramuri de drept, care îl vor ajuta să-şi dezvolte o gândire independentă.
Un rol aparte îi revine scopului de a dezvolta cititorului capacităţile de orientare practică,
obişnuindu-l să folosească termeni specifici, să-şi formeze un limbaj şi un stil politicodiplomatic şi, de asemenea, să gândească şi să decidă pe baza normelor şi principiilor dreptului
internaţional.
Prin conţinutul său, lucrarea îşi propune să constituie un suport în procesul de instruire a
studenţilor, masteranzilor, cât şi un ghid practic în activitatea celor care au preocupări în
domeniul dreptului internaţional şi relaţiilor internaţionale.
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Anexa nr.3
Fișa de prezentare a rezultatelor proiectului de cercetare
I. Sumarul activităţilor proiectului realizate
Activităţi planificate
1.

2.

Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în
cadrul proiectului (150 de cuvinte)

Analiza sistemului internaţional
în contextul evoluției proceselor
integraționiste
și
modificărilor
geopolitice.
Identificarea
particularităților
specifice proceselor de integrare
europeană și euroasiatică din
perspectiva
evoluţiei
proceselor
integraţioniste
şi
modificărilor
geopolitice
ale
sistemului
internaţional în cele mai diverse
domenii: politic, economic, social,
militar, de mediu, informațional etc.

Au fost elucidate posibilele configurații
geopolitice și geostrategice la nivel global și
regional, în contextul proceselor de integrare
europeană şi euroasiatică, cât şi evoluţia lor.
A fost analizată în sens evolutiv
structura și competența instituțiilor UE,
identificate
particularitățile
specifice
procesului de integrare europeană.
A fost cercetată configurația geopolitică
și geostrategică la nivel global și regional în
regiunea Marea Baltică-Marea Neagră,
precum
şi
strategii
ale
actorilor
internaționali în regiune în contextul
redimensionării şi configurării mediului de
securitate energetică.
A fost definit conceptul de securitate
umană și analizată evoluția istorică a
acesteia prin prisma opiniilor doctrinale în
materie.
Au fost elucidate și analizate
particularitățile securității
umane în
contextul reglementărilor internaționale și
naționale în domeniu.
Au fost analizate unele componente ale
securității umane prin prisma teoriei și
practicii internaționale.

II. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (până la 200 de cuvinte).

Cele mai reprezentative rezultate științifice obţinute se referă la următoarele:
1. Au fost studiate posibilele configurații geopolitice și geostrategice la nivel global
și regional, în contextul proceselor de integrare europeană şi euroasiatică, cât şi evoluţia lor.
2. Au fost efectuate cercetări şi elaborări ştiinţifice privind tematica stabilită în
cadrul proiectelor, în special, activitatea s-a axat pe identificarea şi studierea surselor
naţionale şi internaţionale privind securitatea energetică, securitatea ecologică, securitatea
economică şi financiară. A fost efectuată analiza legislației naționale și internaționale cu
privire la dreptul migranţilor şi a refugiaţilor, regimul juridic al cetățenilor străini și
apatrizilor în Republica Moldova.
În concluzie, cercetătorii au reușit să realizeze în această perioadă: 58 publicații, din
care 2 monografii au fost publicate în Republica Moldova, 1 capitol în manual editat peste
hotare, 5 capitole în monografii și culegeri editate în țară, 1 articol publicat peste hotare in
revistă cotata in Baza de date SCOPUS, 7 articole în reviste editate în străinătate. Au fost
publicate 13 de articole în reviste naționale (categoria B), 18 articole în culegeri
internaționale, 4 articole în culegeri internaţionale cotate în Baza de date Web of Science
(Thompson), etc.
III. Volumul total al finanţării
Finanţarea planificată (mii lei) – 1960.5

Executată (mii lei) – 1976.4
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IV. Volumul cofinanţării (mii lei)

V. Lista colaborărilor iniţiate în cadrul proiectului

VI. Lista evenimentelor organizate / la care s-a participat în cadrul proiectului

VII. Lista de mobilităţi efectuate în cadrul proiectelor

VIII. Informaţii despre infrastructura utilizată în realizarea proiectului

IX. Dificultăți/ impedimente apărute pe parcursul realizării proiectului

X. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)

1. Cetăţenii RM.
2. Guvernul RM prin: Ministerul Justiţiei şi Ministerul Economiei, la elaborarea
diverselor acte normative şi/sau politici economice şi financiar-bancare.
3. Parlamentul RM la elaborarea şi adoptarea de acte normative ce vizează
problematica analizată.
4. Cercetătorii ştiinţifici, care vor prelua aceste rezultate, le vor analiza şi dezvolta în
studiile ştiinţifice.
5. Mediul academic, atât cadrele didactice în procesul de instruire universitară, cât şi
studenţii.

Director proiectului Burian Alexandru, doctor hab, prof. univ.
(nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)

Şeful Centrului

Balmuş Victor, doctor hab., prof. univ.
(nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)
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__________________
(semnătura)

___________________
(semnătura

