
 1 

 
 

 

 



 2 

SCOPUL ETAPEI ANUALE CONFORM PROIECTULUI DEPUS LA CONCURS  

Scopul cercetării științifice în cadrul proiectului rezidă în crearea suportul științific 

necesar pentru soluționarea problemelor privind calitatea actului de justiție prin 

fundamentarea științifică a asigurării calității actelor normative și garantarea respectării 

drepturilor persoanei în procedurile judiciare din Republica Moldova. 

Scopul etapei anuale 2021 conform proiectului depus la concurs vizează relevarea, 

evaluarea și analiza în dinamică a gradului de percepție și încredere a populației în actul de 

justiție, care constituie una din prioritățile de bază a apropierii Republicii Moldova de 

spațiul comunitar, de implementare a Acordului de Asociere UE - Republica Moldova, 

inclusiv prin testarea satisfacției beneficiarilor - persoane fizice și personae juridice 

 

OBIECTIVELE ETAPEI ANUALE  

 

Potrivit planului anual de realizare a proiectului pentru 2021 (Etapa II-a, etapa ajustării 

metodologiei cercetării utilizate în proiect, deci, definitivarea problematicii de cercetare) au 

fost preconizate următoarele obiective: 

1. Ajustarea metodologiei cercetării în vederea relevării, evaluării și analizei în 

dinamică a gradului de percepție și încredere a populației în actul de justiție, care constituie 

una din prioritățile de bază a apropierii Republicii Moldova de spațiul comunitar, de 

implementare a Acordului de Asociere UE - Republica Moldova; 

2. Corelaționarea și fundamentarea cercetării cu doctrina și actele normative 

naționale, europene și internaționale, cu bunele practici privind actul de justiție şi, implicit, 

studierea modului de implementare a politicilor privind calitatea actului de justiție în 

diferite state ale lumii prin deplasări de studiu, de documentare și de informare (Belgia, 

Franța, Germania, Italia și România). 

3. Cercetarea problematicii calității actului de justiție în Republica Moldova şi 

argumentarea rezultatelor cercetării cu recomandări pentru îmbunătăţirea legislaţiei 

Republicii Moldova, inclusiv, aranjarea unui set de propuneri privind modificări legislative 

de natura a facilita o mai rapidă integrare a comunității autohtone în societatea europeană. 

4. Analiza teoretico-practică, fundamentarea științifică şi identificarea 

mecanismului de implementare a standardelor ChEDO în domeniul justiţiei naţionale. 

5. Orientarea cadrelor didactice și cercetătorilor din instituţiile universitare și de 

cercetare cu profil juridic spre abordarea și dezbaterea problematicii înfăpturirii justiției pe 

diferite cauze în condiţiile de ajustarea a legislaţiei Republicii Moldova din perspectiva 

consolidării regimului drepturlor persoanei. 

6. Implementarea-materializarea rezultatelor cercetării. 

ACȚIUNILE PLANIFICATE PENTRU REALIZAREA SCOPULUI  

ȘI OBIECTIVELOR ETAPEI ANUALE  

 

1.  Ajustarea metodologiei cercetării potrivit scopului și obiectivelor prin 

coroborarea cu 

 doctrina și actele normative naționale și internaționale, cu jurisprudența și baza 

empirică a proiectului. Precizarea ipotezelor de lucru din cadrul cercetării științifice. 

2. Actualizarea surselor doctrinare, a actelor normative naționale (mai recent adoptate), 



 3 

dar și europene și internaționale, a jurispridenței relevante pentru asigurarea calității actului 

de justiție, studierea modului de implementare a politicilor privind calitatea actului de 

justiție, organizarea de deplasări de studiu, de documentare și de informare în România, 

Franța, Germania, în alte state. 

2. Cercetarea problematicii calității actului de justiție în Republica Moldova prin 

analiza bazei normative uzuale, teoretice și metodologice. 

3. Diseminarea rezultatelor științifice obținute prin editarea semestrială a Culegerii de 

 lucrări ştiinţifice de specialitate pe tematica proiectului „Studii și Cercetări Juridice”, 

volumele nr.3 şi nr.4, dar și în alte ediții științifice din țară și de peste hotare; publicarea de 

articole în alte reviste şi culegeri științifice de profil şi de specialitate; participarea cu 

rapoarte și comunicări științifice în cadrul manifestărilor științifice naționale și 

internaționale; organizare și desfășurarea Conferinței științifico-practică naționale cu 

participare internațională cu genericul: „30 de ani de la adoptarea Declarației de 

independență a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice”, cu editarea culegerii de 

materiale științifice, precum și a Conferinței științifice cu participare internațională cu 

genericul „Drepturile persoanei: probleme actuale în lumina jurisprudenței naționale” 

dedicată jubileului de 75 ani de viață ai dlui Andrei Smochină, profesor universitar, doctor 

habilitat în drept, cavaler al Ordinului Republicii, cu editarea culegerii de materiale 

științifice. 

4. Implementarea/valorificarea rezultatelor ştiinţifice obținute prin avizarea 

ştiinţifică a proiectelor de acte normative şi altor documente de reglementare, inclusiv 

avizarea  sesizărilor Curții Constituționale, proiectelor de decizii/hotărâri ale Curţii Supreme 

de Justiţie. După caz, promovarea rezultatelor cercetărilor obținute în proiect în mass-media. 

5. Publicarea studiilor monografice. 
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ACȚIUNILE REALIZATE PENTRU ATINGEREA SCOPULUI ȘI 

OBIECTIVELOR ETAPEI ANUALE  

1.  Întru evaluarea calităţii şi eficienței actului de justiţie în Republica Moldova 

urmare a acumulării datelor suplimentare sau statornicit metodele de investigare: comparativ-

istorică, logică, sistemică, comparativ-juridică, aplicarea de abordări juridice dialectice, 

sistemice și comparative. Evenimentele politice din vara anului 2021 justifică ipoteza desprinsă 

din propunerea de proiect precum că situația din domeniul justiției naționale este dezastruoasă, 

or potrivit Indicelui Statului de Drept – 2019 (WJP Rule of Law Index 2019) după criteriul 

independența judiciară și imparțialitatea magistraților, Republica Moldova se situiază pe 

penultimul loc în lume şi iminent este oportună o reconsiderare și reconceptualizare a mersului 

reformelor în domeniul justiției, în sensul îmbinării armonioase a tradițiilor justiției europene 

cu realitățile justiției europene contemporane versus tradițiile justiției autohtone, perspectivă 

din care fundamentarea științifică a acestui process își păstrează viabilitatea. 

2. Necătând la restricţiile impuse de situaţia pandemică 6 (şase) membri ai echipei, au 

realizat deplasări şi participări în stagii de cercetare, webinare și formare continuă peste hotare. 

Geografia deplasărilor fiind România; Germania; Spania; Elveția; Armenia şi Danemarca. 

3. Problematica calității actului de justiție și respectării drepturilor persoanei în 

Republica Moldova, în diferite domenii de activitate, prin analiza cadrului normativ uzual şi 

teoretic se regăsește în tematica individuală de cercetare a membrilor echipei de proiect. 

4. În vederea diseminării rezultatelor științifice obținute au fost publicate circa 117 

lucrări științifice şi științifico-metodice și didactice, inclusiv, 5 - monografii; 6 - lucrări 

științifico-metodice și didactice, precum şi rapoarte și comunicări la foruri științifice naționale 

și internationale. La fel au fost editate două volume ale Culegerii „Studii și Cercetări Juridice”.  

5.  Conferința științifico-practică națională cu participare internațională „30 de ani de 

la adoptarea Declarației de independență a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice”, 

(Chişinău, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, 26 august 2021, ora 10.00, a 

fost organizată şi petrecută în regim mixt, participare +online; link-ul conferinței:  

6. https://us02web.zoom.us/j/82114310217?pwd=Z3JKQllJZk85cGxySHJxUis0U1Z

wUT09. Identificator: 821 1431 0217. Cod de acces: 270891.  

7. Conferința științifică cu participare internațională cu genericul „Drepturile 

persoanei: probleme actuale în lumina jurisprudenței naționale” dedicată jubileului de 75 ani de 

viață ai dlui Andrei Smochină, profesor universitar, doctor habilitat în drept, cavaler al 

Ordinului Republicii. Link: 

https://us02web.zoom.us/j/86890265197?pwd=STdVRERkMG56WEkySjN4OHZRTEZOUT0

9 

8. Întru materializarea rezultatelor științifice obținute s-a realizat întocmirea și 

prezentarea a 18 avize și opinii consolidate cu caracter științific la proiecte de acte normative şi 

alte documente regulatorii ale autorităţilor publice centrale şi 42 la sesizările Curţii 

Constituționale 

9.  Publicate 5 monografii (a se vedea lista publicațiilor). 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/82114310217?pwd=Z3JKQllJZk85cGxySHJxUis0U1ZwUT09
https://us02web.zoom.us/j/82114310217?pwd=Z3JKQllJZk85cGxySHJxUis0U1ZwUT09
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REZULTATELE OBȚINUTE  

 

Echipa de cercetare a Proiectul CAJDPM este este constituită din cercetătorii științifici din 

cadrul Centrului de Cercetări Juridice, și partial din cercetătorii științifici din Centrul de 

Cercetări Strategice, ICJPS. 

 Potrivit planului anual de realizare a proiectului 20.80009.1606.05 pentru anul 2021  

este planificată realizarea etapei II, a proiectului - etapa ajustării metodologiei cercetării 

aplicate în proiect, definitivarea problematicii de cercetare. 

 În cadrul acestei etape activitatea planificată a fost constituită, după conținut, din 

următoarele compartimente:  

1)  Activitatea organizatorică și științifică:  

a) Organizarea de seminare metodologice /mese rotunde cu caracter șțiințifico-practic 

pentru dezbaterea subiectelor stringente pe problematica proiectului - 3 ori pe an sau după caz;  

b) Organizarea conferinței științifico-practică cu participație internațională la 

tematica proiectului cu genericul „30 de ani de la adoptarea Declarației de independență a 

Republicii Moldova: aspecte politico-juridice” -26 august 2021, cu scopul preconizat - analiza 

prin prisma doctrinei actuale, practicii uzuale și experienței altor state cu o democrație avansată 

a problemelor reformării sistemului judiciar în Republica Moldova; 

c) Organizarea și desfășurarea în cooperare cu Biblioteca Publică de Drept ”A.Hâșdău” și 

a altor etnități, inclusiv ONG-uri, a conferinţei științifice cu participație internațională, cu 

caracter tradițional, în ziua de 10 decembrie 2021 consacrate Zilei internaționale a 

drepturilor omului cu genericul  „Drepturile persoanei: probleme actuale în lumina 

jurisprudenței naționale. 75 de viață a dlui prof.univ., dr. hab. Andrei Smochină” cu scopul 

preconizat - analiza prin prisma doctrinei actuale, practicii uzuale a respectării drepturilor 

omului în procesul actului de justiție.  

2) Pregătirea cadrelor științifice, care constă în a) identificarea, coordonarea şi aprobarea 

temelor tezelor de doctorat şi a conducătorilor ştiinţifici a doctoranzilor înmatriculați la anul I 

de studii din cadrul Școlii Doctorale «Științe Juridice, Politice și Sociologice», b) Audierea 

dărilor de seamă, atestarea şi aprobarea programelor individuale de activitate ale doctoranzilor 

și alte măsuri relevante, toate cu scopul de antrenare cât mai largă a tinerilor cercetători în 

activitatea științifică. 

3) Activitatea editorială, care constă în a) Editarea Culegerii de lucrări ştiinţifice de 

specialitate  din cadrul Proiectului „Studii și cercetări juridice” nr.3 și 4, (semestrial); b) 

subsecvent, în baza finanţării instituţionale, editarea Revistei ”Revista moldovenească de drept 

internațional și relații internaționale” (ISSN1857-1999), E-ISSN 2345-1963, nr.1, 2021 (sem. 

I), versiune electronică – E-SSN; c) editarea Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice 

(ISSN 1857-2294), toate în realizarea obiectivului de organizare a publicării rezultatelor 

cercetărilor științifice în cadrul proiectului institutional. 

4) Activitatea de materializare (implementare și valorificare) a rezultatelor ştiinţifice 

din cadrul Proiectului, care constă în avizare și consultanță, inclusiv expertiza științifică a 

proiectelor de acte normative şi altor documente regulatorii, a pozițiilor (hotărârilor) 

recomandative ale Plenului Curții Supreme de Justiție și a hotărârilor adoptate pe marginea 

Recursurilor în interesul legii, a sesizărilor la Curtea Constituțională, alte acte ale autorităților 

centrale, inclusiv, elaborarea opiniei ICJPS vis-a-vis de problemele stringente ale statului și 
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societății prin prisma dreptului, toate cu scopul de  promovare și diseminare a rezultatelor 

proiectului; 

5) După caz, necătând la situația pandemică COVID-19, stabilirea și consolidarea 

relaţiilor ştiinţifice naționale și internaţionale prin participarea cercetătorilor în programe și 

proiecte internaţionale,  acțiuni COST: (Orizont Europa, SCOPES, JOP, IRSIS, NATO, etc.), 

inclusiv propunerile prezentate în cadrul concursurilor naționale și internaționale, cu tangență la 

tematica cercetării proiectului realizat, toate cu obiectivul scontat de promovare și diseminare a 

rezultatelor proiectului. 

Astfel, rezultatele științifice din perioada de referință (etapa II-a, anul 2021) au fost 

realizate în perimetrul proiectului, în contextul tematicii individuale de cercetare ale 

membrilor echipei de proiect, urmărindu-se ajustarea metodologiei cercetării aplicate în 

proiect, definitivarea problematicii de cercetare, dar și continuarea actualizării și 

diversificării surselor doctrinare și normative, precum și a bunelor practici relevante pentru 

asigurarea bunei legiferări și calității actului de justiție.  

Cele mai importante activități și rezultate științifice care au fost obținute în perioada de 

referință (anul 2021) includ,  

1. la compartimentul diseminarea rezultatelor obținute în proiect în formă de 

publicații: 

publicarea a 117 lucrări științifice şi științifico-metodice și didactice în volum estimativ de 

153 coli de autor atât în reviste din străinătate, cât și din țară, publicații ale materialelor 

prezentate în cadrul unor conferințe științifice naționale și internaționale, inclusiv: 5 - 

monografii; 2 - culegere de lucrări științifice de specialitate ; 1 -  în reviste din străinătate 

recunoscute pe plan international ; 23 - în reviste din Registrul National al revistelor de profil; 

32 - în culegeri de articole de specialitate; 43 – în materiale ale conferinţelor internaționale, cu 

particip. internaț. și naționale; 6 -   lucrări științifico-metodice și didactice; 5 -  recenzii. 

Remarcăm cele 5 lucrări monografice și 2 culegeri de lucrări științifice de specialitate 

elaborate și publicate în cadrul proiectului: 

1) ”Rolul justiției în edificarea statului de drept”, autor Costachi, Gh. Chișinău: S.n., 2021 

(Tipogr. "Print Caro"). 1071 p. (48 c.a.) ISBN 978-9975-56-894-4;  

2) Activitatea avocațială în Republica Moldova, autor Frunză, Iu.– Chişinău: ICJPS, 2021 

(ÎS FEP „Tipografia Centrală"). – 216 p. (8,86 c.a.) ISBN 978-9975-3201-5-3.; 

 3) Sesizarea organului de urmărire penală, autor Osoianu, Tudor. - Chişinău. 2021, 206 p. 

ISBN 978-9975-3366-5-9;  

4) Procedura de aplicare la curtea europeană a drepturilor omului. Instrucţiuni pas cu 

pas, coautori executanţi ai proiectului Frunză, Iurie; Sosna, Boris şi  Stefu, Lilia. – Chişinău: 

„Print-Caro” SRL, 2021 (DEP „Kings Tour” SRL). – 216 p. (8,86 c.a.) ISBN-978-9975-56-

849-4; 

5) Izvoarele dreptului privat în Basarabia în sec. XIX-prima jumătate a sec. XX, autor 

Tașcă, Mihai. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, 

Politice și Sociologice. Cartdidact. Chișinău, 2020, 268 p. ISBN 978-9975-3469-2-4. 

 6) Studii și Cercetări Juridice: Culegere de lucrări științifice de specialitate. Partea 

3/2021//MEC, ICJPS. Chișinău: ICJPS, 2021. 280 p. ISBN 978-9975-3201-7-7. 

 7) Studii și Cercetări Juridice: Culegere de lucrări științifice de specialitate. Partea 

4/2021//MEC, ICJPS. Chișinău: ICJPS, 2021. 232 p. ISBN- 978-9975-3201-8-4. 

  Respectiv, publicate 6 (şase) lucrări științifico-metodice și didactice, inclusiv un curs 

universitar - Urmărirea penală, . Ch. 2021. 494 p. ISBN 978-9975-157-58-2, coautor Osoianu, 
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Tudor, cercet. ştiinţ., coordinator, dar și publicarea a 4 materiale didactice (note de curs), autori 

Arseni Igor, Osoianu Tudor, Rusu Vitalie și 1 culegere de acte normative – sub îngrijirea dlui 

conf.univ.dr Frunză Iurie, cercet. ştiinţ., coordinator.  

             La capitolul diseminarea rezultatelor obținute în proiect în formă de prezentări la 

foruri științifice (comunicări, postere) – pentru cazurile când nu au fost publicate în materialele 

conferințelor evidenţiem că, în vederea diseminării rezultatelor științifice obținute s-a realizat 

înregistrarea participării la foruri științifice naționale și internaționale. Astfel, în total au fost 

înregistrate 86 de susțineri de prezentări sub formă de raporturi, comunicării şi intervenţii la 

diferite manifestări ştiinţifice (conferinţe, mese rotunde, etc.) din ţară şi de peste horate, inclusiv 

organizate în regim on-line (lista forurilor a se vedea Anexa 12).  

a. Menţionăm că la data de 26 august 2021, în regim online cu succes au fost 

organizate lucrările conferinței științifico-practice cu participație internațională la tematica 

proiectului cu genericul „30 de ani de la adoptarea Declarației de independență a Republicii 

Moldova: aspecte politico-juridice”. Având în vedere amploarea şi importanţa manifestaţiei în 

calitate de coparticipanţi au fost cooptaţi cercetători din cadrul Academiei de Științe a 

Moldovei (Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte), Institutul de Istorie, 

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hașdeu”. La lucrările conferinţei au mai 

participat cercetători şi cadre didactice din centre universitare din România (or. Galaţi, Bacău, 

Suceava), Belarus (Academia de Științe) și Ucraina (univ. „Iaroslav Mudrîi”, or. Harkov). 

Frecvenţa maximă de conectare fiind de 117 participanţi.  

b. Potrivit planului anual de cercetări în cadrul proiectului pentru data de 10 

decembrie 2021 mai este preconizată organizarea în cooperare cu Biblioteca Publică de Drept 

”A.Hâjdău” și a altor etnități, inclusiv ONG-uri, a conferinţei științifice cu participație 

internațională (cu caracter tradițional) consacrate Zilei internaționale a drepturilor omului cu 

genericul  „Drepturile persoanei: probleme actuale în lumina jurisprudenței naționale. 75 de 

viață a dlui prof.univ., dr. hab. Andrei Smochină” cu scopul preconizat - analiza prin prisma 

doctrinei actuale, practicii uzuale a situației respectării drepturilor omului în cadrul actului de 

justiție, manifestare care este în curs de definitivare a proiectului.  

2. Activitatea de colaborare în sfera ştiinţei şi inovării de către executanții titulari 

ai proiectului, la nivel national, a fost materializată prin colaborarea ştiinţifică cu alte 

organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării (Biblioteca de Stat (Institut) „Andrei Lupan”, Inst. 

Istorie, Inst. Filologie Romînă „B.P.Hașdeu”, Inst. Nașional Cercetări Economice, Inst. 

Patrimoniului Cultural, USM, ASEM, Univ. „Alecu Russo” din Bălți, Univ. de Studii 

Europene, Univ. de Studii Europene Politice și Economice Europene, Academia „Ștefan cel 

Mare” a MAI ș.a.), manifestată prin:  

a) conducerea tezelor de doctorat din cadrul ICJPS, cât și din cadrul Școlilor doctorale din 

țară;  

b) coordonarea tezelor de masterat și licență la facultățile de drept, științe politice și 

sociologie din țară;  

3.1. Subsecvent, rezultatele științifice ale cercetătorilor efectuate în cadrul proiectului mai 

sunt realizate prin participarea acestora în calitate de membru al Seminarilor științifice de 

profil, Consiliilor specializate științifice și Comisiilor de doctorat, în cadrul cărora au avut loc 

susțineri de teze de doctorat, precum și antrenarea unor cercetători în calitate de membru ai 

colegiilori de redacție a revistelor științifice de profil, experți în cadrul autorităților științifice de 

profil – ANACEC și ANACD, membri ai consililor științifice din cadrul Curții Constituționale 

și Curții Supreme de Justiție, în cadrul cărora sunt promovate soluții fundamentate științific de 
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natură să contribuie la reformarea sistemului judiciar și sporirea calitatății actului de justiție în 

Republica Moldova. 

Finalmente, punem în evidență că în cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și 

Sociologice în calitatea sa de membru în Consorțiul academic național Școala Doctorală 

„Științe juridice”, administrat de USM, cu referință la proiectul aflat în derulare în anul 2021 

(situaţia, noiembrie 2021) au fost susținute 5 teze de doctor în drept, toate sub conducerea 

membrilor echipei de proiect (Schin George-Cristian şi Novac-Diaconu Laurenţiu la 

specialitatea/programul de studii 553.01 - Drept civil, conducător științific: Chirtoacă Leonid, 

dr. în drept, conf.univ. // Cozma Daniela, Micu Victor şi Enicov Vadim, la specialitatea 552.01 

– Drept constituțional, cond. ştiinţ., Costachi Gh., dr., hab., profesor univ.). Totodată, Institutul 

de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice este membru fondator în Consorțiul academic 

universitar Școala Doctorală „Științe juridice, politice și sociologice” în parteneriat cu 

Univeristatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 

a. La nivel internaţional, remarcăm că 3 cercetători științifici (Albu Natalia Guștiuc 

Ludmila și Sprîncean Serghei) sunt antrenați în calitate de membri în 6 acțiuni COST. 

(ORIZONT 20-, SCOPES, JOP, IRSIS, NATO), inclusiv, cu propuneri prezentate/câștigate în 

cadrul concursurilor naționale și internaționale cu tangență la tematica cercetării proiectului 

realizat. În această ordine menţionăm că 6 (şase) membri ai echipei, necătând la restricţiile 

impuse de situaţia pandemică  au realizat deplasări şi participări în stagii de cercetare, webinare 

și formare continuă peste hotare în anul 2021. Geografia deplasărilor fiind România; Germania; 

Spania; Elveția; Armenia şi Danemarca. (Datele concrete de colaborare la nivel național în 

cadrul implementării proiectului a se vedea Anexele 9-10). 

3.  Diseminarea rezultatelor științifice obținute în cadrul proiectului s-a realizat și în 

formă de comunicări, postere, rezumate, intervenții – în situațiile când nu se prevede publicarea 

materialelor conferințelor. Astfel, în total au fost înregistrate 86 de susțineri de prezentări sub 

formă de comunicării, postere, rezumate şi intervenţii la diferite manifestări ştiinţifice 

(conferinţe, mese rotunde, etc.) din ţară şi de peste hotrate, inclusiv organizate în regim on-line 

(lista forurilor a se vedea Anexa 12).  

a. În ziua de 26 august 2021, în regim mixt auditoriu-online cu succes au fost 

organizate lucrările conferinței științifico-practică cu participație internațională la tematica 

proiectului cu genericul „30 de ani de la adoptarea Declarației de independență a Republicii 

Moldova: aspecte politico-juridice”. Având în vedere amploarea şi importanţa manifestaţiei în 

calitate de coparticipanţi au fost cooptaţi cercetători din cadrul Academiei de Științe a 

Moldovei (Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte), Institutul de Istorie, 

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hașdeu”. La lucrările conferinţei au mai 

participat cercetători şi cadre didactice din centre universitare din România (or. Galaţi, Bacău, 

Suceava) şi Ucraina (univ. „Iaroslav Mudrîi”, or. Harkov). Frecvenţa maximă de conectare 

fiind de 117 participanţi.  

b. Potrivit planului annual pentru data de 10 decembrie 2021 mai este preconizată 

organizarea în cooperare cu Biblioteca Publică de Drept ”A.Hâjdău” și a altor etnități, inclusiv 

ONG-uri, a conferinţei științifice cu participație internațională (cu caracter tradițional) 

consacrate Zilei internaționale a drepturilor omului cu genericul „Drepturile persoanei: 

probleme actuale în lumina jurisprudenței naționale. 75 de viață a dlui prof.univ., dr. hab. 

Andrei Smochină” cu scopul dezbaterii doctrinei actuale, practicii uzuale și situației respectării 

drepturilor omului în procesul actului de justiție, manifestare care este în curs de organizare.  
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4. La compartimentul materializarea (implementarea / valorificarea) rezultatelor 

ştiinţifice în anul 2021 cercetătorii științifici din cadrul Proiectului au realizat atât activități în 

echipă, cât și activități și rezultate individuale, manifestate prin: 

A). Întocmirea și prezentarea avizelor și opiniilor consolidate cu caracter științific la 

proiecte de acte normative şi alte documente regulatorii ale autorităţilor publice centrale -18;  

B). Elaborarea avizelor/opinii consolidate cu caracter științific asupra sesizărilor Curții 

Constituționale cu un număr total de 42 (+ 5 pendinte, care se mai află în lucru). (lista formelor 

concrete de materializare a se vedea Anexa 16). 

Remarcăm, că o bună parte a avizelor/opiniilor consolidate depășește aria problematicii 

proiectului ştiinţific în derulare și de fapt nu sunt incidente contractului de finanţare, însă fiind 

ghidaţi de principiul bunei credinţe membrii echipei de proiect, în majoritate încadrați cu norma 

de 0,5 și 0,25, îşi aduc aportul la eforturile de consolidarea statului de drept în Republica 

Moldova. 

Prin conținitul său, prin fundamantarea teoretică, aplicativă și utilitatea lor rezultatele 

obținute în cadrul proiectului posedă un evidenţiat impact științific, social-educaţional și chiar 

economic (a se vedea în detalii  pct. 7). 

 

Concluzii: 

        Rezultatele științifice din anul de referință au fost realizate în contextul cercetării tematicilor 

individuale, determinând formularea unor valoroase teze științifice cu caracter teoretico-normativ 

și aplicativ privind:  

- factorii de care depinde calitatea justiției în Republica Moldova;  

- carențele care afectează actul justiției și necesită soluții de remediere;  

- impactul negativ al carențelor actului de justiție asupra drepturilor omului și a valorilor 

statului de drept;  

- nivelul de cultură juridică și de respectare a drepturilor omului în cadrul sistemului 

judecătoresc, care actualmente necesită o consolidare substanțială;  

- imunitățile juridice și răspunderea judecătorilor ca factori de asigurare a calității actului 

justiției etc. 

 Drept rezultat, cu titlu de concluzii consemnăm:  

1. Programul național în domeniile cercetării şi inovării pentru anii 2020-2023, actele 

normative analizate, fără o amendare substanțială, nicidecum, nu vor contribui la 

„creșterea eficienței sistemului național de cercetare şi inovare şi asigurarea condițiilor 

optime pentru generarea de noi cunoștințe obținute în baza cercetărilor fundamentale şi 

aplicative”, la „asigurarea consolidării instituționale, îmbunătățirea infrastructurii publice 

din domeniile cercetării şi inovării, favorizarea excelenței în cercetare şi inovare, 

redresarea politicii de personal în domeniile menționate pentru creșterea potențialului 

științific.  

2. Ignorarea celor trei criterii de calitate – accesibilitate, previzibilitate şi claritate la 

amendarea cadrului normativ material și procesual privind organizarea judecătorească, 

efectuarea justiției, dar și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova la 

efectuarea acestei activități într-un stat democratic, lipsa unui concept unic în dezvoltarea 

reformelor în domeniul justiției condiționează tergiversarea implementării acestora, fapt ce 

induce la menținerea  calității precară a actului de justiție per ansamblu pe țară, cât și la 

tergiversarea implementării acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. 
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3. În acest context rezultatele ştiinţifice obținute sunt menite să suplinească eforturile 

reformatoare ale entităților publice – noului Guvern al Republicii Moldova - cu idei și 

teze științifico-practice noi, de natură să sprijine eforturile respective, să le imprime 

dinamism, suflu proaspăt și nu în ultimul rând eficiență și utilitate, pe măsura așteptărilor 

populației Republicii Moldova. 

4. Rezultatele la fel sunt îndreptate spre consolidarea mecanismelor de protecție a drepturilor 

omului prin promovarea integrității, competenței, responsabilității tuturor actorilor 

implicați direct sau indirect în procesul de efectuare a actului de justiție. 

5. Rezultatele cercetărilor din cadrul proiectului acreditează ideea de a reconsidera mersul 

reformelor în domeniul justiției, proiectîndu-le pe o traiectorie cât mai aproape de 

standardele europene, adaptându-le nevoilor și intereselor societății.  

6. Având în vedere faptul, că de calitatea actului de justiție depind în mod direct gradul de 

funcționalitate a instituțiilor statului, nivelul de încredere a populației în justiție, starea 

socială și economică a societății etc., accentul se pune pe caracterul complex și 

pluridisciplinar al cercetărilor, înseși abordarea și tratamentul calității actului de justiție și 

protecția drepturilor persoanei în Republica Moldova realizându-se prin prisma dreptului, 

filozofiei, politologiei, sociologiei ș.a. ramuri științifice, precum și prin participarea în 

echipa de cercetare a specialiștilor din diverse domenii sociale, dar și prin implicarea unui 

ansamblu de instituții – internaționale și naționale, publice și private, ale societății civile - 

în asigurarea calității actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei. 

7. În ansamblu activitatea planificată în cadrul celei de doua etapă a Proiectului a fost 

îndeplinită. 

 

 

 

 

 

 

 

6. DISEMINAREA REZULTATELOR OBȚINUTE ÎN PROIECT ÎN FORMĂ 

DE PUBLICAȚII 

A se vedea: Anexa 1A - Lista lucrărilor științifice, științifico-metodice și didactice – 19 

pagini. 
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7. IMPACTUL ȘTIINȚIFIC, SOCIAL ȘI/SAU ECONOMIC AL 

REZULTATELOR ȘTIINȚIFICE OBȚINUTE ÎN CADRUL PROIECTULUI  

Impact ştiinţific.  

Deși, utilizarea termenului de “calitatea actului de justiţie” este destul de 

popularizat, totuși acesta nu este un concept fundamentat la nivel național. De regulă, 

termenul respectiv este definit în diferite ramuri ale dreptului și profesii juridice pentru a 

descrie capacitatea unui sistem de a se adapta și de a se recupera de adversități.  

Impact educaţional. 

Înțelegerea conceptului de calitatea actului de justiţie este contextuală și variază de 

la o disciplină la alta. Drept urmare, populaţia la general, şi justiţiabilii, în particular, 

percep acest concept în mod diferit şi neuniform, fapt ce determină nivelul de încredere 

în instituțiile judiciare. Totodată, cercetarea acestui concept din perspectiva studiilor 

privind drepturile omului, securitate etc., este relevant și în contextul rezistenței față de 

fenomenul corupţiei destul de răspândit în Republica Moldova. 

 La nivel social, în cercurile de jurişti-profesionişti, calitatea actului de justiţie este 

un concept acceptat „ca pilon de rezistența al societății față de situații perturbatoare 

atunci când statul are anumite limite de asigurare a securității individului”. 

Mai mult, la nivel de politici, actualmente există tendința de integrare a conceptului 

de calitatea actului de justiţie în procesul de comunicare strategică.  

Impact economic.  

Respectarea de către instanţele naţionale a standardelor CtEDO la interpretarea legii 

ar reduce substanţial numărul de cauze pierdute de către Republica Moldova în faţa 

CtEDO şi prin aceasta minimalizarea  cheltuielilor pe care le suportă drept urmare a 

cauzelor pierdute.  

Respectarea de către factorii ce aplică legea a principiilor și normelor juridice 

prestabilite ar diminua și costurile activității jurisdicționale per-ansamblu. În același 

timp, nivelul de calitate a actului de justiţie în cadrul societății noastre sporește și 

imaginea țării față de donatori, fapt care, fie şi indirect, determină impactul său 

economic.  
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8. INFRASTRUCTURA DE CERCETARE UTILIZATĂ ÎN CADRUL 

PROIECTULUI  

Infrastructura de cercetare utilizată în cadrul proiectului: 

Computere – 12 + 2 laptopuri; 

Imprimante – 2; 

Imprimantă, copiator și scanner – 7; 

Birouri – 3. 

     Echipa de cercetare a activat în regim mixt - prezenţă fizică şi de la distanţă - 

utilizându-se infrastructura instituţională şi personală – biblioteci, arhive, baze de date 

electronice internaționale, naționale şi instituționale). 

 

 

9. COLABORARE LA NIVEL NAȚIONAL ÎN CADRUL IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI 

9.1.  Date privind participările în stagii de cercetare,  

                                   webinare și formare continuă în RM, în anul 2021 

N

r. 

d

/

o 

Numele, 

prenumele, gradul 

şi titlul ştiinţific 

Denumirea 

organizaţiei  

Descrierea succintă a 

activităţilor (stagiu, 

webinare și formare 

continuă, participări la 

manifestări ştiinţifice, 

organizări de manifestări 

ştiinţifice etc.) 

Termenul,  

Dovada 

(certificate 

et.al.) 

1.  CUȘNIR 

Valeriu, dr.hab. 

prof.univ 

Curtea 

Constituțională a 

Republicii 

Moldova 

Membru al Consiliului 

Științific de pe lângă Curtea 

Constituțională 

Siteul Curt. 

Const. 

2.  CUȘNIR 

Valeriu, dr.hab. 

prof.univ 

ANACEC Membru al Comisiei de 

Experți 

Siteul 

ANACEC 

3.  SMOCHINĂ 

Andrei, dr.hab. 

prof.univ 

Curtea 

Constituțională a 

Republicii 

Moldova 

Membru al Consiliului 

Științific de pe lângă Curtea 

Constituțională 

Siteul Curt. 

Const. 

4.  GUȘTIUC 

Andrei, doctor în 

drept, conf.univ. 

GUȘTIUC 

Ludmila, 

Organizatori: 

Ambasada SUA 

în Moldova; 

American 

Councils; 

Moldova 

Recconect. 

 

The US Supreme Court at 

Work: A Behind-the-Scenes 

Tour. Guest speaker: 

Dr.Judithanne Scourfield 

McLauchlan.. 

17 aprilie 

2021 

5.  GUȘTIUC 

Andrei, doctor în 

Organizatori: 

Ambasada SUA 

Accesul la justiție pe timp 

de pandemie: probleme și 

24 aprilie 

2021 
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drept, conf.univ. 

GUȘTIUC 

Ludmila, 

în Moldova; 

American 

Councils; 

Moldova 

Recconect. 

soluții. Guest speaker: 

Victoria Sanduța, judecător, 

Președintele Asociației 

Judecătorilor „Vocea 

Justiției”. 

6.  Sprincean S. ANCD Particiapre la evenimentul 

de lansare oficială a 

Programului cadru pentru 

Cercetare și Inovare al 

Comisiei Europene „Orizont 

Europa”, organizat de ANCD 

în data de 1 februarie 20221 

1 februarie 

2021 

7.  Sprincean S. RENAM Particiapre la seminarul 

online (conferință video) 

organizat de Asociația 

RENAM de promovare a 

serviciilor pentru susținerea 

activităților de cercetare 

pentru comunitatea de 

cercetare și educație din 

Republica Moldova.  

12 februarie 

2021 

8.  Sprincean S. ANACEC Participare la webinarul 

„Pregătirea dosarelor de 

atestare. Aspecte 

tehnice”, organizat de 

ANACEC,  

24 martie 

2021 

9.  Sprincean S. ANCD Particiapre la Cluster 2 / 3: 

Culture, Creativity & 

Inclusive Society and Civil 

Security for Society din 25 

martie 2021 din cadrul 

programului cadru 9 al UE 

Orizont Europa 

25 martie 

2021 

10.  Sprincean S. RENAM Particiapre la seminarul 

online (conferință video) de 

promovare a serviciilor Cloud 

pentru susținerea activităților 

de cercetare și educație, 

organizat de Asociația 

RENAM în cooperare cu 

compania ORACLE  

31 martie 

2021 

11.  Sprincean S. OCRE Particiapre la "OCRE 

Webinar: Cloud and Earth 

Observation Procurement, 

Funding Updates and the 

24 martie 

2021 
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OCRE Cloud Catalogue".  

12.  Sprincean S. MECC Particiapre la Ziua de 

Informare COST –

 COST INFO DAY în regim 

online organizată de 

Ministerul Educației, Culturii 

și Cercetării în comun cu 

Asociația COST.  

16 martie 202

1 

13.  Sprincean S. UEFISCDI Particiapre la webinarul 

„Suportul OpenAIRE în 

tranziția către știința deschisă 

și dezvoltarea EOSC”, 

organizat de OSKH – 

UEFISCDI (București)  

26 februarie 

2021 

 

9.2. DATE 

despre activitatea de coordonare științifică (conducător de teză de doctor sau dr. hab. / 

membru al comisiei de îndrumare / consiliilor / seminarelor științifice specializate etc.): 

-  

Numele şi prenumele 

conducătorului 

Titlul tezei 

specialitatea/program de 

doctorat 

 

Numele, prenumele 

doctorandului, 

Şcoala doctorală 

Cojocaru Radion 

 

 

 

Răspunderea penală pentru 

infracţiunea de creare sau 

conducere a unei organizaţii 

criminale, 554.01 – drept 

penal; 

 

 

Cazaciov Andrei,  

Școala doctorală Ştiinţe 

penale şi drept public, 

Academia “Ştefan cel Mare” a 

MAI al RM 

Cojocaru Radion 

 

Prevenirea criminologica a 

criminalităţii violente, 554.02 - 

criminologie 

Rotaru Ion, 

Școala doctorală Ştiinţe 

penale şi drept public, 

Academia “Ştefan cel Mare” a 

MAI al RM 

Cojocaru Radion 

 

Răspunderea penală a 

persoanelor minore prin 

prisma standardelor 

international şi naţionale, 

554.01 

Rusu Valentina, 

Școala doctorală Ştiinţe 

penale şi drept public, 

Academia “Ştefan cel Mare” a 

MAI al RM 

Sosna Boris Правовое регулирование 

договора купли-продажи 

недвижимости в 

строительстве 

STEFU Lilia, 

Anul 3, Școala Doctorală în 

Drept, Ştiinţe Politice şi 

Administrative a Consorțiului 

Instituțiilor de Învățământ, 
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Academia de Studii 

Economice din Moldova și 

Universitatea de Studii 

Politice şi Economice 

Europene „Constantin Stere” 

Sosna Boris Правовое регулирование 

инвестиционных договоров 

и перспективы их развития в 

Республике Молдова. 

GURAN Simion, 

Anul 2, Școala Doctorală în 

Drept, Ştiinţe Politice şi 

Administrative a Consorțiului 

Instituțiilor de Învățământ, 

Academia de Studii 

Economice din Moldova și 

Universitatea de Studii 

Politice şi Economice 

Europene „Constantin Stere” 

Chirtoacă Leonid “ Reglementarea juridică a 

cambiei prin prisma legislației 

Republicii Moldova și a 

Uniunii Europene” - teză de 

doctor în drept  

 

Novac-Diaconu Laurențiu 

(Școala doctorală ”Științe 

Juridice, Politice și 

Sociologice”) 

 

Chirtoacă Leonid 

„Regimul juridic al actului 

notarial în legislația Republicii 

Moldova  

și României”.- teză de 

doctor în drept  

  

Schin George Cristian 

(Școala doctorală ”Științe 

Juridice, Politice și 

Sociologice”) 

 

Chirtoacă Leonid  

”Contractul de donație prin 

prisma legislației și 

jurisprudenței Republicii 

Moldova și României” - teză 

de doctor în drept  

 

Cînepă (Vasilachi) 

Andrada 

(Școala doctorală ”Științe 

Juridice, Politice și 

Sociologice”) 

 

Chirtoacă L 

Frunză Iu. 

 

USM 

Ședință publică de 

susținere a tezei de doctor cu 

tema: „Reglementarea juridică 

a cambiei prin prisma 

legislației Republicii Moldova 

și a Uniunii Europene”. 

Elaborată de Novac - Diaconu 

Laurențiu, Program de 

doctorat (specialitatea) 553.01 

– Drept civil, 11 iunie 2021 

 

Chirtoacă L 

Frunză Iu. 

 

USM 

Ședință publică privind 

susținerea tezei de doctor cu 

tema „Regimul juridic al 

actului notarial în legislația 
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Republicii Moldova și 

României”, elaborată de Schin 

George Cristian, Program de 

doctorat (specialitatea) 553.01 

– Drept civil, 11 iunie 2021 

Chirtoacă Natalia 

 

 

Particularitățile libertății de 

circulație a persoanelor în 

cadrul Uniunii Europene, 

Specialitatea 552.08 – Drept 

internațional și european 

public 

 

 

Geangu Mihaela, 

Școala doctorală ”Științe  

Juridice, Politice și 

Sociologice” Consorțiu 

Costachi Gheorghe 

/membru al Comisiei de 

îndrumare/ 

Drepturile și libertățile 

fundamentale ale omului în 

contextul actual din Republica 

Moldova – teză de doctor în 

drept /conducător științific I. 

Guceac/ 

Levinschi Alexandru, 

Școala Doctorală Științe 

Juridice 

Costachi Gheorghe 

/membru al Comisiei de 

îndrumare/ 

Independența judecătorului 

din Republica Moldova. 

Standarde europene și garanții 

constituționale – teză de doctor 

în drept /conducător științific I. 

Guceac/ 

Milicenco Ștefan, 

Școala Doctorală Științe 

Juridice 

Costachi Gheorghe 

/membru al Comisiei de 

îndrumare/ 

Fundamentele libertății 

creației științifice și artistice – 

teză de doctor în drept 

/conducător științific I. 

Guceac/ 

Secher Daniel, 

Școala Doctorală Științe 

Juridice 

Costachi Gheorghe 

/membru al Comisiei de 

îndrumare/ 

Transpunerea celor mai 

bune practice europene în 

sistemul electoral din 

Republica Moldova – teză de 

doctor în drept /conducător 

științific I. Guceac/ 

Cherdivară Radu, 

Școala Doctorală Științe 

Juridice 

Costachi Gheorghe 

/membru al Comisiei de 

îndrumare/ 

Reglementarea 

constituțional a dreptului la 

acces la informative în 

Republica Moldova – teză de 

doctor în drept /conducător 

științific A. Smochină/ 

Jecov Nicolai, 

Școala Doctorală Științe 

Juridice 

Costachi Gheorghe 

/membru al Comisiei de 

îndrumare/ 

Sistemul asistenței juridice 

garantate de stat în Republica 

Moldova – teză de doctor în 

Suhov Vadim, 

Școala Doctorală Științe 

Juridice 
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drept /conducător științific A. 

Smochină/ 

Costachi Gheorghe 

/membru al Comisiei de 

îndrumare/ 

Accesul liber la justiție – 

garanție preliminară 

desfășurării unui process 

echitabil – teză de doctor în 

drept /conducător științific A. 

Smochină/ 

Trocin Eugeniu, 

Școala Doctorală Științe 

Juridice 

Costachi Gheorghe 

/membru al Comisiei de 

îndrumare/ 

Protecția drepturilor 

omului în mediul on-line – teză 

de doctor în drept /conducător 

științific A. Smochină/ 

Țărnă Alexandru, 

Școala Doctorală Științe 

Juridice 

Guștiuc A. Supravegherea bancară la 

nivelul Uniunii Europene: 

instrumente legale de 

europenizare a sectorului 

bancar al Republicii Moldova. 

Specialitatea: 552.03 – drept 

financiar (bancar, fiscal, 

vamal). 

 

Migalco Andrian, 

Școala doctorală Științe 

Juridice,  

Politice și Sociologice. 

USM, 

consorțium 

Guștiuc A. Procesul bugetar la nivelul 

Uniunii Europene: impact 

asupra armonizării legislației 

Republicii Moldova. 

Specialitatea: 552.03 – drept 

financiar (bancar, fiscal, 

vamal). 

 

Cozonac Aliona, 

Școala doctorală Științe 

Juridice,  

Politice și Sociologice. 

USM, 

consorțium 

Guștiuc A. Autonomia financiar-fiscală 

a unităților administrativ-

teritoriale. Specialitatea: 

552.03 – drept financiar 

(bancar, fiscal, vamal). 

 

Gubenco Ana, 

Școala doctorală Științe 

Juridice,  

Politice și Sociologice. 

USM, 

consorțium 

Guștiuc A. Cadrul organizațional-

juridic al controlului financiar-

fiscal. Specialitatea: 552.03 – 

drept financiar (bancar, fiscal, 

vamal). 

 

Banuh Eugen, 

Școala doctorală Științe 

Juridice,  

Politice și Sociologice. 

USM, 

consorțium 

Guștiuc A. Cadrul instituțional-juridic 

al derulării procesului bugetar 

în Republica Moldova. 

Specialitatea: 552.03 – drept 

Tuzla Andrei, 

Școala doctorală Științe 

Juridice,  

Politice și Sociologice. 



 18 

financiar (bancar, fiscal, 

vamal). 

 

USM, 

consorțium 

Vitalie RUSU „Urmărirea penală în cazul 

infracțiunilor de trafic de ființe 

umane”, - teză de doctor în 

drept  (Școala doctorală 

”Științe Juridice, Politice și 

Sociologice”). 

JITARIUC Vitalie 

Vitalie RUSU „Urmărirea și judecarea 

infracțiunilor comise de 

persoanele juridice„ – teză de 

doctor în drept, (Școala 

Doctorală Științe juridice a 

USM). 

DUMITRESCU Florin-

George 

Vitalie RUSU „Prezumția de nevinovăție 

în procesul penal al Republicii 

Moldova și al altor state” – 

teză de doctor în drept, (Școala 

Doctorală Științe juridice a 

USM). 

BRIA Iulia. 

Vitalie RUSU „Răspunderea penală pentru 

insolvabilitatea fictivă și 

insolvabilitatea intenționată” – 

teză de doctor în drept, (Școala 

Doctorală Științe juridice a 

USM). 

JANU Natalia 

Vitalie RUSU „Aresul preventive în 

procesul penal al Republicii 

Moldova și a unor state 

europene” teză de doctor în 

drept, (Școala Doctorală 

Științe juridice a USM). 

BADRAJAN Ion 

Dr. hab. Sprincean Serghei ”Presiunea politică în 

contextul modernizării 

Republicii Moldova” - teză de 

doctor în politologie, 

specialitatea 561.01 – Teoria, 

metodologia şi istoria 

politologiei: instituţii şi 

procese politice. 

Sorin BECCIU, ȘD Științe 

Sociale și ale Educației, USM 

Dr. hab. Sprincean Serghei „Modernizarea 

sociopolitică a Republicii 

Moldova în contextul 

asigurării securității globale” 

Ghenadie MITROFANOV, 

ȘD Științe Sociale și ale 

Educației, USM 
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- teză de doctor în politologie, 

specialitatea 561.01  

Dr. hab. Sprincean Serghei „Securitatea umană ca 

premisă a modernizării 

sociopolitice a Republicii 

Moldova” - teză de doctor în 

politologie, 

specialitatea 561.01  

Renata COZONAC, ȘD 

Științe Sociale și ale 

Educației, USM 

Dr. hab. Sprincean Serghei „Asigurarea securității 

umane prin optimizarea 

influenței sociopolitice în 

procesul decizional din 

Republica Moldova” - teză de 

doctor în politologie, 

specialitatea 561.01  

Tudorița-Sanda 

SOHOȚCHI, ȘD Științe 

Sociale și ale Educației, USM 

Dr. hab. Sprincean Serghei „Asigurarea securității 

umane în contextul 

implementării Acordului de 

Asociere Republica Moldova – 

Uniunea Europeană” - teză de 

doctor în politologie, 

specialitatea 561.01  

Dan POPOVICI, ȘD Științe 

Sociale și ale Educației, USM 

Dr. hab. Sprincean Serghei „Fortificarea siguranței 

persoanei umane în condițiile 

necesității de modernizare 

sociopolitică a Republicii 

Moldova” - teză de doctor în 

politologie, 

specialitatea 561.01  

Ivan CREȚU, ȘD Științe 

Sociale și ale Educației, USM 

Smochină Andrei 

 

Asigurarea dreptului omului 

la un trai decent. Specialitatea  

551.01 – drept constitutional.  

Susținerea a avut loc la 29 

octombrie 2021 

Vlăescu George 

Smochină Andrei 

 

Liberul acces la justiție – 

garanție a exercitării 

drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului într-

un stat de drept 

Trocin Eugeniu 

Smochină Andrei 

 

Protecția drepturilor omului 

în mediu on-line.  Specialitatea  

551.01 – drept constituţional, 

Țerna Alexandru. 

Smochină Andrei 

 

Sistemul de asistență 

juridică garantată de stat în 

Republica Moldova.  

Specialitatea  551.01 – drept 

constituţional, 

Suhov Vadim, 

Promovat la anul III 
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Smochină Andrei 

 

Dreptul la rezistență, 

dreptul la insurecție, dreptul la 

revoluție - piloni fundamentali 

al fenomenului constituțional 

Specialitatea  551.01 – drept 

constituţional 

 

Gafton Mihai, Promovat la 

anul II 

Smochină Andrei 

 

Procesul electoral: 

reglementări naționale și 

aspecte de drept comparat. 

Specialitatea  551.01 – drept 

constituţional,. 

Berlinschi Cristina 

Smochină Andrei 

 

Конституционно-

правовое регулирование 

права на допуск к 

информации в Республике 

Молдова. Specialitatea  

551.01 – drept constituţional 

Жеков Николай 

Promovat la anul III  

Școala doctorală Științe 

Juridice, Politice și 

Sociologice. USM, 

consorţium 

Cușnir Valeriu Recuperarea bunurilor 

provenite din activitatea 

infracțională, 

Specialitatea:554 – drept 

penal; 

Scorpan Alesea 

Cușnir Valeriu  Începerea urmărorii penale, 

Specialitatea:554 – drept 

penal; 

Donica Ina 

Cușnir Valeriu  Infracțiunea de îmbogățire 

ilicită: circumsatnșele care 

urmează a fi dovedite și cadrul 

de investigare, 

Specialitatea:554 – drept 

penal 

Tomov Deonis 

 

 

9.3. DATE 

despre activitatea de colaborarea cu instituţiile de învăţămînt superior în aspect didactic 

 

Numele şi 

prenumele  

Ciclul I-licenţă, Ciclul 

II-masterat 

Denumirea cursului  Instituţia de 

învăţământ  

ALBU Natalia Ciclul II – masterat,  

Studii de Securitate și 

Apărare 

Studii de apărare Academia 

Militară a Forțelor 

Armate „Alexandru 

cel Bun” 

ALBU Natalia Ciclul II – masterat, 

Studii de Securitate și 

Apărare 

Securitatea 

națională și 

internațională și 

Academia 

Militară a Forțelor 

Armate „Alexandru 
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doctrine politico-

militare 

cel Bun” 

ALBU Natalia Ciclul II – masterat, 

Studii de Securitate și 

apărare, 22-24 februarie, 

2021 

Membru Comisiei de 

susținere a tezelor de 

masterat 

Academia 

Militară  

a Forțelor Armate 

„Alexandru cel Bun” 

ALBU Natalia Ciclul I – licenţă, 

specialitatea Relații 

Internaționale, FRIȘPA 

Președintele 

Comisiei de susținere a 

tezelor de licență 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

Burian Alexandru Ciclul II – masterat, 

specialitatea: Studii 

diplomatice 

Diplomaţia practică USEM 

 

Chirtoacă Leonid 

 

Ciclul III Doctorat, 

Specialitatea 553.01 

 

Probleme actuale de 

drept civil 

 

USM 

Chirtoacă Natalia Ciclul I - licenţă, 

specialitatea Securitate 

Civilă și Publică 

Drept instituțional al 

Uniunii Europene 

Universitatea de 

Stat de Educație 

Fizică și Sport 

Radion 

COJOCARU 

Ciclul I - licenţă, Drept.  Drept penal (Partea 

specială) 

Academia „Ştefan 

cel Mare” a MAI al 

R. Moldova 

Radion 

COJOCARU 

Ciclul II – masterat, 

Drept penal. 

Calificarea  juridică 

a infracţiunilor contra 

persoanei 

Academia „Ştefan 

cel Mare” a MAI al 

R. Moldova 

Radion 

COJOCARU 

Ciclul III – doctorat, 

Drept penal. 

Precedente ChEDO 

în materia dreptului 

penal 

Academia „Ştefan 

cel Mare” a MAI al 

R. Moldova 

Odainic Mariana 

 

Ciclul I - licenţă, 

specialitatea: DREPT 

1. Drept Financiar și 

Fiscal 

2. Drept Bancar și 

Valutar 

 

 

ULIM 

Odainic Mariana 

 

Ciclul II – masterat, 

specialitatea: Drept 

Constituțional și instituții de 

Drept Administrativ 

Ciclul II – masterat, 

specialitatea: Drept 

Economic și Vamal 

Legislația Financiară 

în Administrația 

Publică 

Drept Fiscal al 

Afacerilor 

 

ULIM 

Odainic Mariana 

 

Ciclul II – masterat, 

specialitatea: Drept Public 

 

 

Ciclul II – masterat, 

specialitatea: Anticorupție 

Dreptul Achizițiilor 

Publice 

Administrarea 

Finanțelor Publice 

Prevenirea și 

combaterea corupției în 

 

 

Academia de 

Administrare Publică 
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achizițiile publice 

 

Juc Victor   Ciclul II masterat Ordinea mondială 

postrăzboi rece 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

Juc Victor Ciclul II-masterat Uniunea Europeană 

în sistemul relațiilor 

internaționale 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

Sosna Boris Ciclul I - licenţă, Drept Защита прав 

потребителей 

Земельное право 

Право социального 

обеспечения 

Предпринимательс

кое право 

Universitatea de 

stat din Comrat 

Sosna Boris Ciclul II - masterat, 

Drept 

 

 

 

 

Современная 

система 

международной 

гражданской юстиции 

Актуальные 

проблемы 

корпоративного права 

Conducator stiintific 

teze de master 

Universitatea de 

stat din Comrat 

Frunză Iurie Ciclul I - licenţă, Drept.  Drept civil, p. I-II Univ.stat Comrat 

Frunză Iurie Ciclul II – masterat, 

Drept civil. 

Probleme actuale ale 

dreptului şi legislaţiei 

civile  

Conducator stiintific 

teze de master 

Univ.stat Comrat 

Arseni Igor Ciclul I - licenţă, Drept.  Drept procesual civil 

Drept locative 

Protectia drepturilor 

consumatorilor 

Conducator stiintific 

teze de licenta 

Univ.stat Comrat 

Arseni Igor Ciclul II – masterat, 

Drept civil. 

Conducator stiintific 

teze de master 

Conducator stagerii 

profesionale 

Univ.stat Comrat 

Osoianu Tudor Ciclul I - licenţă Drept prcesual penal Academia Ștefan 

cel Mare a MAI 

Osoianu Tudor Ciclul II – masterat Respectarea 

drepturilor omului în 

procesul penal; 

Judecarea cauzelor 

Academia Ștefan 

cel Mare a MAI 
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penale.  

Sergiu 

CERNOMOREȚ 

Ciclul I - licenţă, Drept.  Drept Penal (partea 

specială) 

Drept 

Contravențional 

USEFS  

 

USEFS, ASEM 

Sergiu 

CERNOMOREȚ 

Ciclul II – masterat, Calificare juridică a 

infracțiunilor 

economice 

ASEM 

 

 

Sergiu 

CERNOMOREȚ 

Ciclul II – masterat, Calificare juridică a 

infracțiunilor de coruție 

AAP 

 

 

Drăniceru Mihai Ciclul I  

Securitatea Civilă și 

Publică 

Drept penal. Partea 

specială 

Drept 

Contravențional și 

Procedură 

Contravențională 

Universitatea de 

Stat de Educație 

Fizică și Sport 

(USEFS) 

Drăniceru Mihai Ciclul I 

Relații Internaționale și 

studii europene 

Afaceri Internaționale 

Dreptul afacerilor 

Introducere în drept 

Universitatea 

Dunărea de Jos, 

Galați, România 

Guștiuc Andrei Ciclul II – masterat, 

Drept  

Probleme actuale în 

domeniul dreptului 

financiar-bancar 

 

Academia „Ștefan 

cel Mare” a MAI 

Guștiuc Andrei Ciclul II – masterat, 

Drept 

Prevenirea și 

combaterea corupției în 

rândul funcționarilor 

publici 

Academia de 

Administrare Publică 

Guștiuc Ludmila Ciclul I - licenţă, Drept.  Drept comunitar Academia ”Ștefan 

cel Mare” a MAI al 

RM 

Bencheci Marcel Ciclul II Masterat Istoria serviciilor 

secrete străine 

Institutul Național 

de Informații și 

Securitate 

Bencheci Marcel Ciclul II Masterat Organele securității 

statului și combaterea 

terorismului 

Institutul Național 

de Informații și 

Securitate 

Andrei NASTAS Ciclul I - licenţă, Drept.  Drept Penal (partea 

generală) 

 

Drept Procesual 

Penal (partea generală) 

 

Drept 

ASEM, UsBPH 

Cahul 

 

 

ASEM, UsBPH 

Cahul 

ASEM 
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Contravențional  

Andrei NASTAS Ciclul II – masterat, Calificare juridical a 

infracțiunilor 

economice 

 

Drept 

Contravențional 

  

Tehnici de 

identificare a 

comportamentului 

simulat în  cercetarea 

criminalistică 

 

Criminalitatea 

transfrontalieră 

ASEM 

 

 

 

ASEM 

 

UDJG din Galați 

România 

 

 

UDJG din Galați 

România 

 

RUSU Vitalie, 

conf. univ., dr. 

Ciclul I - licenţă, 

specialitatea Drept  

Criminalistica. 

Drept procesual 

penal. 

Universitatea de 

Stat „Alecu Russo” 

din Băți 

 

RUSU Vitalie, 

conf. univ., dr. 

Ciclul II – master, 

Programul Științe penale. 

Drept procesual 

penal. Aprofundat. 

Tehnici și procedee 

modern de investigație 

penală. 

Universitatea de 

Stat „Alecu Russo” 

din Băți. 

RUSU Vitalie, 

conf. univ., dr. 

Ciclul I - licenţă, 

specialitatea Drept. 

 Ciclul II – master, 

Programul Științe penale. 

Coordonarea tezelor 

de licență 

Coordonarea tezelor 

de master. 

Universitatea de 

Stat „Bogdan-

Petriceicu Hașdeu” 

din Cahul. 

Sprincean S Ciclul I - licenţă  Istoria culturii și 

civilizației europene 

(licență) 

USEM 

Sprincean S Ciclul II – masterat Polemica 

diplomatică (masterat) 

USEM 

Sprincean S Ciclul I - licenţă Istoria gândirii 

politice 

USPEE „C. 

Stere” 

Sprincean S Ciclul II – masterat Teoria Relațiilor 

Internaționale 

USPEE „C. 

Stere” 

Sprincean S Ciclul II – masterat Modul: Doctrine, 

trategii și Politici de 

Securitate (curs: Teoria 

Securității) 

USM, FRIȘPA 

Smochină Andrei Ciclul I Licență Istoria statului și 

dreptului  

ULIM 

 Ciclul II-masterat Problemele actuale 

ale teoriei generale a 

Universitatea de 

Stat din Comrat 
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dreptului 

Smochină Andrei Ciclul II-masterat Organizarea statală a 

puterii. 

Mecanisme de 

asigurare a supremației 

constituției 

Academia de 

Administrare Publică 

Burian Alexandru Ciclul II – masterat, 

specialitatea: Studii 

diplomatice 

Diplomaţia practică USEM 

Cușnir Valeriu Ciclul II – masterat, Științe 

penale 

Calificarea infr. 

economice 

USEM 

Cușnir Valeriu Ciclul II – masterat, 

Protecție, Pază și Securitate 

Managementul 

incestigațiilor 

USEFS 

 

10.  COLABORARE LA NIVEL INTERNAȚIONAL ÎN CADRUL 

IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI  

10.1  Instituții de cercetare cu care se colaborează în cadrul proiectulu: 

1. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

2. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

3. Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române 

4. Universitatea George Bacovia din Bacău 

5. Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București 

6. Universitatea Ovidius din Constanța 

7. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași 

8. Universitatea din Oradea 

9. Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad 

10. Institutul de Stiinte Administrative "Paul Negulescu" 

11. Fundația Universitară a Mării Negre 

 

10.2  Proiect de cooperare transfrontalieră ICJPS – Universitatea de Stat de 

Educație Fizică și Sport – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați / Masterat „Științe 

penale și criminalistică” -  Titulari de cursuri: Cușnir Valeriu, , Frunze Iurie, Nastas Andrei 

Cernomoreț Sergiu  

 

10.3  Date privind deplasările şi participările în stagii de cercetare, webinare și 

formare continuă peste hotare în anul 2021 

 

N

r. d/o 

Numele, 

prenumele, 

gradul şi titlul 

ştiinţific 

Ţara, 

denumirea 

organizaţiei 

vizitate  

Scopul vizitei, 

contribuţia la 

realizarea 

activităţilor din 

cadrul proiectului; 

Descrierea succintă 

a activităţilor 

(stagiu, organizări, 

Terme

nul 

deplasării,  

Dovada 

(certificate 

et.al.) 
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participări la 

manifestări 

ştiinţifice, cursuri 

de lecţii etc.) 

1.  ALBU 

Natalia, dr., conf. 

univ. 

George C. 

Marshall Center 

for Security 

Studies, 

Garmisch-

Partenkirchen, 

Germany 

Seminar (curs) – 

European Security 

Seminar on EU-

NATO Cooperation 

(ESS EU-NATO 21-

03) – participantă 

11-15 

ianuarie, 

2021 

2.  ALBU 

Natalia, dr., conf. 

univ. 

George C. 

Marshall Center 

for Security 

Studies, 

Garmisch-

Partenkirchen, 

Germany 

Prezentarea 

lecției si participarea 

în cadrul seminarelor 

de grup la tema: 

Regional security: 

mapping the security 

environment of the 

Black Sea region, 

seminar on Regional 

Security Studies SRS 

21-12 (virtual), 

(guest speaker – 

profesor invitat) 

aprilie, 

2021 

3.  Sergiu 

CERNOMOREȚi 

România, 

Universitatea 

Duăre de Jos 

din Galați 

Participarea la 

cursul de lecție 

organizat de 

Facultatea 

Transfrontalieră 

UDJG 

1 zi 

( 

Certificat ) 

4.  Chirtoacă 

Leonid 

România Participarea în 

calitate de arbitru la, 

Curtea de Arbitraj 

Dolj, Camera de 

Comerț și Industrie 

Dolj, Craiova - 

România   

23.03.2

021 on-line 

5.  Chirtoacă 

Leonid 

România Participarea la 

adunarea generala a 

Camerei de Comerț 

și Industrie Dolj 

  

16.04.2

021 on-line 

6.  

 

Juc Victor, 

doctor habilitat, 

professor 

România, 

Universitatea 

POLITEHNICA 

Ediția a XVIII-a 

s Agenției 

Universitare 

20-

25.09.2021 
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universitar Francofone – 

participarea la 

manifestări științifice 

și acțiuni 

organizatorice 

7.  NASTAS 

Andrei 

România, 

Universitatea 

Duăre de Jos 

din Galați 

Participarea la 

cursul de lecție 

organizat de 

Facultatea 

Transfrontalieră 

UDJG 

1 zi 

( 

Certificat ) 

8.  Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

Spania, 

Universitatea 

din Madrid 

COST Action 

CA17114 

Transdisciplinary 

solutions to cross 

sectoral disadvantage 

in youth (YOUNG-

IN) – participare la 

ședința MC și la cea 

a WG4 cu raportul: 

„Considerations on 

evolution of research 

ethics in youth 

studies in the context 

of implementation of 

innovative 

methodologies”. 

13-16 

septembrie 

2021 

9.  Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

Elveția, 

Universita della 

Swizzera 

Italiana, 

Lugano, 

Facultatea de 

Comunicare, 

Cultură și 

Societate 

COST Action 

CA17132, 

participare la ședința 

MC și la cea a WG1: 

Discourses 

surrounding 

sustainability 

policies. Raport în 

plen: „Polemics on 

sustainability of 

personal safety and 

human security in 

conditions of 

political instability in 

the East-European 

region”. 

27-30 

septembrie 

2021 

10.  Dr. hab. 

Sprincean 

Armenia, 

Universitatea de 

Participare cu 

raport în plen în 

5-8 

octombrie 
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Serghei Stat, Erevan, 

Department of 

International 

Cooperation 

cadrul proiectului 

MINERVA - 

“Strengthening 

research 

management and 

open science 

capacities of HEIs in 

Moldova and 

Armenia” (Reference 

number: 597912-

EPP-1-2018-1-MD-

EPPKA2-CBHE –

SP): „Perspective de 

modernizare 

normative în RM în 

problematica Științei 

Deschise”. 

2021 

11.  Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

Danemarca, 

Universitatea 

din Copenhaga, 

Departamentul 

de Comunicare 

COST Action 

CA17132 - 

Copenhagen APPLY 

Summer school in 

Autumn: 

„Deliberation, dissent 

and norms of 

argumentative 

engagement”. 

25-29 

octombrie 

2021 

12.  Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

online Lansarea COST 

Action 20105 Slow 

Memory & MC1 

meeting.  

15-16 

octombrie 

2021 

13.  Dr.hab. 

Cușnir Valeriu 

România, 

Universitatea 

Duăre de Jos 

din Galați  

Titular de curs, 

Facultatea 

Transfrontalieră 

UGAL 

2016-

prezent 

1

4. 

Dr.hab. 

Cușnir Valeriu 

România, 

Universitatea 

Duăre de Jos 

din Galați 

Membru al 

Comitetului Științific 

al Revistei CROSS-

BORDER 

JOURNAL for 

International Studies, 

Institutul 

Transfrontalier de 

Studii Internaționale 

și justiție Criminală, 

Universitatea 

2016-

prezent 
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„Dunărea de Jos” din 

Galaţi, România, 

ISSN: 2537-3676 

     

 

 

11 DIFICULTĂȚILE ÎN REALIZAREA PROIECTULUI  

Este și firesc că la realizarea obiectivelor din cadrul Proiectului, au fost întâmpinate 

anumite dificultăți, principalele fiind: 

1. Subfinanțarea și incertitudinea instituțională; circa 600 pag. de analiză și 

comentarii teoretico-aplicative nu au putut fi publicate din lipsă de mijloace anul trecut și 

aproximativ 500 pagini nu pot fi publicate anul acesta din lipsă de mijloace; anul trecut, 

2020 au fost chiar pregătite, dar ulterior retrase din Culegerile nr.1 și nr.2 „Studii și 

cercetări juridice”. 

2. Cercetătorii formați, cu experiență, de vârstă medie părăsesc sistemul, iar 

tinerii nu sunt motivați de condițiile actuale de cercetare științifică. 

3. Lipsă de posibilități financiare pentru a realiza cercetările științifice în centre 

de cercetare din străinătate, precum și pentru publicarea în ediții cu factor de impact a 

rezultatelor cercetării. 

4. Situația pandemică Covid 19 a creat obstacole întru realizarea deplasărilor 

planificate și restricționarea accesului deplin la sursele de cercetare planificate etc., dar și 

existența anumitor limite de infrastructură de realizare a activității online.  

5. Realmente raportul cuprinde perioada de 10 luni, or contractul de finanțare 

prevede realizarea efectivă a cercetărilor pe parcursul a 12 luni (Capit.II.TERMENUL 

CONTRACTULUI, pct. 2.1. Prezentul contract intră în vigoare la 04.01.2021 și este 

valabil până la 31.12.2021); pct.4.1, lit. m) să prezinte raportul financiar anual, cu 

anexarea tuturor documentelor justificative și a raportului științific anual aprobat de către 

secțiile de știință corespunzătoare a AȘM, până la data de 1 martie a anului următor; 

6. Tehnica de calcul învechită, fiind necesar a se prevedea mijloace pentru 

achiziție mijloacelor moderne utilizate în cercetare/ calculatoare etc. 

 7. În special, activitatea defășurată în condițiile pandemiei, mai mult în regim la 

distanță prin izolarea fizică, nu ne-a permis realizarea unor activități planificate: cercetări 

sociologice în teren, deplasări peste hotarele Republicii Moldova în vederea documentării 

și participării la manifestări științifice. 

 

12 DISEMINAREA REZULTATELOR OBȚINUTE ÎN PROIECT ÎN FORMĂ 

DE PREZENTĂRI LA FORURI ȘTIINȚIFICE  

 

Evidenţiem că, în vederea diseminării rezultatelor științifice obținute în proiect în formă de 

prezentări la foruri științifice (comunicări, postere) – pentru cazurile când nu au fost publicate 

în materialele conferințelor s-au realizat înregistrarea 86 de susțineri de prezentări sub formă de 

raporturi, comunicării şi intervenţii la diferite manifestări ştiinţifice (conferinţe, mese rotunde, 

etc.) din ţară şi de peste horate, inclusiv organizate în regim on-line (lista forurilor a se vedea 

Anexa 12).  
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13. APRECIEREA ȘI RECUNOAȘTEREA REZULTATELOR OBȚINUTE ÎN 

PROIECT 

 

Nume, 

prenume 

Denumirea 

distincției / 

diplomei 

obţinute 

Evenimentul 

(expoziție, concurs, 

târg ș.a.) 

Instituția care 

a acordat 

distincția, data 

acordării 

Albu Natalia  Diploma de 

Onoare în semn 

de înaltă 

recunoștință și 

apreciere a 

activității 

prodigioase și 

contribuție 

substanțială la 

dezvoltarea 

științei și 

promovarea 

rezultatelor 

remarcabile în 

domeniul 

cercetării și 

inovării. 

cu prilejul „Zilei 

Internaționale a 

Femeilor și Fetelor în 

Știință” 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării al 

Republicii 

Moldova, 

11 februarie 

2021 

Chirtoacă 

Natalia 

Diploma de 

recunoștință a 

Academiei de 

Științe a 

Moldovei 

Aniversarea a 

60-a de la fondarea 

Academiei de Științe 

a Moldovei și 

împlinirii a 75 de ani 

de la crearea primelor 

instituții științifice de 

tip academic 

Academia de 

Șriințe a Moldovei, 

04.06.2021 

Costachi 

Gheorghe 

Ordinul de 

Onoare 

 Acordat prin 

Decretul 

Președintelui 

Republicii Moldova 

nr. 1735 din 

27.08.2020 /MO nr. 

226-228 din 

04.09.2020/ 

Costachi 

Gheorghe 

Diplomă de 

merit pentru 

coordonarea 

științifică a 

tezei de doctor 

 ANACEC, 

2020 
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de excelență de 

gradul I 

„Procesul 

legislativ: 

reglementări 

naționale și 

aspect de drept 

comparat” 

(autor: 

Veronica 

Arnăut) 

Guștiuc A.  Medalia 

comemorativă 

„30 de ani ai 

Academiei 

„Ștefan cel 

Mare” a 

Ministerului 

Afacerilor 

Interne” 

Ceremonia 

festivă din data de 27 

august 2021 

Academia 

„Ștefan cel Mare” a 

Ministerului 

Afacerilor Interne” 

Guștiuc 

Ludmila 

Medalia 

comemorativă 

„30 de ani ai 

Academiei 

„Ștefan cel 

Mare” a 

Ministerului 

Afacerilor 

Interne” 

Ceremonia 

festivă din data de 27 

august 2021 

Academia 

„Ștefan cel Mare” a 

Ministerului 

Afacerilor Interne, 

27 august 2021 

Mîndru 

Valeriu 

Diplomă 

pentru 

participare 

activă la 

promovarea și 

diseminarea 

valorilor 

spirituale în 

cadrul 

conferinței 

științifice 

internaționale  

 Academia de 

Muzică, Teatru și 

Arte Plastice.  

TOTAL: - 7 aprecieri de recunoaştere 
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14. PROMOVAREA REZULTATELOR CERCETĂRILOR OBȚINUTE ÎN 

PROIECT ÎN MASS-MEDIA 

14.1. Promovarea ştiinţei şi realizărilor din sfera ştiinţei şi inovării la emisiuni 

radio/tv  

Emisiunea TV / Radio, de popularizare a științei Subiectul 

abordat/ 

Tematica  

Nume

le, 

prenumel

e   

1. Publka TV (06.01.2021) Fenomenul 

democrației  

Analiză 

politică și juridică 

Juc 

Victor 

2. Radio Sputnik Moldova (12.02.2021) Situația 

social politică 

din Republica 

Moldova 

Analiză 

politică și juridică 

Juc 

Victor 

3. Publika TV (20.01.2021) Alternanța 

la guvernare în 

SUA 

Juc 

Victor 

4. Radio Moldova Actualități (26.01.2021) Raporturile 

dintre Guvern și 

Parlament în 

condițiile 

interimatului 

Juc 

Victor 

5. Prime TV (08.02.2021) Parlamentari

smul în 

Republica 

Moldova 

Juc 

Victor 

6. TV6 (12.02.2021) Sistemul de 

partid din 

Republica 

Moldova 

Juc 

Victor 

7. Radio Sputnik Moldova (22.02.2021) Ideologia 

conservatismului 

în Republica 

Moldova  

Juc 

Victor 

8. Publika Tv (26.02.2021) Relațiile 

dintre Uniunea 

Europeană și 

Republica 

Moldova 

Analiză 

Juc 

Victor 
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politică și juridică 

9. Prime Tv (01.03.2021) Fenomenul 

alegerilor 

anticipate în 

Republica 

Moldova  

Juc 

Victor 

10. Radio Sputnik Moldova (10.03.2021) Forme de 

organizare 

teritorială a 

statelor 

Juc 

Victor 

11. Radio Moldova Actualități (23.03.2021) Eventualitat

ea alegerilor 

parlamentare 

anticipate în 

Republica 

Moldova 

Juc 

Victor 

12. Publika TV (09.04.2021) Relațiile 

dintre Ucraina și 

Federația Rusă 

în plan 

geopolitic 

proxim 

Juc 

Victor 

13.  Radio Moldova Actualități (14.04.2021) Situația 

social-politică 

din Republica 

Moldova 

Juc 

Victor 

14. Radio Sputnik Moldova (26.04.2021) Fenomenul 

stării de urgență: 

oportunități și 

consecințe 

Juc 

Victor 

15. Radio Moldova Actualități (12.05.2021) Relațiile 

dintre Republica 

Moldova și 

Uniunea 

Europeană 

Analiză 

politică și juridică 

Juc 

Victor 

16. Radio Sputnik Moldova (13.05.2021) Relațiile 

dintre Republica 

Moldova și 

Uniunea 

Europeană 

Juc 

Victor 

17. TV6 (24.05.2021) Separarea și 

colaborarea 

puterilor în stat 

Juc 

Victor 
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18. Radio Sputnik Moldova (11.06.2021) Alegerile 

anticipate în 

Republica 

Moldova  

Juc 

Victor 

19. Prime TV (21.06.2021) Alegerile 

anticipate în 

Republica 

Moldova 

Juc 

Victor 

20. Radio Moldova Actualități (22.06.2021) Alegerile 

anticipate în 

Republica 

Moldova 

Juc 

Victor 

21. Radio Moldova Actualități (11.07.2021) Alegerile 

anticipate în 

Republica 

Moldova  

Juc 

Victor 

22. Radio Sputnik Moldova (12.07.2021)  Alegerile 

anticipate în 

Republica 

Moldova 

(perspective) 

Juc 

Victor 

23. Prime TV (12.07.2021) Alegerile 

anticipate în 

Republica 

Moldova 

(perspective) 

Juc 

Victor 

24. Publika TV (30.07.2021) Situația geo-

politică din 

regiunea extinsă 

a Mării Negre 

Juc 

Victor 

25. Radio Moldova Actualități (24.08.2021) 30 de ani de 

la adoptarea 

Declarației de 

Independență a 

Republicii 

Moldova 

Analiză 

politică și juridică  

Juc 

Victor 

26. Radio Sputnik Moldova (25.08.2021) 30 de ani de 

la adoptarea 

Declarației de 

Independență a 

Republicii 

Moldova 

Analiză 

Juc 

Victor 
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politică și juridică 

27. Radio Sputnik Moldova (26.08.2021) Guverne 

monopartidiste  

Juc 

Victor 

28. Radio Moldova Actualități (08.09.2021) Deschiderea 

externă a 

Republicii 

Moldova 

Juc 

Victor 

29. Radio Sputnik Moldova (20.09.20210 Conflictul în 

Orientul 

Mijlociu 

Juc 

Victor 

30. Radio Sputnik Moldova (23.09.2021) Impactul 

petrolului asupra 

relațiilor 

internaționale 

Juc 

Victor 

31. Radio Sputnik Moldova (29.09.2021) Clasa 

politică din 

Republica 

Moldova 

Juc 

Victor 

32. Publika TV (01.10.2021) Alegerile 

parlamentare din 

Federația Rusă și 

Germania: 

similitudini și 

diferențe 

Juc 

Victor 

33. Radio Sputnik Moldova (12.10.2021) Raportul 

dintre ideologie 

și doctrină în 

activitatea 

partidelor 

politice din 

Republica 

Moldova 

Juc 

Victor 

34. Radio Sputnik Moldova (28.10.2021) Fenomenul 

liberalismului în 

Republica 

Moldova 

Juc 

Victor 

35. Publika TV (29.10.2021) Situația 

politică din 

România  

Juc 

Victor 

36. Vocea Basarabiei RADIO - 8 mai, 2021  

Durata – 45 min. 

LINK: https://voceabasarabiei.md/emisiuni-

radio/item/21327-sambata-dupa-amiaza-natalia-albu-

despre-dimensiunea-de-gen-in-domeniul-securitatii-si-

apararii?fbclid=IwAR2wyDzRCEdZgDEpmcC-

Despre 

dimensiune de 

gen în domeniul 

securității și 

apărării. 

Analiză 

ALB

U Natalia, 

dr., 

conf. univ. 

https://voceabasarabiei.md/emisiuni-radio/item/21327-sambata-dupa-amiaza-natalia-albu-despre-dimensiunea-de-gen-in-domeniul-securitatii-si-apararii?fbclid=IwAR2wyDzRCEdZgDEpmcC-PYQErep5mFwfhBWlUeZ8NIj5NnBiRGQBWlGmS3M
https://voceabasarabiei.md/emisiuni-radio/item/21327-sambata-dupa-amiaza-natalia-albu-despre-dimensiunea-de-gen-in-domeniul-securitatii-si-apararii?fbclid=IwAR2wyDzRCEdZgDEpmcC-PYQErep5mFwfhBWlUeZ8NIj5NnBiRGQBWlGmS3M
https://voceabasarabiei.md/emisiuni-radio/item/21327-sambata-dupa-amiaza-natalia-albu-despre-dimensiunea-de-gen-in-domeniul-securitatii-si-apararii?fbclid=IwAR2wyDzRCEdZgDEpmcC-PYQErep5mFwfhBWlUeZ8NIj5NnBiRGQBWlGmS3M
https://voceabasarabiei.md/emisiuni-radio/item/21327-sambata-dupa-amiaza-natalia-albu-despre-dimensiunea-de-gen-in-domeniul-securitatii-si-apararii?fbclid=IwAR2wyDzRCEdZgDEpmcC-PYQErep5mFwfhBWlUeZ8NIj5NnBiRGQBWlGmS3M
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PYQErep5mFwfhBWlUeZ8NIj5NnBiRGQBWlGmS3

M 

politică și juridică 

37. Emisiunea „Moldova și lumea”, 28 septembrie, 

2021, TVR Moldova, Chişinău (Moldova) 

https://trm.md/ro/moldova-si-lumea/moldova-si-lumea-

nato 

 

Stereotipuri 

în cadrul 

securității 

naționale și 

impactul 

multidimensiona

l a acestora 

Analiză 

politică și juridică 

ALB

U Natalia, 

dr., 

conf. univ. 

 

14.2.  Articole de popularizare a ştiinţei în ziare, reviste etc. 

 

Numele, 

prenumele 

autorului 

Denumirea publicaţiei 

(ziarul, revista) 

Titlul articolului 

- - - 

- - - 

 

TOTAL: 37 de emisiuni de promovare 

 

15. TEZE DE DOCTORAT / POSTDOCTORAT SUSȚINUTE ȘI 

CONFIRMATE ÎN ANUL 2021 DE MEMBRII ECHIPEI PROIECTULUI  

 

Nu au fost 

 

16. MATERIALIZAREA REZULTATELOR OBȚINUTE ÎN PROIECT  

 

 Materializarea (implementarea / valorificarea) rezultatelor ştiinţifice în anul 2021, 

cercetătorii științifici din cadrul Proiectului au realizat atât activități în echipă, cât și activități și 

rezultate individuale, manifestate prin: 

A). Elaborarea și prezentarea avizelor și opiniilor consolidate cu caracter științific la 

proiecte de acte normative şi alte documente regulatorii ale autorităţilor publice centrale -18;  

B). Elaborarea avizelor/opinii consolidate cu caracter științific la sesizări la Curtea 

Constituțională cu un număr total de 42 (+ 5 pendinte, care se mai află în lucru).  

C). Elaborarea și publicarea a 117 lucrări științifice și metodico-didactice. 

D) Realizate 86 de susțineri de prezentări sub formă de raporturi, comunicării şi intervenţii 

la diferite manifestări ştiinţifice (conferinţe, mese rotunde, etc.) din ţară şi de peste horate, 

inclusiv organizate în regim on-line. 

Remarcăm în special, că o parte din avizele/opiniile consolidate enunţate depășește aria 

tematicii proiectului ştiinţific în derulare (nu se cuprinde de contractul de finanţare a 

proiectului), însă fiind ghidaţi de principiul bunei credinţe membrii echipei de proiect, 

cercetătorii îşi aduc aportul la munca de consolidare a statului de drept în Republica Moldova. 

Lista formelor concrete de materializare a se vedea  Anexa 16. 

https://voceabasarabiei.md/emisiuni-radio/item/21327-sambata-dupa-amiaza-natalia-albu-despre-dimensiunea-de-gen-in-domeniul-securitatii-si-apararii?fbclid=IwAR2wyDzRCEdZgDEpmcC-PYQErep5mFwfhBWlUeZ8NIj5NnBiRGQBWlGmS3M
https://voceabasarabiei.md/emisiuni-radio/item/21327-sambata-dupa-amiaza-natalia-albu-despre-dimensiunea-de-gen-in-domeniul-securitatii-si-apararii?fbclid=IwAR2wyDzRCEdZgDEpmcC-PYQErep5mFwfhBWlUeZ8NIj5NnBiRGQBWlGmS3M
https://trm.md/ro/moldova-si-lumea/moldova-si-lumea-nato
https://trm.md/ro/moldova-si-lumea/moldova-si-lumea-nato
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17. INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ REFERITOR LA ACTIVITĂȚILE 

MEMBRILOR ECHIPEI ÎN ANUL 2021 

 

Activitatea de colaborare în sfera ştiinţei şi inovării de către executanții titulari a-i 

proiectului (cu referință la proiectul realizat în conformitate cu standardele naţionale); inclusiv, 

în vederea atingerii obiectivului de Orientare a cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ 

superior cu profil juridic, precum şi a juriştilor practicieni pentru a discuta aspectele teoretice şi 

practice ale înfăpturirii justiției pe diferite cauze în condiţiile de reformare a legislaţiei 

Republicii Moldova la capitolul respectării drepturlor participanților în proces în contextul 

sporirii calității actului de justiție, a fost materializată prin colaborarea ştiinţifică cu alte 

organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării (inclusiv cu instituţiile de învățământ superior), 

manifestată prin: a) conducerea tezelor de doctorat din cadrul ICJPS, cât și din cadrul Școlilor 

doctorale din țară; b) activitatea didactică, inclusiv, conducerea tezelor de masterat și licență la 

facultățile de drept, și politologie din țară;  

Subsecvent, rezultatele științifice ale cercetătorilor efectuate în cadrul proiectului mai sunt 

realizate prin participarea acestora în calitate de membru al Seminarilor științifice de profil, 

Consiliilor specializate științifice și Comisiilor de doctorat, unde au avut loc examinări și 

susțineri de teze de doctorat, precum și antrenarea unor cercetători în calitate de membru ai 

colegiilori de redacție a revistelor științifice de profil, experți în cadrul autorităților științifice de 

profil – ANACEC, membri ai consililor științifice din cadrul Curții constituționale și CSJ, în 

cadrul cărora sunt promovate soluții fundamentate științific de natură să contribuie la 

reformarea sistemului judiciar și sporirea calitatății actului de justiție în Republica Moldova. 

 

Lista activităţilor relevante a se vedea la Anexa 17.  
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18. REZUMATUL ACTIVITĂȚII ȘI A REZULTATELOR OBŢINUTE ÎN 

PROIECT 

     Cele mai importante activități și rezultate științifice realizate în contextul cercetării 

tematicii proiectului din Programul de Stat care au fost obținute în anul de referință 2021 

includ publicarea a 117 lucrări științifice, științifico-metodice și didactice în culegeri de 

studii științifice de specialitate, reviste științifice de profil din țară, în culegeri de materiale 

prezentate în cadrul unor conferințe științifice naționale și internaționale, precum și în 5 

monografii şi 6 lucrări științifico-metodice și didactice. 

    La capitolul diseminarea rezultatelor obținute în proiect în formă de prezentări la 

foruri științifice (comunicări, postere) – pentru cazurile când nu au fost publicate în 

materialele conferințelor  evidenţiem că în total au fost înregistrate 86 de prezentări sub 

formă de raporturi, comunicării şi intervenţii la diferite manifestări ştiinţifice din ţară şi de 

peste horate. 

     Un indicator marcant privind utilitatea și valoarea aplicativă a cercetărilor științifice 

realizate constituie materializarea (implimentării/valorificării) rezultatelor în cadrul 

proiectului sub formă de 18 avize şi opinii la proiecte de acte normative şi regulatorii ale 

autorităţilor publice centrale, dar şi 42 de avize/opinii consolidate cu caracter științific la 

sesizările Curții Constituționale, toate cu un impact științific, social și/sau economic, 

manifestat prin integrarea și valorificarea acestora de către beneficiarii acestor rezultate 

științifice. 

     Rezultatele științifice din anul de referință sunt realizate în contextul cercetării 

tematicilor individuale, determinând formularea unor valoroase teze științifice cu caracter 

teoretico-normativ și aplicativ privind: - factorii de care depinde calitatea justiției în 

Republica Moldova; - carențele care afectează actul justiției și necesită soluții de remediere; 

- impactul negativ al carențelor actului de justiție asupra drepturilor omului și a valorilor 

statului de drept; - nivelul de cultură juridică și de respectare a drepturilor omului în cadrul 

sistemului judecătoresc, care actualmente necesită o consolidare substanțială; - imunitățile 

juridice și răspunderea judecătorilor ca factori de asigurare a calității actului justiției etc. 

    În perspectivă, se preconizează continuarea cercetării problematicii calităţii actului 

de justiție în Republica Moldova şi respectării drepturilor persoanei în contextul 

implementării Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, atât sub 

aspect teoretic, cât și în context practico-aplicativ și, nu în ultimul rând, prin analiza și 

explicarea percepțiilor și atitudinii populației față de sistemul judiciar. Publicarea studiilor 

tematice juridice în diverse forme urmărind promovarea unor soluții științific argumentate 

de natură să contribuie la reformarea sistemului de drept, la general, şi judiciar, în 

particular, și sporirea calității actului de justiție în Republica Moldova, publicaţii care vor 

justifica temeinic realizarea proiectului de cercetare. 
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SUMMARY OF THE ACTIVITY AND RESULTS OBTAINED IN THE PROJECT 

The most important activities and scientific results carried out in the context of the 

research of the project theme from the State Program that were obtained in the reference 

year 2021 include the publication of 117 scientific, scientific-methodical and didactic works 

in collections of specialized scientific studies, scientific journals from the country, in 

collections of materials presented at national and international scientific conferences, as 

well as in 5 monographs and 6 scientific-methodical and didactic works. 

Regarding the dissemination of the results obtained in the project in the form of 

presentations at scientific forums (communications, posters) - for cases when they were not 

published in conference materials we note that a total of 86 presentations were presented in 

the form of reports, communication and interventions at various scientific events in the 

country and abroad. 

A significant indicator on the usefulness and applicative value of scientific research is 

the materialization (implementation / capitalization) of the results in the project in the form 

of 18 opinions on draft normative and regulatory acts of central public authorities, but also 

42 consolidated opinions with scientific character at the notifications of the Constitutional 

Court, all with a scientific, social and / or economic impact, manifested by their integration 

and capitalization by the beneficiaries of these scientific results. 

The scientific results of the reference year are made in the context of research on 

individual topics, leading to the formulation of valuable scientific theses of a theoretical-

normative and applicative nature on: - the factors on which the quality of justice in the 

Republic of Moldova depends; - shortcomings that affect the act of justice and require 

remedial solutions; - the negative impact of the shortcomings of the act of justice on human 

rights and the values of the rule of law; - the level of legal culture and respect for human 

rights in the judiciary, which currently needs to be substantially strengthened; - legal 

immunities and the liability of judges as factors in ensuring the quality of the act of justice, 

etc. 

In the future, it is expected to continue research on the quality of justice in the Republic 

of Moldova and respect for human rights in the context of implementing the Association 

Agreement Moldova - European Union, both theoretically and in a practical context and, 

last but not least, by analyzing and explaining the perceptions and attitudes of the 

population towards the judiciary. 

Publication of thematic legal studies in various forms aimed at promoting argued 

solutions likely to contribute to the reform of the legal system, in general, and the judiciary, 

in particular, and increase the quality of justice in the Republic of Moldova, publications 

that will thoroughly justify the project  of research. 

19. RECOMANDĂRI, PROPUNERI 

 

Cercetarea problematicii aferente proiectului, inclusiv prin sintetizarea 

rezultatele științifice primare obținute finalizează cu o serie de recomandări și 

propuneri, după cum urmează: 

1. Uniformitatea practicii judiciare prin excluderea justiţiei variabile din 

cadrul colegiilor Curţii Supreme de Justiţie. Implicit prin revizuirea competenţelor 

CSJ şi transformarea acesteia într-o instanţă de casaţie veritabilă, care ar asigura 

uniformizarea practicii judiciare, inclusiv, în instanţele de toate nivelurile; 
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2. La ora actuală se impun acțiuni strigente spre optimizarea şi 

simplificarea într-o măsură mai mare a unor faze ale procesului civil. În special, cele 

ce ţin de medierea judiciară (care, în principiu s-a dovedit a fi o frână în examinarea 

cu celeritate a cauzelor pendinte), dar şi cele care au ca obiect restituirea sumelor de 

împrumut etc.; 

3. Consolidarea activităţii profesiei de avocat în coformitate cu srandardele 

europene. În special, prin admiterea acestora la accesul gratuit online la datele 

administrate de Agenţia servicii publice şi alte autorităţi deţinătoare de regisre cu 

informaţie publică. Or, o bună pregătire a cauzei pentru instanţă (cu toate 

informaţiile relevante) este succesul unei garantări efective a accesului la justiție şi, 

implicit a examinării cauzelor în termeni restrânşi; 

4. Derularea măsurilor de prevenție anticorupție în întreg sistemul 

organelor de drept pentru a dezvolta cultura anticorupție fiecărui cetățean al 

Republicii Moldova. În special, cu cultivarea încrederii fiecărui cetățean în actul de 

justiție, elaborarea și adoptarea planurilor sectoriale de acțiuni anticorupție pentru 

perioada 2021-2023, cu analiza minuțioasă a cauzelor și condițiilor care au provocat 

un eșec în politicile anticorupție din perioadele precedente din sectorul justiţiei, dar 

şi din alte sectoare. 

5. În legislaţia ce reglementează activitatea magistraţilor, a procurorilor şi 

ofiţerilor de urmărire penală de inclus şi consacrat cu titlu de principiu obligaţie 

constituţională îndeplinirea funcţiei cu bună-credinţă. Or, în condițiile în care 

această obligaţie nu se regăseşte dezvoltată în legislaţie asigurarea responsabilizării, 

în particular a puterii judecătoreşti ca factor important al consolidării statului de 

drept va rămâne a fi doar la nivel declarativ. 

Ca urmare a cercetărilor efectuate și a rezultatelor științifice obținute, 

considerăm că la următoarea etapă de realizare a proiectului, direcțiile de cercetare 

urmează să fie axate pe asemenea aspecte precum: 

- Evaluarea modului și nivelului de garantare și asigurare a securității 

juridice a persoanei în cadrul realizării actului justiției; 

- Aprofundarea problematicii răspunderii judecătorilor ca factor de 

asigurare a calității actului justiției; 

- Cercetarea răspunderei juridice pentru vătămările și prejudiciile cauzate 

prin realizarea actului justiției; 

- Analiza principalelor direcții de reformare a justiției, inclusiv, 

constituționale în perioada contemporană. 

 

Anexe:  

1. Anexa 1A - Lista lucrărilor științifice, științifico-metodice și didactice publicate în 

anul de referință;  

2. Anexa 1B - Executarea devizului de cheltuieli, conform anexei nr. 2.3 din 

contractul de finanțare;  

3. Anexa 1C - Componența echipei proiectului; 

4. Anexa 12 – lista  forurilor la care au fost prezentate rezultatele obținute în cadrul 

proiectului de stat cu diseminarea rezultatelor obținute în proiect în formă de prezentări la 

foruri științifice; 
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lucrărilor științifice, științifico-metodice și didactice 

publicate în anul de referință 2021 în cadrul proiectului din Programul de Stat 

„Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: 

cercetări interdisciplinare în contextul implementării acordului de asociere Republica 

Moldova – Uniunea Europeană” 

 20.80009.1606.05 

 

1. Monografii: 

1.1.monografii internaționale  

1.2. monografii naționale 5. Costachi, Gh. Rolul justiției în edificarea statului de drept. 

Monografie. Chișinău: S.n., 2021 (Tipogr. "Print Caro"). 1071 p. ISBN 

978-9975-56-894-4; 

6. Frunză, Iu. Activitatea avocațială în Republica Moldova. 

Monografie.– Chişinău: ICJPS, 2021 (ÎS FEP „Tipografia Centrală"). – 216 p. ISBN 978-

9975-3201-5-3.; 

7. Frunză, Iurie; Sosna, Alexandru; Sosna, Boris; Stefu, Lilia; Moroz, Remus. Procedura de 

aplicare la curtea europeană a drepturilor omului. Instrucţiuni pas 

cu pas. Chişinău, Institutul pentru Democraţie. ICJPS. – Chişinău: „Print-Caro” SRL, 2021 (DEP 

„Kings Tour” SRL). – 216 p. ISBN-978-9975-56-849-4; 

8. Osoianu, Tudor. Sesizarea organului de urmărire penală. 

Monografie. Ch. 2021, 206 p. Redactor științific: Ostavciuc Dinu. 

ISBN 978-9975-3366-5-9. 

5. Tașcă, Mihai. Izvoarele dreptului privat în Basarabia în sec. XIX-

prima jumătate a sec. XX, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, 

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. Cartdidact. 

Chișinău, 2020, 268 p. ISBN 978-9975-3469-2-4. 

2. Capitole în 

monografii 

naționale/internaționale 

 

3. Editor culegere de 

articole, materiale ale 

conferințelor 

naționale/internaționale 

1. Studii și Cercetări Juridice: Culegere de lucrări științifice de 

specialitate. Partea 3/2021//MEC, ICJPS. Chișinău: ICJPS, 2021 

– ISBN 978-9975-3201-7-7. 

2. Studii și Cercetări Juridice: Culegere de lucrări științifice de 

specialitate. Partea 4/2021//MEC, ICJPS. Chișinău: ICJPS, 2021 

– ISBN- 978-9975-3201-8-4.  

 

4. Articole în reviste științifice: 

4.1. în reviste din bazele de 

date Web of Science și 
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SCOPUS (cu indicarea 

factorului de impact IF) 

4.2. în alte reviste din 

străinătate recunoscute 
1. Sprincean, S.; Becciu, S. Perspectiva postmodernă asupra 

problematicii siguranței omului în contextul provocărilor 

contemporane. În: Revista de științe politice și relații 

internaționale (Institutul de științe politice și relații internaționale 

„Ion I. C. Brătianu”) [București], Tomul XVIII, Nr. 2, 2021, p. 

91-100. ISSN: 1584-1723. 
 

4.3. în reviste din Registrul National al revistelor de profil, cu indicarea categoriei 

Articole în reviste naţionale, 

Categoria B 
1. Burian, Alexandru. Repere geopolitice ale statalităţii 

moldoveneşti. În: Revista Moldovenească de Drept Internațional și 

Relații Internaționale. 2021, nr. 2 (Vol.16), p. 38-47. ISSN 1857-

1999; E-ISSN 2345-1963 

2. Chirtoacă, Natalia; Larion, Alina-Paula. Apariția și 

evoluția drepturilor la muncă în cadrul Uniunii Europene. 

Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații 

Internaționale, nr. 2, 2020,  p. 25-38. ISSN 1857-1999, E-ISSN 

2345-1963. 

3. Cazacu D., Nastas A., Some reflections on the state of 

emergency within the meaning of article 15 of the european 

convention on human rights. În Moldavian Journal of 

International Law and International Relations Nr. 1 (Volumul 

16), 2021 p. 9-23 ISSN 1857-1999 E-ISSN 2345-1963. 

4. Chindîbaliuc, O. Энергетическая безопасность: 

теоретические аспекты. În: Revista Moldovenească de Drept 

Internațional și Relații Internaționale. 2021, nr. 2 (Vol.16), p. 48-54. 

ISSN 1857-1999; E-ISSN 2345-1963. 

5. Costachi, Gh.; Gherghelegiu, T. Răspunderea 

constituţională – garanție a regimului constituționalității. În: 

Relații Internaționale Plus, 2020, nr. 2, p. 92-101. ISSN 

1857-4440; 

6. Odainic, Mariana; Chiper, Natalia. Unele aspecte privind 

contestarea actelor/faptelor autorității contractante la Agenția 

Națională de Soluționare a Contestațiilor. Revista 

”Administrarea publică”, nr. 1 (109), ianuarie-martie 2021, p. 

53-59. ISSN 1813-8489; 

7. Odainic, Mariana; Chiper, Natalia. Persoana juridică de 
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drept public. In:Administrarea Publică. 2021, nr. 3(111), pp. 

39-48. ISSN 1813-8489. 10.52327/1813-8489.2021.3(111).03; 

8. Osoianu, Tudor; Chirtoacă, Ion. Evoluțiile recente ale 

jurisprudenței în materia revizuirii procesului penal. In: Revista 

Institutului Naţional al Justiţiei. 2021, nr. 2(57), pp. 46-52. 

ISSN 1857-2405. Disponibil: 

https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/134997 

9.  Smochină, Andrei, Alexandru Țarnă. Dreptul la uitare 

digitală – unul din drepturile fundmentale ale utilizatorilor de 

internet . În: Revista metodico-științifică trimestrială 

Administrare  Publică nr.4 (112), 2021, p. 00-00. ISSN 1813-

8489; 

10. Smochină, Andrei, Trocin Eugeniu. Dreptul la apărare ca 

garanţie complexă a dreptului de acces liber la justiție. În: 

Revista Stidii juridice universitare (ULIM),nr.3-4, 2021, p.00-

00.ISSN 1857-4122 

11. Sprincean, S.; Becciu, S. Problematica siguranței omului în 

contextul provocărilor contemporane din perspectivă 

postmodernă. În: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe 

politice [Chișinău], Nr. 1, 2021, p. 34-41. ISSN 1857-2294.  

12. Sprincean, S.; Mitrofanov, Gh. Impactul asigurării securității 

globale asupra modernizării sociopolitice a Republicii 

Moldova. În: MOLDOSCOPIE. Publicaţie periodică ştiinţifico-

practică. [Chişinău]. Anul 25 (2021), nr. 1 (92), p. 54-59. (0,55 

c.a.). DOI: https://doi.org/10.52388/1812-2566.2021.1(92).05 

ISSN 1812-2566. E-ISSN 2587-4063.  

13. Sprincean, S. Sporirea securității și siguranței persoanei și 

progresul domeniului culturii ca deziderate ale Acordului de 

Asociere RM-UE. În: Revista Studiul artelor şi culturologie: 

istorie, teorie, practică [Chișinău]. Nr. 1 (38), 2021, p. 243-248. 

(0,6 c.a.) ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831. 

14. Sprincean, S.; Sohoțchi, T-S. Asigurarea securității umane 

prin optimizarea procesului decizional din Republica Moldova. 

În: MOLDOSCOPIE. Publicaţie periodică ştiinţifico-practică. 

[Chişinău]. Anul 24 (2020), nr. 4 (91), p.  73 - 80. 

https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/134997
https://doi.org/10.52388/1812-2566.2021.1(92).05
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DOI: https://doi.org/10.52388/1812-2566.2020.4(91).07 ISSN 

1812-2566. E-ISSN 2587-4063. 

15. Sprincean, Serghei; Sohoțchi, Tudorița-Sanda; Mitrofanov, 

Ghenadie. Protecția și siguranța persoanelor: provocări ale 

securității umane în context global. In: Relaţii internaţionale. 

Plus. 2021, nr. 1(19), p. 79-90. ISSN 1857-4440. 

DOI: https://doi.org/10.52327/1857-4440.2021.1(19).09. 

16. Sprincean, Serghei; Sohoțchi, Tudorița-Sanda; Mitrofanov, 

Ghenadie. Protection and safety of individuals: challenges of 

human security in a global context. In: Relaţii internaţionale. 

Plus. 2021, nr. 1(19), pp. 188-199. ISSN 1857-4440. 

DOI: https://doi.org/10.52327/1857-4440.2021.1(19).22. 

17. JUC, Victor. STRATAN, Iuliana. Problematica asistenței oferite 

de Banca Mondială ca partener de modernizare al Republicii 

Moldova. În: Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice, 2021 

Nr. 2. p. 7-18. ISSN 1857-2294. E-ISSN 2587-4160. Categoria B. 

18. MÎNDRU, Valeriu. Parcursul european al Republicii Moldova: 

Aspecte socioeconomice și juridice. În: Revista de Filozofie, 

Sociologie și Științe Politice, 2021 Nr. 2. p. 115-124. ISSN 1857-

2294. E-ISSN 2587-4160. Categoria B. 

Articole în reviste naţionale, 

Categoria C 
1. Costachi, Gh. Statutul judecătorului între imunitate și răspundere. 

În: Jurnal Juridic Național: teorie și practică, 2020, nr.6, p. 4-11. ISSN 

2345-1130; 

2. Sprincean, S.; Catan, A. Implicații securitare ale politicilor de 

promovare a drepturilor omului. În:Vector European. 2021, nr. 1, pp. 

46-49. ISSN 2345-1106. DOI: https://doi.org/10.52507/2345-

1106.2021-1.08   

4.4. în alte reviste naționale 

(in curs de acreditare.) 

1.  Legea și Viața, Ediție specială consacrată jubileului de 80 de 

ani al profesorului Gheorghe Costachi, nr. 1, aprilie 2021. 160 p.ISSN 

1810-309X; 

2.  Cojocaru, Radion. Precedente ChEDO în materie penală – 

noţiune şi domeniu de aplicare. În: Legea și viața, № 1-2, ianuarie-

februarie 2021, pag. 22-27. ISSN 1810-309X, CZU 

[341.645(4):341.231.14]:341.4; 

3. Sprincean, S.; Sohoțchi, T-S. Incursiuni în studiul securității 

https://doi.org/10.52388/1812-2566.2020.4(91).07
https://doi.org/10.52327/1857-4440.2021.1(19).09
https://doi.org/10.52327/1857-4440.2021.1(19).22
https://doi.org/10.52507/2345-1106.2021-1.08
https://doi.org/10.52507/2345-1106.2021-1.08
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umane și siguranței persoanei. În: Perspectivele și Problemele 

Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației. Materiale ale 

Conferinţei Internaţionale, 4 iunie 2021, ediția a VII-a, Cahul, US 

"Bogdan Petriceicu Hasdeu". / Coord. S. Cornea. 2021. Volumul VIII, 

partea 1, p. 38-42. ISSN 2587-3563, E-ISSN 2587-3571. 

5. Articole în culegeri ştiinţifice naționale/internaționale: 

5.1. culegeri de 

lucrări ştiinţifice editate peste 

hotare 

1.  Sprincean, S. Libertatea individuală şi siguranţa persoanei ca 

imperative didactice. În: Tradiție și perspective în didactica modernă. / 

Camelia Augusta Roşu, Cristina Nanu, (editori). Vol. 4. Universitatea 

„1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia. Alba-Iulia: Aeternitas. 2020, p. 

82-89. ISBN: 978-606-31-0486-2. 

5.2. culegeri de 

lucrări ştiinţifice editate în 

Republica Moldova 

1. Albu, N. Asistența externă în sectorul de securitate: Premise și 

arii de colaborare. În: Studii și Cercetări Juridice", Culegere 

de studii științifice de specialitate. Partea 3/2021. p.193-212. 

ISBN-978-9975-3201-7-7; 

3.  Арсени, И. Oптимизация производства о пересмотре 

решений в ревизионном порядке в гражданском процессе в 

Республики Молдова. În: Studii și Cercetări Juridice", 

Culegere de studii științifice de specialitate. Partea 3/2021. p.182-

192.  ISBN-978-9975-3201-7-7; 

4. Bencheci, Marcel; Munteanu Andrian. Securitatea națională și 

siguranța cetățenilor – priorități ale sistemului național de 

securitate în contextul ajustării la politicile de securitate 

comunitară. În: Studii și Cercetări Juridice", Culegere de 

studii științifice de specialitate. Partea 3/2021. p.213-232. ISBN-

978-9975-3201-7-7; 

5.  Burian, Alexandru; Chindîbaliuc, O.  Actul juridic, 

reglementarea juridică a relaţiilor internaţionale şi subiecţii 

relaţiilor international.  În: Studii și Cercetări Juridice", 

Culegere de studii științifice de specialitate. Partea 3/2021. pp.22-

40. ISBN-978-9975-3201-7-7. 

6. Chirtoacă, Natalia. Specificul normelor juridice europene și 

implementarea acestora în dreptul intern al statelor membre. 

În: Studii și Cercetări Juridice", Culegere de studii științifice de 

specialitate. Partea 3/2021.  pp.41-48; ISBN-978-9975-3201-7-
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7. 

7. Cojocaru R., Precedente ChEDO în materia prevenirii 

traficului de fiinţe umane. În: Studii și Cercetări Juridice", 

Culegere de studii științifice de specialitate. Partea 3/2021. pp. 

49-60. (0,5 c.a.) ISBN-978-9975-3201-7-7; 

8.  Costachi, Gh. Puterea judecătorească: concept, esență și 

sistem. În: Culegerea Studii și Cercetări Juridice, 2021, 

Culegere de studii științifice de specialitate. Partea 3/2021 

Chișinău: (F.E.-P.„Tipografia Centrală”), p.00-00. (1,19 c.a.) 

ISBN-978-9975-3201-7-7. 

9. Costachi, Gh., Lazăr, M. Cultura juridică în sfera justiției – 

garanție a securității persoanei în statul de drept. În: Culegerea 

Studii și Cercetări Juridice, Culegere de studii științifice de 

specialitate. 2021, Partea 3/2021, p.90-107. ISBN-978-9975-

3201-7-7; 

10. Cușnir, V.; Rusu, V. Valoarea cognoscibilă a informațiilor 

obținute în cadrul activității speciale (operative) de investigații. 

În: Studii și Cercetări Juridice. Culegere de studii științifice de 

specialitate. Partea 3/2021,- p. 129-140, ISBN-978-9975-3201-

7-7; 

11.  Guștiuc, Ludmila. Implementarea standardelor anticorupție 

ale consiliului europei în Republica Moldova. În: Studii și 

Cercetări Juridice", Culegere de studii științifice de specialitate. 

Partea 3/2021. pp. 108-118; ISBN-978-9975-3201-7-7. 

12. Mindru,Valeriu. Percepția calității actului de justiț ie 

în Republica Moldova în contextul  integrării  

europene.  În: Studii și Cercetări Juridice", Culegere de 

studii științifice de specialitate. Partea 3/2021.  pp.61-74. ISBN-

978-9975-3201-7-7. 

13. Odainic, Mariana. Clauza de confidențialitate a prețului în 

contractul de achiziție publică vs principiul transparenței 

achizițiilor publice. În: Studii și Cercetări Juridice", Culegere 

de studii științifice de specialitate. Partea 3/2021.  pp. 119-128; 

ISBN-978-9975-3201-7-7. 
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14. Osoianu, Tudor; Ostavciuc, Dinu. Terminarea urmăririi 

penale şi trimiterea cauzei în judecată - cadrul juridic național 

și standardele europene. În: Studii și Cercetări Juridice", 

Culegere de studii științifice de specialitate. Partea 3/2021. pp. 

141-162; ISBN-978-9975-3201-7-7; 

15.  Smochină, A. Smochină C. Sistemul de guvernământ în 

Republică Moldova: temeliile bunei guvernări. Articol de 

sinteză în: Culegerea de Studii și Cercetări Juridice. Partea 

3/2021,  Chișinău: (F.E.-P.„Tipografia Centrală”), (1,0 c,a.) pp. 

9-20. ISBN-978-9975-3201-7-7; 

16. Sosna, B.; Colceanov V. Modificarea calitativă a normelor ce 

reglementează munca prin cumul şi protecţiei sociale a 

salariatului în contextul integrării europene. În: Studii și 

Cercetări Juridice", Culegere de studii științifice de specialitate. 

Partea 3/2021. pp. 169-181; ISBN-978-9975-3201-7-7; 

17. Zosim, Alexandru. Problematica elaborării si realizării unei 

politici penale eficiente în Republica Moldova. În: Studii și 

Cercetări Juridice", Culegere de studii științifice de specialitate. 

Partea 3/2021. pp. 163-168; ISBN-978-9975-3201-7-7; 

18. Frunză, Iu Tendinte în dezvoltarea profesiei de avocat în 30 de 

ani de la obținerea indepentenței Republicii Moldova. În: 

Culegerea Studii și Cercetări Juridice, 2021, Culegere de studii 

științifice de specialitate. Partea 4/2021 Chișinău: (F.E.-

P.„Tipografia Centrală”), p.45-75. ISBN-978-9975-3201-7-7;  

19. Арсени, И. Актуальные аспекты оптимизации приказного 

производства в гражданском процессе Республики Молдова. 

În: Studii și Cercetări Juridice", Culegere de studii științifice de 

specialitate. Partea 4/2021. p.205-218. (0,55 c.a.) ISBN-978-

9975-3201—8-4; 

20. Costachi, Gheorghe. Accesul liber la justiție – premisă 

importantă a calității justiției. În: Studii și Cercetări 

Juridice", Culegere de studii științifice de specialitate. Partea 

4/2021. p.11-24. ISBN-978-9975-3201-8-4; 

21. Chirtoacă, Natalia. Particularitățile ordinii juridice a Uniunii 

Europene. În: Studii și Cercetări Juridice", Culegere de studii 
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științifice de specialitate. Partea 4/2021. p.25-32. ISBN-978-

9975-3201-8-4; 

22. Sosna, Boris;  Насирли Эмиль. Имплементация 

международных правовых норм о социальной защите в 

национальное законодательство. În: Studii și Cercetări 

Juridice", Culegere de studii științifice de specialitate. Partea 

4/2021. p.33-44. ISBN-978-9975-3201-8-4; 

23. Postică, Alexandru; Corobcenco Irina. Discursul fricii ca 

formă a discursului de ură si instigare la discriminare in 

campaniile electorale din Republica Moldova. În: Studii și 

Cercetări Juridice", Culegere de studii științifice de specialitate. 

Partea 4/2021. p.76-92. ISBN-978-9975-3201-8-4; 

24. Odainic, Mariana. Discreția fiscală - drept al contribuabilului 

și obligație a funcționarului fiscal: aspecte legale și practice.93-

104. ISBN-978-9975-3201-8-4; 

25. Cușnir, Valeriu; Covalciuc Ion. Abordări teoretico-normative 

privind măsurile speciale (operative) de investigații în 

probatoriul penal. În: Studii și Cercetări Juridice", Culegere 

de studii științifice de specialitate. Partea 4/2021. p.105-115. 

ISBN-978-9975-3201-8-4; 

26. Osoianu, Tudor; Ostavciuc, Dinu. Etapele și procedura 

examinarii plângerilor de către judecătorul de instrucție. În: 

Studii și Cercetări Juridice",Culegere de studii științifice de 

specialitate.Partea 4/2021.p.116-137.ISBN-978-9975-3201-8-4; 

27. Rusu, Vitalie. Interpretări privind reglementarea asigurării 

criminalistice a activității speciale de investigații. În: Studii și 

Cercetări Juridice", Culegere de studii științifice de specialitate. 

Partea 4/2021. p.138-148. (ISBN-978-9975-3201-8-4; 

28. Zosim, Alexandru. Rolul politicii penale în elaborarea 

sancţiunilor Codului penal al Republicii Moldova. În: Studii și 

Cercetări Juridice", Culegere de studii științifice de specialitate. 

Partea 4/2021. p.149-154. ISBN-978-9975-3201-8-4; 

29. Nastas, Andrei. Istoricul incriminării declarațiilor cu rea-

voință, producătoare de consecințe juridice, în legislației penală 

a Republicii Moldova. În: Studii și Cercetări Juridice", 



 50 

Culegere de studii științifice de specialitate. Partea 4/2021. p.155-

168. ISBN-978-9975-3201--5; 

30. Chirtoacă, Leonid ; Spivacenco, Anatolie. Refelecții asupra 

drepturilor titularului de brevet pentru soi de plante. În: Studii 

și Cercetări Juridice", Culegere de studii științifice de 

specialitate. Partea 4/2021. p.194-204. ISBN-978-9975-3201-8-

4; 

31. Bencheci, Marcel. Securitatea națională și dreptul persoanei la 

siguranță: aspecte ale interconectării prin prisma acordului de 

asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. În: Studii și 

Cercetări Juridice", Culegere de studii științifice de specialitate. 

Partea 4/2021. p.219. ISBN-978-9975-3201-8-4. 

 

6. Articole în materiale ale conferințelor științifice: 

6.1. în lucrările conferinţelor 

ştiinţifice internaţionale 

(peste hotare)  

1.  Albu, N. Agenda globală „Femeile, pacea și securitatea”: 

integrarea perspectivei de gen în sectorul de securitate al Republicii 

Moldova. În: Lucrările conferinței științifice internaționale 

„Gândirea militară românească”: Coordonate ale strategiei 

militare, în condițiile unei abordări sinergice a rezilienței în 

domeniul securității, noiembrie, București, 2020, pp. 200-225. 

https://gmr.mapn.ro/app/webroot/fileslib/upload/files/conferinta%20

2020/proceedings/albu.pdf 

2.  Арсени, И. Правовые проблемы правового регулирования 

деятельности финансово-промышленных групп в Республике 

Молдова. In: Lucrările conferinței științifice internaționale Ali-

Farabi International Congress on Applied Scienced –II. May 2-4, 

2021 «Nakhchivan University», Azerbaijan. 2021. p.561-565. ISBN 

978-625-7898-44-7.; 

3.  Costachi, Gh., Cernean, Iu. Spre o teorie a drepturilor 

persoanei vătămate de autorități. În: Scientific Collection 

«InterConf», (67): with the Proceedings of the 4th International 

Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: 

Key Aspects» (July 19-20, 2021). Rome, Italy: Dana, 2021, pp. 206-

220. ISBN 978-88-32012-34-7 

4. Costachi, Gh., Donos, V. Responsabilitatea puterii publice în 

https://gmr.mapn.ro/app/webroot/fileslib/upload/files/conferinta%202020/proceedings/albu.pdf
https://gmr.mapn.ro/app/webroot/fileslib/upload/files/conferinta%202020/proceedings/albu.pdf
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statul de drept. În: Scientific Collection «InterConf», (67): with the 

Proceedings of the 4th International Scientific and Practical 

Conference «Theory and Practice of Science: Key Aspects» (July 19-

20, 2021). Rome, Italy: Dana, 2021, pp. 221-235. ISBN 978-88-

32012-34-7 

5. Costachi, Gh., Donos, V. Statutul juridic al aleșilor locali: 

aspecte problematice. În: Scientific Collection «InterConf», (74): 

with the Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical 

Conference «Recent Scientific Investigation» (September 16-18, 

2021). Oslo, Norway: Dagens næringsliv forlag, 2021, pp. 198-204. 

ISBN 978-82-7346-353-1 

6. Costachi, Gh., Gherghelegiu, T. Scopul și atribuțiile Curții 

Constituționale din Republica Moldova și România. În: Scientific 

Collection «InterConf», (65): with the Proceedings of the 4th 

International Scientific and Practical Conference «Global and 

Regional Aspects of Sustainable Development» (July 6-8, 2021). 

Copenhagen, Denmark: Berlitz Forlag, 2021, pp. 72-82. ISBN 978-

87-615-0721-1 

7. Costachi, Gh. Demnitatea umană ca valoare fundamentată 

garantată constituțional: abordare comparativă. În: Scientific 

Collection «InterConf», (72): with the Proceedings of the 5th 

International Scientific and Practical Conference «Scientific 

Community: Interdisciplinary Research» (August 26-28, 2021). 

Hamburg, Germany: Busse Verlag GmbH, 2021, pp. 288-298. 

ISBN 978-3-512-31217-5 

8. Costachi, Gh., Butucea, E. Jurisprudența în sistemul 

izvoarelor dreptului. În: Scientific Collection «InterConf», (69): with 

the Proceedings of the 9th International Scientific and Practical 

Conference «Scientific Horizon in the Context of Social Crises» 

(August 6-8, 2021). Tokyo, Japan: Otsuki Press, 2021, pp. 137-147. 

ISBN 978-4-272-00922-0 

9.  Drăniceru, M. „Protecția funcției publice contra ultrajului în 

legislația penală a Republicii Moldova: istorie, evoluție, tendințe”. 

În: “Exploration, education and progress in the third millennium” 13-

14 mai 2021, Culegerea de articole ale celei de-a 13-a ediție a 
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Conferinței Internaționale,  Galați, România.  

10.  Sprincean, S. The role of civil unity in the process of 

ensuring human security in the Republic of Moldova. / Роль 

гражданского единства в процессе обеспечения безопасности 

человека в Республике Молдова. In: Правовые аспекты 

нациестроительства в России: история и современность. 

Материалы Всероссийской научной конференции с 

международным участием. 17 апреля 2020 г. / Редколлегия: Г.П. 

Кулешова [и др.]. Саранск: ЮрЭксПрактик. 2020, p. 44-

51. ISBN 978-5-907071-28-5. 

11.  Sprincean, S. The role of personal safety in ensuring the 

protection of human rights in the Republic of Moldova. In: Защита 

прав человека в периоды внешнеполитической напряженности: 

материалы Всерос. науч-практ. конф. с Междунар. участием 

(Саранск, 26 мар. 2021 г.): в 2 ч. / [редкол.: Г.П. Кулешова и 

др.]; Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА 

Минюста России). Саранск, 2021. Ч. 1, c. 5-13. (188 с.). ISBN 

978-5-6046540-0-2. ISBN 978-5-6046540-1-9 (ч. 1). 

12.   Sprincean, S.; Sohoțchi, T.-S. Ensuring human security in 

the conditions of the COVID-19 pandemic / Oбеспечение 

безопасности человека в условиях пандемии COVID-19. În: 

Сахаровские чтения 2021 года: экологические проблемы XXI 

века. Sakharov readings 2021: environmental problems of the XXI 

century: материалы 21-й международной научной конференции, 

20-21 мая 2021 г., Минск, Республика Беларусь: в 2 ч. / 

Междунар. гос. экол. ин-т им. А. Д. Сахарова Бел. гос. ун-та; 

редкол.: А. Н. Батян [и др.]; под ред. д-ра ф.-м. н., проф. С. А. 

Маскевича, к. т. н., доцента М. Г. Герменчук. Часть 1. Минск: 

ИВЦ Минфина, 2021, p. 95-98. (388 с.). ISBN: 978-985-7224-32-6. 

https://doi.org/1046646/SAKH-2021-1-95-98 

6.2. în lucrările conferinţelor 

ştiinţifice internaţionale 

(Republica Moldova) 

1. Juc, Victor. Declarația cu privire la suveranitatea RSS Moldova: 

dimensiunea politico-juridică. În: Suveranitatea Republicii Moldova: 

concept și realitate. Materialele conferinței științifice internaționale 

online, 23 iunie 2020. Chișinău: Tipogr. „Balacron”, 2020. p. 179-195. 

ISBN 978-9975-66-710-4. 

https://doi.org/1046646/SAKH-2021-1-95-98
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2. Sprincean, S.; Sohoțchi, T-S. Importanța siguranței persoanei și 

securității umane în contextul pandemiei COVID-19 pentru 

dezvoltarea sustenabilă a Republicii Moldova în spațiul intercultural 

european. În: Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare: 

Materialele conferinţei științifice internaționale. Ediţia a 13-a, Inst. 

Patrimoniului Cultural, Chişinău. 27-28 mai 2021. / Coord.: A. Dolghi. 

Chişinău: Fox Traiding. Vol. 2. 2021, p. 181-188. (272 p.). ISBN 978-

9975-3513-7-9. https://doi.org/10.52603/9789975351379.24 

3. Sprincean, S.; Sohoțchi, T-S. Problematica securității umane și 

drepturilor persoanei reflectată în acordul de asociere RM-UE. În: 

Culegere de articole științifice. Conferința Ştiințifică Internațională 

„Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor 

Relațiilor Internaționale (1)”, 23 aprilie 2021, Acad. de Administrare 

Publică. / Comitet științific: Oleg Balan [et al.]; colegiul redacțional: 

Ludmila Roşca [et al.]. Chişinău: Print-Caro. 2021, vol. 1, p. 115-121. 

(360 p.). ISBN 978-9975-56-874-6. 

4. Sprincean, S.; Mitrofanov, Gh. Drepturile omului și securitatea 

globală. În: Culegere de articole științifice. Conferința Ştiințifică 

Internațională „Strategia Securității Uniunii Europene în contextul 

Metamorfozelor Relațiilor Internaționale (1)”, 23 aprilie 2021, Acad. 

de Administrare Publică. / Comitet științific: Oleg Balan [et al.]; 

colegiul redacțional: Ludmila Roşca [et al.]. Chişinău: Print-Caro. 

2021, vol. 1, p. 130-135. (360 p.). ISBN 978-9975-56-874-6. 

5. Sprincean, S. Politica securității umane în condițiile pandemiei 

Сovid-19. În: Sănătatea, medicina și bioetica în societatea 

contemporană: studii inter și pluridisciplinare. Materialele Conferinţei 

Știinţifice Internaţionale, Ediţia a 3-a, 06-07 noiembrie 2020 / colegiul 

de redacție: Vitalie Ojovanu (redactor responsabil și coordonator). 

Chișinău: Print-Caro, 2020, p. 119-125. ISBN 978-9975-56-805-0. 

6. Sprincean, S.; Sohoțchi T.-S. Importanța componentei 

educaționale în procesul de asigurare a securităţii 

umane. În: Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea 

securităţii umane. Materialele Conferinţei știinţifico-practice 

internaţionale, 9-10 octombrie 2020. Academia de Administrare 

Publică. / Coord. Ludmila Roşca. Chişinău: Tipogr. „Print-Caro”. 

https://doi.org/10.52603/9789975351379.24
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2020, p. 97-104. ISBN 978-9975-3492-0-8. 

7. Sprincean, S.; Sohoțchi, T-S. Particularități de asigurare a 

securității umane și siguranței persoanei în condițiile pandemiei 

COVID-19. În: Mediul strategic de securitate: provocări şi tendinţe. 

Materialele Conferinţei Internaţionale, 27 mai 2021. Academia 

Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”. / Coord. M. Butuc. 

Chişinău: Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate al 

Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, 2021, p. 

121-127. (202 p.). ISBN 978-9975-3346-7-9. 

 

6.3. în lucrările conferinţelor 

ştiinţifice naţionale cu 

participare internaţională 

1. Costachi, Gh., Lazăr, M., Cernean, Iu. Rolul și valoarea 

democrației în exercitarea puterii de stat. În: Rolul instituțiilor 

democratice în asigurarea protecției drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului, materialele mesei rotunde cu 

participare internațională din 8 decembrie 2020. Chișinău: 

AAP, 2021, p. 18-27. ISBN 978-9975-3492-4-6 

2. Арсени, И. Правовые аспекты суррогатного 

материнства Республики Молдова. В: Sănătatea, medicina și 

bioetica în societatea contemporană: studii inter și 

pluridisciplinare” ediția a IV-a. Chișinău, Republica Moldova, 

29-30 octombrie 2021. 

3.  Арсени, И. Правовое регулирование репродуктивного 

здоровья и вспомогательных репродуктивных технологий в 

Республике Молдова. В: Sănătatea, medicina și bioetica în 

societatea contemporană: studii inter și pluridisciplinare” ediția 

a IV-a. Chișinău, Republica Moldova, 29-30 octombrie 2021. 

4.  Арсени, И. Качество судебного акта через развитие 

концепции мотивированности судебных решений в 

практике Европейского суда по правам человека. În: Știință, 

educație, cultură. Conf.științ.practică internațională dedicată 30 

ani de la aniversarea Univ.stat din Comrat 

(11.02.2021).Culegere de materiale. Comrat: USC, 2021. 

p.334-340. ISBN 978-9975-3496-1-1. 

5. Арсени И. Определениe суда как вид постановления по 

гражданским делам. În: Tradiție și inovare în cercetarea 
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științifică. Ediția a X-a, Univ. de stat ”Alecu Russo din Bălți”, 

8.10.2021. 

6. Rusu,V. „Localizarea sau urmărirea prin sistemul de 

poziționare globală GPS ori prin alte mijloace tehnice”, În: 

Tradiție și inovare în cercetarea științifică. Ediția a X-a, Univ. 

de stat ”Alecu Russo din Bălți”, 8.10.2021. 

7. Osoianu, Tudor.  Interpretarea sintagmei - alte acţiuni care 

afectează drepturile şi libertăţile constituţionale ale persoanei, 

expusă în art. 313 alin. (2) pct. 3) CPP RM. Conferinţa 

ştiinţifică naţională cu participare internaţională "Infracţiunea – 

Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie", 25-26 

martie 2021, Chişinău, p. 693-704 ISBN 978-9975-158-12-1. 

8. Faigher A., Cernomoreț, S. Unele reflecții privind 

infracționalitatea contra vieții și sănătății persoanei în 

Republica Moldova. În: „Știința în nordul Republicii Moldova: 

probleme, realizări, perspective”. Materialele conf. șt. 

naționale cu participare intern. ediția a V-a) din 29-30 iunie 

2021. Bălți, FEP ”Tipografia Centrală”, 2021,  p. 430-435 

ISBN 978-9975-62-432-9. 

9. Faigher A., Cernomoreț, S. Conceptul și sistemul 

infracțiunilor contra inviolabilității și libertății sexuale. În: 

„Știința în nordul Republicii Moldova: probleme, realizări, 

perspective”. Materialele conf. șt. naționale cu participare 

intern. (ediția a V-a) din 29-30 iunie 2021. Bălți, FEP 

”Tipografia Centrală”, 2021, p. 436-439 ISBN 978-9975-62-

432-9. 

10. Guștiuc, Ludmila. Guștiuc, Andrei. Adaptarea modelului 

american de instruire juridică la pregătirea profesională a 

cadrelor pentru MAI. Articol științific publicat în culegerea de 

articole a Conferinței științifico-practice internaționale 

„Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile MAI 

și alte organe de drept” din 4 decembrie 2020. Academia 

„Ștefan cel Mare” a MAI. Chișinău, 2021. pp.163-169. CZU 

[351.746+343]:378.14(082)=00. ISBN 978-9975-121-76-7 

11. Guștiuc, Andrei. Guștiuc, Ludmila. Formarea și dezvoltarea 
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profesională continuă în era post-coronavirus. Articol 

științific. Articol științific publicat în culegerea de articole a 

Conferinței științifico-practice internaționale „Pregătirea 

profesională a cadrelor pentru subdiviziunile MAI și alte 

organe de drept” din 4 decembrie 2020. Academia „Ștefan cel 

Mare” a MAI. Chișinău, 2021. pp.85-91. CZU 

[351.746+343]:378.14(082)=00. ISBN 978-9975-121-76-7 

12. Sosna B. Seminare pentru angajaţii sistemului penitenciar. În: 

«Гражданское общество против пыток». Научно-

практическая конференция. Кишинэу, 2021, стр. 91-97, 

ISBN 978-9975-56-872-2. 

13. Сосна Б., Насирли Э. Актуальность и значимость охраны 

здоровья и безопасности на рабочем месте. În: „Știința în 

nordul Republicii Moldova: probleme, realizări, perspective”. 

Materialele conf. șt. naționale cu participare intern. (ediția a 

V-a) din 29-30 iunie 2021. Bălți, FEP ”Tipografia Centrală”, 

2021,  p. 456-460, ISBN 978-9975-62-432-9; 

14. Сосна Б., Насирли Э. Доктринальное суждение и синтез 

научных работ в области безопасности на рабочем месте. 

În: „Știința în nordul Republicii Moldova: probleme, realizări, 

perspective”. Materialele conf. șt. naționale cu participare 

intern. ediția a V-a din 29-30 iunie 2021. Bălți, FEP 

”Tipografia Centrală”, 2021,  p. 449-456. ISBN 978-9975-62-

432-9. 

15. Sprincean, S. Impactul pandemic al maladiei COVID-19 

asupra calității guvernării prin prisma asigurării securității 

umane. În: Republica Moldova în contextul necesităţilor de 

modernizare şi dezvoltare sub impactul negativ al crizei de 

pandemie COVID-19: Materialele conferinței științifice cu 

participare internațională din 25 mai 2021. / Coord. V. Juc. 

Chișinău: Tipografia Centrală. 2021, p.82-116. (244 p.). 

ISBN 978-9975-157-73-5. 

16. Sprincean, S. Actul guvernării și securitatea umană în 

contextul pandemiei COVID-19. În: Meritocrație, 

profesionalism, integritate: deziderate versus realități: 



 57 

Materialele conferinței științifice cu participare internațională 

din 19 noiembrie 2020. / coordonator: Victor Juc. Cap. 3. 

Chișinău: Tipografia Centrală. 2021, p. 65-91. (284 p.). ISBN 

978-9975-157-25-4. 

17. Sprincean, S.; Sohoțchi, T-S. Siguranța persoanei și 

securitatea umană: dileme conceptuale. În: Culegerea de 

articole la Conferința științifică națională cu participare 

internațională „Știința în nordul Republicii Moldova: 

probleme, realizări, perspective”, ediția a 5-a, 29-30 iunie 

2021, Bălţi. / Coord. V. Capcelea. Chișinău: Tipografia 

Centrală. 2021, p. 362-367. (496 p.). ISBN 978-9975-62-432-9. 

18. Sprincean, S.; Sohoțchi, T-S. Abordări securitare ale 

problematicii siguranței persoanei. În: Culegerea de articole la 

Conferința științifică națională cu participare 

internațională „Știința în nordul Republicii Moldova: 

probleme, realizări, perspective”, ediția a 5-a, 29-30 iunie 

2021, Bălţi. / Coord. V. Capcelea. Chișinău: Tipografia 

Centrală. 2021, p. 367-371. (496 p.). ISBN 978-9975-62-432-9. 

6.4. în lucrările conferinţelor 

ştiinţifice naţionale 
1.  Костаки, Г., Гергележиу, Т. Обеспечение права на 

защиту от пыток: основа безопасности человека в правовом 

государстве. В: Гражданское общество против пыток, Научно-

практическая конференция, 20 ноября 2020. Кишинэу: «Print-

Caro» SRL, 2021 (Departamentul editorial poligrafic al „Kings Tour” 

SRL). p. 54-65. ISBN 978-9975-56-872-2. 

2.  Frunză, Iurie. Tortura, tratamentele inumane sau degradante: 

instumente în materie. În: Гражданское общество против пыток: 

Научно-практическая конференция, 20 ноября 2020 / 

редакционная коллегия: Георге Аворник [и др.]. – Кишинэу: 

«Print-Caro» SRL, 2021 (Departamentul editorial poligrafic al „Kings 

Tour” SRL). – 244 p.; pp. 44-53 (0,64 c.a.). ISBN 978-9975-56-872-2. 

3.  Sprincean, S.; Sohoțchi, T.-S. Particularități în procesul de 

asigurare a securității umane. În: Conferinţa ştiinţifică "Rolul ştiinţei 

în reformarea sistemului juridic şi poilitico-administrativ", Ediţia a 6-

a, 10 decembrie 2020 / comitetul ştiinţific: Cornea Sergiu [et al.]; 

comitetul organizatoric: Chironachi Vladimir [et al.]. Secţia: Ştiinţe 
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juridice. Cahul: US "Bogdan Petriceicu Hasdeu" (Tipogr. 

"CentroGrafic"). 2021. 156-164 p. (202 p.). ISBN 978-9975-88-072-5. 

4.  Sprincean, S.; Sohoțchi T.-S. Filosofia securității umane în 

contextul provocărilor contemporane. În: Filosofia și perspectiva 

umană: sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie. 

Materialele conferinței științifice consacrate Zilei Mondiale a 

Filosofiei, 19 noiembrie 2020. Institutul de Istorie. / Coord. A. 

Pascaru. Chișinău: Tipogr. "Lexon Prim". 2020, p. 194-205. ISBN 

978-9975-3334-2-9. 

 

• Teze ale conferințelor ştiinţifice: 
 

7.1. în lucrările conferinţelor 

ştiinţifice internaţionale 

(peste hotare)  

 

7.2. în lucrările conferinţelor 

ştiinţifice internaţionale 

(Republica Moldova) 

1. Sprincean, S. Cultura securitară a persoanei prin prisma 

Acordului de Asociere RM-UE în contextul pandemiei COVID-

19. În: „Învăţământul artistic – dimensiuni culturale", 

conferinţă ştiinţifică internaţională. Conferinţa ştiinţifică 

internaţională, 23 aprilie 2021: Tezele comunicărilor / col. de 

redacţie: Tatiana Comendant [et al.]. Vol. 2: Artă teatrală, 

cinematografică, coregrafică. Arte plastice, decorative şi 

design. Ştiinţe socio-umanistice şi culturologie. Chişinău: 

AMTAP, 2021, p. 70-71. (88 p.). ISBN 978-9975- 3453-5-4. 

2. Sprincean, S.; Sohoțchi, T-S. Importanța siguranței persoanei 

și securității umane în contextul pandemiei COVID-19 pentru 

dezvoltarea sustenabilă a Republicii Moldova în spațiul 

intercultural european. În: Conferinţa ştiinţifică internaţională 

«Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare»: 

Programul şi rezumatele comunicărilor. 27-28 mai 2021. Ediţia 

a 13-a. / comitetul ştiinţific, comitetul de organizare: Victor 

Ghilaş (preşedinte) [et al.]. Chişinău: Tipogr. «Notograf Prim». 

2021, p. 110. (138 p.). ISBN 978-9975-84-140-5. 

7.3. în lucrările conferinţelor 

ştiinţifice naţionale cu 

participare internaţională 

 

7.4. în lucrările conferinţelor 

ştiinţifice naţionale 
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7.1. în lucrările conferinţelor 

ştiinţifice internaţionale 

(peste hotare)  

 

• Alte lucrări ştiinţifice: 

(recomandate spre editare de o instituţie acreditată în domeniu) 

8.1.cărţi (cu caracter 

informativ) 

 

8.2. enciclopedii, dicţionare  

8.3. atlase, hărţi, albume, 

cataloage, tabele etc. (ca 

produse ale cercetării 

ştiinţifice) 

 

9. Brevete de invenţii şi alte obiecte de proprietate intelectuală, materiale la saloanele de invenţii: 

 - 

10. Lucrări științifico-metodice și didactice: 

10.1. manuale pentru 

învăţământul preuniversitar 

(aprobate de ministerul de 

resort) 

- 

10.2. manuale pentru 

învăţământul universitar 

(aprobate de consiliul 

ştiinţific /senatul instituţiei) 

1. Osoianu, Tudor; Ostavciuc, Dinu. Urmărirea penală. Curs 

universitar. Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii 

Moldova. Ch. 2021. 494 p. ISBN 978-9975-157-58-2. 
 

10.3. alte lucrări științifico-

metodice și didactice:  

- Capitole în manuale 

- Note de curs 

- Compedii,  

- Culegeri de acte, etc. 

1. Арсени, И. Гражданское процессуальное право. Курс 

лекций: /Арсени И.; Комратский государственный 

университет, Юридический факультет.- Комрат: Б. и., 2021 

(Tipograf. A&V Poligraf). - 205 р. ISBN978-9975-83-127-7. 

 https://elearning.kdu.md/moodle/mod/resource/view.php?id=22276; 

2. Арсени, И. Жилищное право. Курс лекций. КГУ, 

юрфак, -Комрат:Б.и., 2021 (Tipograf. A&V Poligraf).- 131 

с. ISBN 978-9975-83-128-4.  
https://elearning.kdu.md/moodle/mod/resource/view.php?id=22275; 

3. Zaharia, S; Frunză, Iu. Legislaţia internaţională şi 

naţională privind interzicerea torturii. Colecţie de acte 

normative. Chişinău, 2021, -232 p. Institutul pentru 

Democraţie. – Комрат: „Print- Caro” SRL, 2020 (Casa Editurii 

„Libertatea Noastră” SRL). ISBN-978-9975-56-817-3.  

4. Osoianu, Tudor;. Ostavciuc, Dinu. Urmărirea penală. Suport 

de curs. Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii 

Moldova. Ch. 2021. 280 p. ISBN 978-9975-3366-8-0. 

5. Rusu V.; Dolea, I. Roman, D. Ciudin O. Măsurile de detenție 

preventive și alternativele acestora (sistemul de aplicare a 

măsurilor preventive privative de libertate). IRP. SOROS-

MOLDOVA. Chișinău, 2021. 
 

11. Publicaţii ştiinţifice electronice: 

12. Recenzii 
(la monigrafii, articole ştiinţifice) 

1. Osoianu , Tudor. recenzie la Monografia ”Sesizarea organului de urmărire penală”.  

https://elearning.kdu.md/moodle/mod/resource/view.php?id=22276
https://elearning.kdu.md/moodle/mod/resource/view.php?id=22276
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Autor  Ostavciuc Dinu. Ch. 2021.206 p. ISBN 978-9975-3366-5-9, disponibilă: 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/7-8_32.pdf 

2. Guștiuc A. Recenzie la articolul științific „Considerații ale sistemului serviciilor publice 

din municipiul Botoșani prin prisma reformării administrației publice”. Autor: Bradu Sorin. 

Consilier primar, Primăria Botoșani. Articolul urmează a fi publicat în Revista 

„Administrația Publică” a Academiei de Administrare Publică, Chișinău. 

3. Smochină A. Recenzent. Procedura de adresare la Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului. Instrucțiuni pas.cu pas. Iurie Frunze, Alexandru Sosna, Boris Sosna, Lilia Stefu, 

Remus Moroz. Chișinău „Print-Caro” SRL, 2021. 216 p. 

4. Smochină A. Recenzent. Inițiativa populară de revizuire a Constituției Republicii 

Moldiva Institutul de Creație Legislativă „Lex Scripta”, Instituția Publică Institutul de 

Cercetări Juridice Politice șu Socialogice. Mihai Ion Corj. Chişinău: S.n., 2021, ( ÎS FEP. 

„Tipografia Centrală). 176 p. 

5. Smochină A. Recenzent. Rolul justiției în edificarea statuli de drept. Monografie. 

Costache Gheorghe. Instituția Publică Institutul de Cercetări Juridice Politice șu Socialogice. 

Chișinău: „Print Caro”, 2021. 1071 p. 

 

TOTAL: - 117 publicaţii. 

 

Inclusiv:  

5 - monografii;  

2 - culegere de lucrări științifice de specialitate 

1 -  în reviste din străinătate recunoscute pe plan international 

23 - în reviste din Registrul National al revistelor de profil; 

32 - în culegeri de articole de specialitate; 

43 – în materiale ale conferinţelor internaționale, cu particip. internaț. și naționale; 

6 -   lucrări științifico-metodice și didactice;  

5 -  recenzii;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/7-8_32.pdf
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                                                                                                                      ANEXA 1C 

Componența echipei proiectului 

Cifrul proiectului 20.80009.1606.05 

Echipa proiectului conform contractului de finanțare (la semnarea contractului) 

Nr 

Nume, prenume 

(conform contractului 

de finanțare) 

 

Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Norma de 

muncă 

conform 

contractului 

Data 

angajării 

Data 

eliberării 

1.  FRUNZĂ Iurie 1966 doctor șt. 0,5 01.01.2021 31.12.2021 

2.  SMOCHINĂ Andrei 1946 doctor hab. 0,5 01.01.2021 31.12.2021 

3.  JUC Victor 1967 doctor hab. 0,5 01.01.2021 31.12.2021 

4.  CUȘNIR Valeriu 1958 doctor hab. 0,5 01.01.2021 31.12.2021 

5.  BALMUȘ Victor 1957 doctor hab. 1 01.01.2021 31.12.2021 

6.  BERLIBA Viorel 1975 doctor hab. 0,5 01.01.2021 31.12.2021 

7.  COSTACHI Gheorghe 1941 doctor hab. 0,5 01.01.2021 31.12.2021 

8.  GUȘTIUC Andrei 1970 doctor șt. 0,5 01.01.2021 31.12.2021 

9.  SPRINCEAN Serghei 1973 doctor hab. 0,5 01.01.2021 31.12.2021 

10.  SOSNA Boris 1954 doctor șt. 0,5 01.01.2021 31.12.2021 

11.  OSIOANU Tudor 1969 doctor șt. 0,75 01.01.2021 31.12.2021 

12.  CHIRTOACĂ Leonid 1967 doctor șt. 0,75 01.01.2021 31.12.2021 

13.  TAȘCĂ Mihail 1959 doctor șt. 0,5 01.01.2021 31.12.2021 

14.  GRAMA Dumitru 1943 doctor șt. 0,25 01.01.2021 31.01.2021 

 GRAMA Dumitru 1943 doctor șt. 0,5 01.02.2021 31.12.2021 

15.  CUCOȘ Diana 1979 doctor șt. 0,5 01.01.2021 31.12.2021 

16.  NASTAS Andrei 1986 doctor șt. 0,25 01.01.2021 31.12.2021 

17.  CHINDIBALIUC Oleana 1984 doctor șt. 0,5 01.01.2021 31.12.2021 

18.  RUSU Vitalie 1974 doctor șt. 0,25 01.01.2021 31.12.2021 

19.  BENCHECI Marcel 1971 doctor șt. 0,5 01.01.2021 31.12.2021 

20.  CERNOMOREȚ Sergiu 1983 doctor șt. 0,5 01.01.2021 31.12.2021 

21.  CHIRTOACĂ Natalia 1973 doctor șt. 0,5 01.01.2021 31.12.2021 

22.  POSTICĂ Alexandru 1986  0,5 01.01.2021 31.12.2021 

23.  STEFU Lilia 1995 drd. 0,5 01.01.2021 31.12.2021 

24.  ALBU Natalia 1977 doctor șt. 0,75 01.01.2021 31.01.2021 

 ALBU Natalia 1977 doctor șt. 0,5 01.02.2021 31.12.2021 

25.  CARAMAN Iurie 1959 doctor șt. 0,25 01.01.2021 31.12.2021 

26.  BURIAN Alexandru 1953 doctor hab. 0,5 01.01.2021 31.12.2021 

27.  MÎNDRU Valeriu 1957 doctor șt. 0,75 01.01.2021 31.12.2021 

28.  ODAINIC Mariana 1981 doctor șt. 0,5 01.01.2021 31.12.2021 

29.  TOFAN Eugenia 1963  0,5 01.01.2021 31.12.2021 

30.  CHIPER Natalia 1981 doctor șt. 0,25 01.01.2021 31.12.2021 

31.  GRAUR Violeta 1982  0,25 01.07.2021 09.11.2021 

32.  GUȘTIUC Ludmila 1980  0,5 01.01.2021 31.12.2021 

33.  COJOCARU Rodion 1976  0,5 01.01.2021 31.12.2021 

34.  STERPU Vlad 1987  0,5 01.01.2021 31.12.2021 

35.  ZOSIM Alexandru 1977  0,25 01.01.2021 31.12.2021 

36.  ARSENI Igor 1987  0,25 01.01.2021 31.12.2021 
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ANEXA 12 

la Raportul anual de activitate, 2021 

CADJDP-20.80009.1606.05 

 

LISTA FORURILOR  

la care au fost prezentate rezultatele obținute în cadrul proiectului de stat  

(comunicări, postere – pentru cazurile când nu au fost publicate în materialele conferințelor, 

reflectate în p. 6) 
 

Numele, 

prenumele, 

 titlul 

științific al 

participantu

lui 

Titlul manifestării (cu 

indicarea tipului de 

manifestare – 

internațională, națională 

etc.) 

Organizatori, țara, 

perioada desfășurării 

evenimentului 

Titlul 

comunicării/raportului 

susținut (cu indicarea 

tipului de prezentare – 

oral, poster etc. 

1. ALBU 

Natalia, dr., 

conf. univ. 

Masa rotundă „Impactul 

dezinformării asupra 

securității și importanța 

promovării culturii de 

securitate” (manifestare 

națională). 

CID privind NATO în 

Moldova, 

 19 octombrie, 2021 

 

Organizatoare 

Prezentarea broșurii 

„Securitatea între 

stereotipuri și realități”, 

Chișinău: CID NATO, 

2021. 

https://diez.md/2021/10/25/zece-

stereotipuri-despre-securitate-si-

aparare-combatute-cu-ajutorul-

unei-

brosuri/?fbclid=IwAR0TF6_Ovw

deTp_umBa7ZCk39wqyF9X6G

WYemjcGpRWppX5dnnRCUQy

uyxg 

2. ALBU 

Natalia, dr., 

conf. univ. 

Atelier de consultare pentru 

dezvoltarea noului  Program 

și plan de acțiuni pentru 

implementarea RCSONU 

1325 „Perspectivele de 

participare a administrației 

publice locale la promovarea 

celui de-al doilea Program 

național de implementare a 

Rezoluției 1325 a Consiliului 

de Securitate al ONU privind 

femeile, pacea și securitatea” 

(manifestare națională). 

Biroul politici de 

reintegrare cu suportul 

UN Women în Moldova, 

Summit Event, Chișinău, 

Moldova, 

24 septembrie, 2021 

Prezentarea Raportului de 

evaluare a „Programului 

național de implementare a 

Rezoluției 1325 a CS ONU 

privind femeile, pacea și 

securitate pentru anii 2018-

2022” 

https://gov.md/sites/default

/files/un_women_1325rapo

rt.pdf 

 

3. ALBU 

Natalia, dr., 

conf. univ. 

Workshop – „COVID-19, 

Vaccine Diplomacy and 

International Security”, Area 

Studies Alumni Community 

of Interest (COI) 

(manifestare internațională). 

Organizat de George C. 

Marshall Center, 

European Center for 

Security Studies 

(Germania) – online, 23 

septembrie 2021. 

Intervenții privind situația 

în Republica Moldova 

4. ALBU 

Natalia, dr., 

Masă rotundă privind 

lansarea ghidului 

Asociația Presei 

Independente (API) și 

Prezentarea Partea I a 

ghiului în calitate de 

https://diez.md/2021/10/25/zece-stereotipuri-despre-securitate-si-aparare-combatute-cu-ajutorul-unei-brosuri/?fbclid=IwAR0TF6_OvwdeTp_umBa7ZCk39wqyF9X6GWYemjcGpRWppX5dnnRCUQyuyxg
https://diez.md/2021/10/25/zece-stereotipuri-despre-securitate-si-aparare-combatute-cu-ajutorul-unei-brosuri/?fbclid=IwAR0TF6_OvwdeTp_umBa7ZCk39wqyF9X6GWYemjcGpRWppX5dnnRCUQyuyxg
https://diez.md/2021/10/25/zece-stereotipuri-despre-securitate-si-aparare-combatute-cu-ajutorul-unei-brosuri/?fbclid=IwAR0TF6_OvwdeTp_umBa7ZCk39wqyF9X6GWYemjcGpRWppX5dnnRCUQyuyxg
https://diez.md/2021/10/25/zece-stereotipuri-despre-securitate-si-aparare-combatute-cu-ajutorul-unei-brosuri/?fbclid=IwAR0TF6_OvwdeTp_umBa7ZCk39wqyF9X6GWYemjcGpRWppX5dnnRCUQyuyxg
https://diez.md/2021/10/25/zece-stereotipuri-despre-securitate-si-aparare-combatute-cu-ajutorul-unei-brosuri/?fbclid=IwAR0TF6_OvwdeTp_umBa7ZCk39wqyF9X6GWYemjcGpRWppX5dnnRCUQyuyxg
https://diez.md/2021/10/25/zece-stereotipuri-despre-securitate-si-aparare-combatute-cu-ajutorul-unei-brosuri/?fbclid=IwAR0TF6_OvwdeTp_umBa7ZCk39wqyF9X6GWYemjcGpRWppX5dnnRCUQyuyxg
https://diez.md/2021/10/25/zece-stereotipuri-despre-securitate-si-aparare-combatute-cu-ajutorul-unei-brosuri/?fbclid=IwAR0TF6_OvwdeTp_umBa7ZCk39wqyF9X6GWYemjcGpRWppX5dnnRCUQyuyxg
https://diez.md/2021/10/25/zece-stereotipuri-despre-securitate-si-aparare-combatute-cu-ajutorul-unei-brosuri/?fbclid=IwAR0TF6_OvwdeTp_umBa7ZCk39wqyF9X6GWYemjcGpRWppX5dnnRCUQyuyxg
https://gov.md/sites/default/files/un_women_1325raport.pdf
https://gov.md/sites/default/files/un_women_1325raport.pdf
https://gov.md/sites/default/files/un_women_1325raport.pdf
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conf. univ. „Securitatea și agenda 

securității” pentru jurnaliști 

(manifestare națională). 

 

Centrul de Informare și 

Documentare privind 

NATO (CID NATO) , 

Summit Event, Chișinău, 

Moldova, 

 22 septembrie, 2021. 

autoare 

http://www.api.md/news/v

iew/ro-informatii-utile-la-

tema-securitatii-pentru-

jurnalisti-si-nu-numai-

2624 

 

5. ALBU 

Natalia, dr., 

conf. univ. 

Masă rotundă cu privire la 

prezentarea studiului 

„Politica de securitate 

națională a Republicii 

Moldova: premisele unei noi 

Strategii” cu participarea 

instituțiilor de stat și ONG 

(manifestare națională). 

Platforma societății civile 

cu privire la sectorul de 

securitate, 

15 septembrie, 2021, 

(online) 

Coordonatoare a studiului, 

Autoare a primului 

compartiment 

https://infocenter.md/prezentare

a-studiului-politica-de-

securitate-nationala-a-

republicii-moldova-premise-

pentru-o-noua-strategie-si-

lansate-discutii-privind-

cadrului-de-revizuire-a-

documentelor-strategice-de-se/ 

 
6. ALBU 

Natalia, dr., 

conf. univ. 

Consultări publice privind 

programul d guvernare 2021-

2022, domeniul Securitate și 

Apărare (manifestare 

națională). 

Ministerul apărării, 

8 septembrie, 2021 

Intervenții cu privire la 

analiza strategică a apărării 

7. ALBU 

Natalia, dr., 

conf. univ. 

Conferință jubiliară 

„Armata Națională – 30 de 

ani de constituire” 

(manifestare națională). 

Casa Armatei, Chișinău 

(Moldova), 

 1 septembrie, 2021. 

Intervenție: Partenerii de 

dezvoltare în construcția 

militară 

8. ALBU 

Natalia, dr., 

conf. univ. 

Conferința științifico – 

practică națională cu 

participare internațională 

”30 de ani de la adoptarea 

declarației de independență a 

Republicii Moldova: aspecte 

politico-juridice și social-

economice” 

ICJPS (online), 

26 august, 2021. 

Intervenție Reziliența în 

sectorul de securitate și 

apărare (oral) 

9. ALBU 

Natalia, dr., 

conf. univ. 

Masă rotunda: Moldova 

Online Alumni Meeting #2 

Developing the National 

Security Strategy  

Alumni Programs, 

College of International 

and Security Studies 

George C. Marshall 

European Center for 

Security Studies. Co-

organizator  Marshall 

Center Alumni 

Association of Moldova, 

28 May 2021, online. 

Intervenție: Comunicarea 

strategică 

10. ALBU 

Natalia, dr., 

conf. univ. 

Masă rotundă privind 

lansarea platformei în cadrul 

proiectului Supravegherea 

Fundația Konrad 

Adenaeur-Stiftung, 27 

mai, 2021 (online 

Raport: Necesități de 

revizuire a politicii 

naționale de securitate a  

http://www.api.md/news/view/ro-informatii-utile-la-tema-securitatii-pentru-jurnalisti-si-nu-numai-2624
http://www.api.md/news/view/ro-informatii-utile-la-tema-securitatii-pentru-jurnalisti-si-nu-numai-2624
http://www.api.md/news/view/ro-informatii-utile-la-tema-securitatii-pentru-jurnalisti-si-nu-numai-2624
http://www.api.md/news/view/ro-informatii-utile-la-tema-securitatii-pentru-jurnalisti-si-nu-numai-2624
http://www.api.md/news/view/ro-informatii-utile-la-tema-securitatii-pentru-jurnalisti-si-nu-numai-2624
https://infocenter.md/prezentarea-studiului-politica-de-securitate-nationala-a-republicii-moldova-premise-pentru-o-noua-strategie-si-lansate-discutii-privind-cadrului-de-revizuire-a-documentelor-strategice-de-se/
https://infocenter.md/prezentarea-studiului-politica-de-securitate-nationala-a-republicii-moldova-premise-pentru-o-noua-strategie-si-lansate-discutii-privind-cadrului-de-revizuire-a-documentelor-strategice-de-se/
https://infocenter.md/prezentarea-studiului-politica-de-securitate-nationala-a-republicii-moldova-premise-pentru-o-noua-strategie-si-lansate-discutii-privind-cadrului-de-revizuire-a-documentelor-strategice-de-se/
https://infocenter.md/prezentarea-studiului-politica-de-securitate-nationala-a-republicii-moldova-premise-pentru-o-noua-strategie-si-lansate-discutii-privind-cadrului-de-revizuire-a-documentelor-strategice-de-se/
https://infocenter.md/prezentarea-studiului-politica-de-securitate-nationala-a-republicii-moldova-premise-pentru-o-noua-strategie-si-lansate-discutii-privind-cadrului-de-revizuire-a-documentelor-strategice-de-se/
https://infocenter.md/prezentarea-studiului-politica-de-securitate-nationala-a-republicii-moldova-premise-pentru-o-noua-strategie-si-lansate-discutii-privind-cadrului-de-revizuire-a-documentelor-strategice-de-se/
https://infocenter.md/prezentarea-studiului-politica-de-securitate-nationala-a-republicii-moldova-premise-pentru-o-noua-strategie-si-lansate-discutii-privind-cadrului-de-revizuire-a-documentelor-strategice-de-se/
https://infocenter.md/prezentarea-studiului-politica-de-securitate-nationala-a-republicii-moldova-premise-pentru-o-noua-strategie-si-lansate-discutii-privind-cadrului-de-revizuire-a-documentelor-strategice-de-se/
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sectorului de securitate de 

către societatea civilă din 

Republica Moldova. 

Chișinău, Moldova) Republicii Moldova 

11. ALBU 

Natalia, dr., 

conf. univ. 

Masă rotundă: Implicarea 

femeilor în procesele de 

pacificare: securitatea 

economică și socială din 

perspectivă comunitară. 

Studiu de caz – contextul 

malului stâng al Nistrului.  

UN  Women în Moldova, 

26 martie și 16 aprilie, 

2021 (online Chișinău, 

Moldova) 

Intervenție cu titlu: Riscuri 

și vulnerabilități 

12. ALBU 

Natalia, dr., 

conf. univ. 

Masa rotundă:  

Funcționalitatea instituțiilor 

puterii supreme în stat 

din Republica Moldova în 

condițiile pandemiei 

COVID-19,  

ICJPS, Platforma Online, 

25 martie 2021.  

Raport: Arii de acțiune a 

instituțiilor din sectorul de 

securitate în contextul 

pandemiei COVID-19 

13. ALBU 

Natalia, dr., 

conf. univ. 

Conferinței ştiinţifică cu 

participare internațională 

Dezvoltarea Armatei 

Naţionale în contextul 

aprofundării Reformelor 

Democratice,  

Organizator:Facultatea 

Administrație Publică, 

AMFA, 25 februarie 

2021. 

Prezentare: Relațiile UE – 

NATO: probleme și 

perspective 

 

14. ALBU 

Natalia, dr., 

conf. univ. 

Conferința științifică 

internațională Patrimoniul 

cultural de ieri – implicații 

în dezvoltarea societății 

durabile de mâine, dedicată 

recunoașterii rolului 

important al fetelor și 

femeilor în domeniile 

științei și tehnologiei.  

 

Organizatori: Academia 

de Științe a Moldovei, 

Universitatea de Stat din 

Moldova, Centrul 

Mitropolitan de Cercetări 

TABOR (Iași, România), 

Biblioteca Națională a 

Republicii Moldova, 

Primăria orașului Buzău 

(România), Institutul 

European pentru Cercetări 

Multidisciplinare, Buzău 

și Institutul de Etnologie 

al Academiei Naționale 

de Științe a Ucrainei 

(Lviv, Ucraina), 11 

februarie 2021 

Prezentare: Securitatea 

inclusivă – indicator al 

bunei guvernări 

și dezvoltării durabile  

15. Osoianu 

Tudor 
 Conferința națională 

științifico-practică cu 

genericul „Reabilitarea 

victimelor infracțiunii” 

USM 

22 octombrie 2021, 

dedicate aniversării 75 de 

la fondarea acestei 

instituții 

Raport în plen : Accesul 

vicimilor și părților vătămate la 

materialele dosarului penal  

16. Drănicer

u Mihai 
Conferința Internațională 

cu genericul “Exploration, 

Universitatea Dunărea de 

Jos, Galați, România  

Raport în cadrul secției 

Drept Public 
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education and progress in 

the third millennium”  

13-14 mai 2021,   Protecția funcției publice 

contra ultrajului în 

legislația penală a 

Republicii Moldova: 

istorie, evoluție, tendințe 

17. Drănic

eru Mihai 

Conferinţa științifico-

practică internațională „30 

de ani de la adoptarea 

Declarației de independență 

a Republicii Moldova: 

aspecte politico-juridice” 

Institutul de Cercetări 

Juridice, Politice și 

Sociologice din 26 

august 2021  

Raport  Garanții juridice 

privind exercitarea 

atribuțiilor de serviciu de 

către magistrați: abordare 

comparativă aspecte 

politico-juridice” 

18. Guștiuc 

Andrei, dr. 

Conferința internațională 

practică – MEGA 20201, 

ediția 22 - „Economia și 

Finanțele Publice în 2021: 

riscuri, prognoze și 

recomandări de politici 

pentru relansarea 

economică”. 

 

Expert-Grup. Chișinău,  

16 februarie 2021. 

Comunicare: 

„Consecințele implicării 

politicului în administrarea 

poverii financiare rezultate 

din „furtul miliardului” 

19. Guștiuc 

Andrei, dr. 

Conferința internațională 

științifico-practică 

„Reglementări naționale și 

standarde juridice 

internaționale în domeniul 

protecției drepturilor 

consumatorilor” 

 

Academia „Ștefan cel 

Mare” a MAI, Catedra 

Drept privat, Chișinău,  

19 martie 2021. 

Comunicare: „Apărarea 

drepturilor financiar-

bancare” ale persoanelor 

(fizice și juridice) 

20. Guștiuc 

Andrei, dr. 

Conferința internațională 

„Abordări contemporane în 

dreptul bancar și financiar”. 

Asociația Europeană de 

Drept Bancar și Financiar 

– România. Societatea de 

Științe Juridice și 

Administrative. 

București, România. 15 

aprilie 2021. 

 

Comunicare: „Anularea 

legii miliardului – impact 

și posibile scenarii”. 

21. Guștiuc 

Andrei, dr. 

Conferința internațională 

științifico-practică „Identitate 

și coeziune socială în Europa 

Centrală și de Est”. 

 

Odessa, Ucraina. 

 22 aprilie 2021. 

Participare la dezbateri 

22. Guștiuc 

Andrei, dr. 

Conferința științifico-

practică națională cu 

participare internațională 

(ediția a XV-a) dedicată Zilei 

Europei – „Relațiile dintre 

Republica Moldova și 

Academia de Științe a 

Moldovei. Chișinău, 11 

mai 2021. 

Participare la dezbateri 
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Uniunea Europeană: 

oportunități și constrângeri”. 

 

23. Guștiuc 

Andrei, dr. 

Conferința științifico-

practică națională cu 

participare internațională 

„Strategia „guvernării 

deschise” pentru abordarea 

pandemiei COVID-29: 

experiența internațională și 

bune practici pentru 

Republica Moldova”. 

Institutul de Cercetări 

Juridice, Politice și 

Sociologice al 

Ministerului Educației, 

Tineretului și Sportului. 

Chișinău, 13 mai 2021. 

Participare la dezbateri 

24. Guștiuc 

Andrei, dr. 

Conferința științifico-

practică internațională 

„Teoria și practica 

administrării publice (TPAP-

2021)”. Ediția a XXV-a. 

 

Academia de 

Administrare Publică. 

Chișinău,  

21 mai 2021. 

Comunicare: „Provocările 

financiar-bancare ale 

Republicii Moldova în 

2021”. 

25. Guștiuc 

Andrei, dr. 

Conferința științifico-

practică cu participare 

internațională „Noul impuls 

pentru perspectiva europeană 

a Republicii Moldova – 

comparație între „Trio-ul 

Asociat” (Ucraina-Georgia-

Moldova) și statele din 

Balcanii de Vest”. 

 

Centrul pentru Studii 

Politice Europene. 

Chișinău,  

24 mai 2021. 

Comunicare: „Realizările 

Republicii Moldova pe 

dimensiunea combaterii 

abuzurilor și corupției din 

sectorul bancar”. 

26. Guștiuc 

Andrei, dr. 

Conferința științifică 

națională „Studii și 

recomandări pentru factorii 

de decizii din instituțiile 

puterii de stat din RM de 

ieșire din criza cauzată de 

pandemia COVID-19”. 

 

Institutul de Cercetări 

Juridice, Politice și 

Sociologice al 

Ministerului Educației, 

Tineretului și Sportului. 

Chișinău, 25 mai 2021. 

Participare la dezbateri 

27. Guștiuc 

Andrei, dr. 

Conferința științifico-

practică națională cu 

participare internațională 

„30 de ani de la adoptarea 

Declarației de Independență 

a Republicii Moldova: 

aspecte politico-juridice și 

social-economice” 

 

Ministerul Educației și 

Cercetării al R.Moldova; 

Academia de Științe a 

Moldovei (Secția Științe 

Sociale, Economice, 

Umanistice și Arte); 

Institutul de Cercetări 

Juridice, Politice și 

Sociologice al 

Comunicare: 

„Consolidarea 

mecanismului de apărare a 

drepturilor economice 

(financiar-bancare) ale 

persoanelor – ca unul din 

elementele fundamentale 

de asigurare a încrederii 

societății în actul de 
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Ministerului Educației, și 

Cercetării; 

Institutul de Istorie; 

Institutul de Filologie 

Română „Bogdan 

Petriceicu-Hașdeu”. 

Chișinău,  

26 august 2021. 

 

justiție” 

28. Guștiuc 

Andrei, dr. 

Forumul anual privind 

„Participarea bugetară”. 

Conferință internațională. 

Expert-Grup – Centrul 

Analitic Independent; 

Institutul pentru Politici și 

Reforme Europene; 

Eastern Europe Studies 

Centre; 

Konrad Adenauer 

Stiftung 

Chișinău,  

8 octombrie 2021 

 

Comunicare: 

„Dimensiunea 

corupțională în cadrul 

procesului bugetar” 

29. Guștiuc 

Andrei, dr. 

44th Annual Conference 

“Fulbright at 75: Celebrating 

a Legacy of Global 

Partnerships”. 

United States Bureau of 

Educational and Cultural 

Affairs; 

Fulbright Association. 

United States of America, 

Washington, 20-22 

octombrie 2021 

 

Comunicare: „Frauda 

bancar[ și probleme de 

apărare a drepturilor 

financiar-bancare în 

Republica Moldova” 

30. Guștiuc 

Andrei, dr. 

Conferință științifică 

comemorativă dedicată 

omagierii a 100 de ani de la 

nașterea lui Andrei Timuș, 

membru corespondent, 

doctor habilitat în economie, 

profesor în sociologie 

Academia de Științe a 

Moldovei (Secția Științe 

Sociale, Economice, 

Umanistice și Arte); 

Institutul de Cercetări 

Juridice, Politice și 

Sociologice 

Chișinău,  

21 octombrie 2021 

 

Participare la dezbateri 

31. Guștiuc 

Andrei, dr. 

Conferință științifică 

internațională „Aniversarea 

a 28-a de la introducerea 

leului moldovenesc” 

Banca Națională a 

Moldovei 

Chișinău,  

27 noiembrie 2021 

 

Comunicare: „Impactul 

corupției în deprecierea 

economică și morală a 

leului moldovenesc” 

32. Guștiuc 

Andrei, dr. 

Conferință științifică cu 

participare internațională 

Academia de 

Administrare Publică 

Comunicare: 

„Ombudsman-ul 
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„Apărarea drepturilor omului 

în Republica Moldova” 

Chișinău,  

10 decembrie 2021 

financiar-bancar – 

imperativ al reformei 

justiției Republicii 

Moldova” 

 

33. Guștiuc 

Ludmila 

master în 

drept 

Conferința internațională 

științifico-practică 

„Reglementări naționale și 

standarde juridice 

internaționale în domeniul 

protecției drepturilor 

consumatorilor” 

 

Academia „Ștefan cel 

Mare” a MAI, Catedra 

Drept privat, Chișinău, 19 

martie 2021. 

Comunicare: 

„Reglementări juridice ale 

Uniunii Europene privind 

protecția drepturilor 

consumatorilor” 

34. Guștiuc 

Ludmila 

master în 

drept 

Conferința internațională 

„Abordări contemporane în 

dreptul bancar și financiar”. 

Asociația Europeană de 

Drept Bancar și Financiar 

– România. Societatea de 

Științe Juridice și 

Administrative. 

București, România. 15 

aprilie 2021. 

 

Comunicare: „Corupția și 

Legea miliardului”. 

35. Guștiuc 

Ludmila 

master în 

drept 

Conferința științifico-

practică națională cu 

participare internațională 

(ediția a XV-a) dedicată Zilei 

Europei – „Relațiile dintre 

Republica Moldova și 

Uniunea Europeană: 

oportunități și constrângeri”. 

 

Academia de Științe a 

Moldovei. Chișinău, 11 

mai 2021. 

Participare la dezbateri 

36. Guștiuc 

Ludmila 

master în 

drept 

Conferința științifico-

practică națională cu 

participare internațională 

„Strategia „guvernării 

deschise” pentru abordarea 

pandemiei COVID-29: 

experiența internațională și 

bune practici pentru 

Republica Moldova”. 

 

Institutul de Cercetări 

Juridice, Politice și 

Sociologice al 

Ministerului Educației, 

Tineretului și Sportului. 

Chișinău, 13 mai 2021. 

Participare la dezbateri 

37. Guștiuc 

Ludmila 

master în 

drept 

Conferința științifico-

practică cu participare 

internațională „Noul impuls 

pentru perspectiva europeană 

a Republicii Moldova – 

Centrul pentru Studii 

Politice Europene. 

Chișinău, 24 mai 2021. 

Comunicare: „Realizările 

Republicii Moldova pe 

dimensiunea 

anticorupțională”. 
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comparație între „Trio-ul 

Asociat” (Ucraina-Georgia-

Moldova) și statele din 

Balcanii de Vest”. 

 

38. Guștiuc 

Ludmila 

master în 

drept 

Conferința științifică 

națională „Studii și 

recomandări pentru factorii 

de decizii din instituțiile 

puterii de stat din RM de 

ieșire din criza cauzată de 

pandemia COVID-19”. 

 

Institutul de Cercetări 

Juridice, Politice și 

Sociologice al 

Ministerului Educației, 

Tineretului și Sportului. 

Chișinău, 25 mai 2021. 

Participare la dezbateri 

39. Guștiuc 

Ludmila 

master în 

drept 

Conferința științifico-

practică națională cu 

participare internațională 

„30 de ani de la adoptarea 

Declarației de Independență 

a Republicii Moldova: 

aspecte politico-juridice și 

social-economice” 

 

Ministerul Educației și 

Cercetării al R.Moldova; 

Academia de Științe a 

Moldovei (Secția Științe 

Sociale, Economice, 

Umanistice și Arte); 

Institutul de Cercetări 

Juridice, Politice și 

Sociologice al 

Ministerului Educației, și 

Cercetării; 

Institutul de Istorie; 

Institutul de Filologie 

Română „Bogdan 

Petriceicu-Hașdeu”. 

Chișinău, 26 august 2021. 

 

Comunicare: „Rolul 

actorilor instituționali în 

consacrarea și asigurarea 

integrității în Republica 

Moldova” 

40. Guști

uc Ludmila 

master în 

drept 

44th Annual Conference 

“Fulbright at 75: Celebrating 

a Legacy of Global 

Partnerships”. 

United States Bureau of 

Educational and Cultural 

Affairs; 

Fulbright Association. 

United States of America, 

Washington, 20-22 

octombrie 2021 

 

Comunicare: ”Diplomația 

în viziunea lui H. 

Kissinger” 

41. Guști

uc Ludmila 

master în 

drept 

Conferință științifică 

comemorativă dedicată 

omagierii a 100 de ani de la 

nașterea lui Andrei Timuș, 

membru corespondent, 

doctor habilitat în economie, 

profesor în sociologie 

Academia de Științe a 

Moldovei (Secția Științe 

Sociale, Economice, 

Umanistice și Arte); 

Institutul de Cercetări 

Juridice, Politice și 

Sociologice 

Participare la dezbateri 
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Chișinău, 21 octombrie 

2021 

 

42. Frunză 

Iurie, 

dr., certc. şt. 

coord. 

Conferința științifico-

practică națională cu 

participare internațională „ 

30 de ani de la adoptarea 

Declarației de  independență  

a Republicii Moldova: 

aspecte politico-juridice și 

social economice. 

26 august 2021,  

Chișinău. 

Intervenţie: «Tendinte în 

dezvoltarea profesiei de 

avocat în 30 de ani de la 

obținerea indepentenței 

Republicii Moldova”. 

43. Smoch

ină Andrei, 

dr.hab., prof. 

Masa rotundă cu genericul 

„Funcționalitatea instituțiilor 

puterii supreme în stat din 

Republica Moldova în 

condițiile pandemiei 

COVID-19.” 

ICJPS, 25 martie Comunicare: „Împactil 

pandemiei coronavirus 

(COVID-19)  asupra 

democrației și libertății în 

Republica Moldova”   

44. // - Seminar metodologic  cu 

genericul „Constatatea 

circumstanțelor care justifică 

dizolvarea parlamentului:  

pro et contra. 

Chușinău, 6 aprilie 2021, 

ICJPS. 

Comunicare: Opinie la 

sesizarea nr.71f/2021 

referitoare la constatarea 

circumstanțelor care 

justifică dizolvarea 

Parlamentului de 

legislatura a X-a.   
45. // - Atelier de lucru cu 

genericul „Potențial de 

creștere a capacităților de 

funcționare a instituțiilor 

puterii de stat în Republica 

Moldova în contextul crizei 

cauzate de pandemia 

COVID-19”. 

15 aprilie 2021, Chișinău, 

ID 81254108271, Cod 

123456 

Comunicare: 

„Restrângerea  exercițiului 

unor drepturi sau a unor 

libertăți în contextul crizei 

cauzate de pandemia 

COVID-19”, 

46.  

 

// - 

 

Conferința știițifică 

internațională 

„Iдентичность та соцiальна 

згутованiсть у Центрально-

Схшднiй Европi” 

22 aprilie 2021. Chișinău, 

22 aprilie 2021 

Intervenție: Pasivitatea 

juridică în condițiile 

actuale, 

47. // - Seminar metodologic cu 

genericul „Dimensiunea 

sociologică a actului de 

justișue în Republia 

Moldova” 

27 aprilie 2021. Chișinău Dezbateri libere. 

48.  

// - 
Conferința științifico-

practică „Strategia 

„guvernării deschise” pentru 

abordarea pandemiei Covid-

19: experiența internațională 

și bune pracrici pentru 

Republica Moldova”, 

13 mai 2021. Link 

83748033152, Cod 

123456. 

Intervenție: „Starea de 

urgență în criza coroanei 

virus”. 

 

 

49.  

// - 
Seminar metodic 

„Organizarea și realizarea 

4-5 mai 2021. Link 

99008163674, Cod 

Intervenție: „Studiile la 

distanță: realizări și 
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studiilor la programele de 

master onliane: experiența 

acumulată și perspective de 

valorificare” 

498826 perspective în contextul 

crizei cauzate de pandemia 

COVID-19”, 

50. // - Conferința științifico-

practică internațională 

„Teoria și practica 

administrării publice”, Ediția 

XXV-a, în regim on-line cu 

genericul: Aspecte teoretico-

practice privind edificarea 

statului de drept și 

modernizarea administrației 

pubice. 

AAP. MAI 2021 - Intervenție: „Evoluția 

dreptului omului la un trai 

decent”. 

 

 

51. // - Conferința științifică on-

line cu genericul: „Soluții și 

recomandări pentru factorii 

de decizii din instituțiile 

puterii de stat din Repulica 

Moldova de ieșire din criza 

cauzată de pandemia COVID 

-19”. 

ICJPS, Chișinău, 25 mai 

2021. 

Intervenție „Percepțiile 

cetățenilor față de 

impactul pandemiei 

coronavirus asupra 

restrângerii exercițiului 

unor drepturi sau a unor 

libertăți a persoanei”, 

52. // - Conferința științifico-

practică națională cu 

participare internațională „ 

30 de ani de la adoptarea 

Declarației de  independență  

a Republicii Moldova: 

aspecte politico-juridice și 

social economice. 

26 august 2021,  

Chișinău. 

Comunicare: Declarația de 

independență a Republicii 

Moldova – garant al 

exercitării drepturilor și 

libertăților tuturor 

cetățenilor. 

53. Dr. 

hab. 

Sprincean 

Serghei 

1. Conferinţa internaţională 

Democrație incluzivă prin 

alegeri incluzive. CICDE, 

CEC al RM. 

RM, CICDE, 10 noimebrie 

2021 

Raport: Practici electorale 

inclusive pentrru fortificarea 

securiotății umane și siguranței 

persoanei 

54. Dr. 

hab. 

Sprincean 

Serghei 

2. Conferinţa internaţională: 

Sănătatea, medicina și bioetica 

în societatea contemporană: 

studii inter și pluridisciplinare 

/ Health, medicine and 

bioethics in contemporary 

society: inter and 

multidisciplinary studies, 4rd 

edition Chișinău, Republica 

Moldova, USMF 

RM, USMF, October 29-30, 

2021 

Raport: Criza morală și 

identitară în contextul cercetării 

fenomenelor securtare și 

bioetice 

55. Dr. 

hab. 

Sprincean 

Serghei 

3. Conferința ştiinţifică “30 de 

ani de la adoptarea Declarației 

de Independență a Republicii 

Moldova: aspecte politico-

juridice și social-economice”, 

ICJPS 

RM, ICJPS 

26 august 2021 

Raport: Oportunități politice 

pentru implementarea Acordului 

de Asociere Republica Moldova 

– Uniunea Europeană 

56. Dr. 

hab. 

Sprincean 

4.  Conferinţa internaţională 

«The Development of Political 

Science: European Practices 

Ucraina, 27 mai 2021 Raport: SPRINCEAN, S.; 

SOHOȚCHI, T.-S. Human 

security and personal safety 
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Serghei and National Perspectives», 

Department of Political 

Science and Public 

Administration, Faculty of 

History, Political Science and 

International Relations, Yuriy 

Fedkovych Chernivtsi 

National University.  

approaches to the contemporary 

East-European security 

challenges. 

57. Dr. 

hab. 

Sprincean 

Serghei 

5. Conferinţa internaţională 

„Didactica: tradiţie, 

actualitate, perspective”, 

ediția a VII-a, Alba-Iulia.  

Universitatea Alba-Iulia, 

Romania, 21-22 mai 2021 

Raport. SPRINCEAN, S.; 

SOHOȚCHI, T.-S. Incursiuni 

educaționale în cercetarea 

problematicii securității umane 

și siguranței persoanei. 

58. Dr. 

hab. 

Sprincean 

Serghei 

6. Круглый стол 

«Экстримальная этика в 

экстримальных ситуациях», 

в рамках Международной 

научно-практической 

конференции «Сахаровские 

чтения 2021 года: 

экологические проблемы 

XXI века» на базе 

Международного 

государственного института 

им. А.Д. Сахарова, Минск, 

Республика Беларусь.  

МГИ им. А.Д. Сахарова, 

Минск, Республика 

Беларусь. 20-21 mai 2021 

Raport: SPRINCEAN, S.; 

SOHOȚCHI, T.-S. Ensuring 

human security in the conditions 

of the COVID-19 pandemic / 

Oбеспечение безопасности 

человека в условиях пандемии 

COVID-19. 

59. Dr. 

hab. 

Sprincean 

Serghei 

7. Международная научная-

практическая 

конференция - 

Всероссийский онлайн-

симпозиум с 

международным 

участием: «Защита прав 

человека в периоды 

внешнеполитической 

напряженности» . Средне-

Волжский институт 

(филиал) ВГУЮ (РПА 

Минюста 

России) г. Саранск.  

Средне-Волжский институт 

(филиал) ВГУЮ (РПА 

Минюста России) г. Саранск. 

26 martie 2021. 

Raport. SPRINCEAN, S. The 

role of personal safety in 

ensuring the protection of 

human rights in the Republic of 

Moldova. 

60. Dr. 

hab. 

Sprincean 

Serghei 

8. Conferința științifică 

internațională „Perspectivele 

și problemele integrării în 

Spațiul European al Cercetării 

și Educației”. Universitatea de 

Stat „Bogdan Petriceicu 

Hasdeu” din Cahul.  

Universitatea de Stat „Bogdan 

Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 

4 iunie 2021 

Raport: SPRINCEAN, S.; 

SOHOȚCHI, T-S. Incursiuni în 

studiul securității umane și 

siguranței persoanei. 

61. Dr. 

hab. 

Sprincean 

Serghei 

9. Conferința științifică 

internațională "Strategia de 

securitate a UE în condițiile 

schimbătoare ale relațiilor 

internaționale (I)”, organizată 

de Academia de Administrare 

Publică, acțiune din cadrul 

Proiectului Jean Monnet 

Chair: 620918-EPP-1-2020-1-

MD-EPPJMO-CHAIR 

(EUDIPSEС), „Uniunea 

Europeană: noțiune 

cuprinzătoare”.  

Academia de Administrare 

Publică. 23 aprilie 2021 

Raport 1: SPRINCEAN, S.; 

SOHOȚCHI, T-S. Problematica 

securității umane și drepturilor 

persoanei reflectată în acordul 

de asociere RM-UE. Raport 2: 

SPRINCEAN, S.; 

MITROFANOV, Gh. 

Drepturilor omului și 

securitatea globală. 

62. Dr. 10. Conferinţa ştiinţifică Academia de Muzică, Teatru şi Raport: SPRINCEAN, S. 
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hab. 

Sprincean 

Serghei 

internaţională on-line cu 

genericul „Învăţământul 

artistic – dimensiuni 

culturale”. Academia de 

Muzică, Teatru şi Arte 

Plastice.  

Arte Plastice. 23 aprilie 2021 Cultura securitară a persoanei 

prin prisma Acordului de 

Asociere RM-UE în contextul 

pandemiei COVID-19. 

63. Dr. 

hab. 

Sprincean 

Serghei 

11. Conferința Științifică 

Internațională „Mediul 

strategic de securitate: 

provocări și tendințe”, 

Academia Militară a Forțelor 

Armate „Alexandru cel Bun”.  

Academia Militară a Forțelor 

Armate „Alexandru cel Bun”. 

27 mai 2021 

Raport: SPRINCEAN, S.; 

SOHOȚCHI, T-

S. Particularități de asigurare a 

securității umane și siguranței 

persoanei în condițiile 

pandemiei COVID-19. 

64. Dr. 

hab. 

Sprincean 

Serghei 

12. Conferința Științifică 

Internațională „Patrimoniul 

cultural: cercetare, 

valorificare, 

promovare”, Ediția a XIII-

a. Institutul Patrimoniului 

Cultural.  

 Raport: SPRINCEAN, S.; 

SOHOȚCHI, T-S. Importanța 

siguranței persoanei și 

securității umane în contextul 

pandemiei COVID-19 pentru 

dezvoltarea sustenabilă a 

Republicii Moldova în spațiul 

intercultural european. 

65. Dr. 

hab. 

Sprincean 

Serghei 

13. Conferința științifică 

națională cu participare 

internațională „Știința în 

nordul Republicii Moldova: 

probleme, realizări, 

perspective” (ediția a 

cincea), consacrată 

aniversării a 15 ani de la 

fondarea Secției Nord a 

Academiei de Științe a 

Moldovei. Bălţi.  

Secția Nord a Academiei de 

Științe a Moldovei. Bălţi. 25-

26 iunie 2021 

Raport 1: SPRINCEAN, S.; 

SOHOȚCHI, T-S. Siguranța 

persoanei și securitatea umană: 

dileme conceptuale. Raport 2: 

SPRINCEAN, S.; SOHOȚCHI, 

T-S. Abordări securitare ale 

problematicii siguranței 

persoanei. 

66. Dr. 

hab. 

Sprincean 

Serghei 

14. Conferinţa științifico-

practică națională cu 

participare internațională 

(ediția a XV-a) dedicată 

celebrării Zilei Europei în 

Republica Moldova „Relațiile 

dintre Republica Moldova și 

Uniunea Europeană: 

oportunități și constrângeri”.  

ICJPS, 11 mai 2021 Raport: SPRINCEAN, S. 

Siguranța persoanei prin 

prisma Acordului de Asociere 

RM-UE în contextul pandemiei 

COVID-19. 

67. Dr. 

hab. 

Sprincean 

Serghei 

15. Seminarul Republican 

"Activismul civic – condiţie a 

consolidării instituţiilor 

statului democratic de drept”, 

desfășurat în cadrul 

Proiectului Național 

„Consolidarea sistemului de 

securitate naţională prin 

cunoaştere și comunicare”, 

Program de stat”, 2020-

2023.  

ICJPS 28 mai 2021 Raport: SPRINCEAN, S.; 

SOHOȚCHI, T-S. Rolul 

societății civile în promovarea 

valorilor și principiilor 

securității umane. 

68. Dr. 

hab. 

Sprincean 

Serghei 

16. Atelierul de lucru cu 

genericul: Potențial de 

creștere a capacităților de 

funcționalitate a instituțiilor 

puterii de stat din RM în 

contextul crizei cauzate de 

pandemia COVID-19, face 

parte din programul de 

implementare a proiectului 

cercetare al ANCD în cadrul 

ofertei de soluții de cercetare-

ICJPS. 15 aprilie 2021 Raport: SPRINCEAN, S. 

Impactul crizei cauzate de 

pandemia COVID – 19 asupra 

capacităților de funcționalitate 

a instituțiilor puterii de stat din 

RM. 
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inovare privind combaterea și 

atenuarea impactului 

pandemiei COVID-19 (2020-

2021): 20.70086.13/COV 

Atenuarea impactului negativ 

al pandemiei COVID-19 

asupra funcționalității 

instituțiilor puterii de stat din 

Republica Moldova 

(FUNCOV).  

69. Dr. 

hab. 

Sprincean 

Serghei 

17. Conferința științifică cu 

genericul: Soluții și 

recomandări pentru factorii 

de decizii din instituțiile 

puterii de stat din RM de 

ieșire din criza cauzată de 

pandemia COVID–19, face 

parte din programul de 

implementare a proiectului 

cercetare al ANCD în cadrul 

ofertei de soluții de cercetare-

inovare privind combaterea și 

atenuarea impactului 

pandemiei COVID-19 (2020-

2021): 20.70086.13/COV 

Atenuarea impactului negativ 

al pandemiei COVID-19 

asupra funcționalității 

instituțiilor puterii de stat din 

Republica Moldova 

(FUNCOV).  

ICJPS 25 mai 2021 Raport: SPRINCEAN, S. 

Impactul pandemic al maladiei 

COVID-19 asupra calității 

guvernării prin prisma 

asigurării securității persoanei 

umane. 

70. Dr. 

hab. 

Sprincean 

Serghei 

18. Conferința practico-

științifică interuniversitară 

a tinerilor cercetători 

„Formele de colaborare a 

făptuitorului cu statul”  

Catedra de Drept Public a 

Facultății de Drept, 

Universitatea de Studii 

Europene din Moldova. 27 

aprilie 2021 

Raport: SPRINCEAN, S.; 

SOHOȚCHI, T-S. Problematica 

siguranței persoanei din 

perspectiva securității umane. 

71. Dr. 

hab. 

Sprincean 

Serghei 

19. Masa rotundă cu 

genericul: Funcționalitatea 

instituțiilor puterii supreme în 

stat din Republica Moldova 

în condițiile pandemiei 

COVID-19, face parte din 

programul de implementare a 

proiectului cercetare al 

ANCD în cadrul ofertei de 

soluții de cercetare-inovare 

privind combaterea și 

atenuarea impactului 

pandemiei COVID-19 (2020-

2021): 20.70086.13/COV 

Atenuarea impactului negativ 

al pandemiei COVID-19 

asupra funcționalității 

instituțiilor puterii de stat din 

Republica Moldova 

(FUNCOV).  

ICJPS. 25 martie 2021 Raport: SPRINCEAN, S. 

Impactul diminuării 

funcționalității instituțiilor 

puterii supreme de stat asupra 

calității guvernării și securității 

persoanei umane în perioada 

pandemiei COVID-19. 

72. Dr. 

hab. 

Sprincean 

Serghei 

20. Atelierul de 

lucru: Evaluarea impactului 

negativ al crizei cauzate de 

pandemia COVID-19 asupra 

capacităților de 

funcționalitate a instituțiilor 

puterii de stat din RM, face 

ICJPS 09 martie 2021 Raport: SPRINCEAN, S. 

Impactul pandemiei COVID-19 

asupra calității guvernării și 

securității persoanei umane. 
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parte din programul de 

implementare a proiectului 

cercetare al ANCD în cadrul 

ofertei de soluții de cercetare-

inovare privind combaterea și 

atenuarea impactului 

pandemiei COVID-19 (2020-

2021): 20.70086.13/COV 

Atenuarea impactului negativ 

al pandemiei COVID-19 

asupra funcționalității 

instituțiilor puterii de stat din 

Republica Moldova 

(FUNCOV).  

73. Dr. 

hab. 

Sprincean 

Serghei 

21. Evenimentul Național de 

Diseminare NI4OS-Europe în 

Republica Moldova (online)  

RENAM - 22 aprilie 2021 Raport: SPRINCEAN, S. 

Oportunități ale Științei 

Deschise pentru o Dezvoltare 

Științifică și Tehnologică în 

Republica Moldova 

74. Dr. 

hab. 

Sprincean 

Serghei 

22. Conferința știinţifico-

practică 

„Rolul științei în reformarea 

sistemului juridic și politico–

administrativ”. Organizatori: 

Universitatea de Stat 

„B.P.Hasdeu”, Cahul.  

Universitatea de Stat 

„B.P.Hasdeu”, Cahul. 10 

decembrie 2020 

Raport: SPRINCEAN, S.; 

SOHOȚCHI, T-

S. Particularități în procesul de 

asigurare a securității umane. 

75. Dr. 

hab. 

Sprincean 

Serghei 

23. Sesiunea Științifică „Filosofia 

și perspectiva umană”, 

consacrată Zilei Mondiale a 

Filosofiei, ediția a XVIII-a.  

Secția Filosofie a Institutului 

de Istorie, în colaborare 

cu Asociația pentru Filosofie 

din Republica Moldova. 19 

noiembrie 2020 

Raport: SPRINCEAN, S.; 

SOHOȚCHI, T-S.  Filosofia 

securității umane în contextul 

provocărilor contemporane 

76. Dr. 

hab. 

Sprincean 

Serghei 

24. Masa rotundă 

internațională „Diplomația 

UE în spațiul Parteneriatului 

Estic: realizări, dificultăți, 

probleme”, pe data de. 

Academia de Administrare 

Publică din Moldova.  

Academia de Administrare 

Publică din Moldova. 20 

noiembrie 2020 

Raport: SPRINCEAN, S. 

Problematica securității și 

drepturilor persoanei reflectată 

în Acordul de Asociere RM-UE. 

77. Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

25.  Conferința științifică 

internațională „Societatea 

civilă împotriva torturii”.  

Universitatea de Studii Politice 

și Economice Europene 

„Constantin Stere”. 20 

noiembrie 2020. 

Raport 1: SPRINCEAN, S.; 

SOHOȚCHI, T-S. Asigurarea 

securității umane prin 

optimizarea procesului 

decizional din Republica 

Moldova. Raport 2: 

SPRINCEAN, S.; 

MITROFANOV, Gh. Impactul 

asigurării securității globale 

asupra modernizării 

sociopolitice a Republicii 

Moldova. 

78. Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

26. Conferința Ştiinţifico-

practică cu participare 

internaţională Statul, 

Securitatea și Drepturile 

Omului în Era Digitală., 

organizată cu ocazia Zilei 

Internaționale a Drepturilor 

Omului USM. Chișinău.  

USM. 10-11 decembrie 2020 Raport 1: SPRINCEAN, S.; 

SOHOȚCHI, T-S. Politici de 

asigurare a securității umane. 

Raport 2: SPRINCEAN, S.; 

MITROFANOV, Gh. 

Modernizare prin securizare 

globală. 

79. V. Mîndru, 

c.șt.coord. 
Conferința științifică 

internațională “Învățământul 

artistic – dimensiuni 

Academia de Muzică, 

Teatru și Arte Plastice,  

16 apriie,2021 

 Comunicare: ,,Calitatea 

actului de justiție în 

Republica Moldova în 
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culturale”, organizată anual 

în lina aprilie la Academia de 

Muzică, Teatru și Arte 

Plastice,   

contextul integrării 

europene”. 

80. Vitalie 

RUSU 

Atelier de lucru din cadrul 

Programului „Promovarea culturii 

dezbaterilor în învățământul 

juridic din Republica Moldova, 

destinat profesorilor din cadrul 

Facultăților de Drept din 

Moldova, axate pe integrarea 

scrieii și argumentării juridice în 

învățământul juridic superior, 25 

ianuarie 2021. 

 

RM; Chişinău 

 

Comunicare: Integrarea scrieii 

juridice juridice în învățământul 

juridic superior 

81. Vitalie 

RUSU 

Atelier de lucru din cadrul 

Programului „Promovarea culturii 

dezbaterilor în învățământul 

juridic din Republica Moldova, 

destinat profesorilor din cadrul 

Facultăților de Drept din 

Moldova, axate pe integrarea 

scrieii și argumentării juridice în 

învățământul juridic superior, 1 

februarie 2021 

 

 

RM; Chişinău 

Comunicare: Integrarea 

argumentării juridice în 

învățământul juridic superior 

82. Vitalie 

RUSU 

Participarea la lucrările 

Conferinței Internaționale cu 

genericul „Forensic Science and 

its Implications in the 

Development of Human Society”, 

desfășurată în regim on-line în 

daata de 24 aprilie 2021, 

Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza”, România, Iași. 

Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza”, România, Iași. 

Comunicare: Unele 

particularități ale tacticii 

activității speciale de 

investigații. 

 

83. Vitalie 

RUSU 

Participarea, în data de 17 iunie 

2021, la lucrările Conferinței 

naționale „Calitatea 

învățământului juridic din 

Republica Moldova”, organizată 

de AMERICAN BAR 

ASSOCIATION. Rule of Law 

Initiative. 

AMERICAN BAR 

ASSOCIATION. Rule of Law 

Initiative. 

Comunicare: Provocările 

învățământului juridic din 

Republica Moldova. 

84. Vitalie 

RUSU 

Participarea la lucrările 

Conferinței Științifice 

Internaționale „Influența 

drogurilor asupra tinerilor”, 

organizată de Asociația 

Criminaliștilor din România. 

România, București, 20 

septembrie 2021. 

România, București Comunicare: Circulația și 

consumul ilegal de droguri. 

Planificarea investigațiilor. 

Acțiuni inițiale și ulterioare de 

urmărire penală 

85. Vitalie 

RUSU 

Participarea la luicrările 

Conferinței științifice cu 

participare internațională „Tradiție 

și inovare în cercetarea 

științifică”, Ediția a X-a, Bălți, 8 

octombrie 2021, Universitatea de 

Stat „Alecu Russo” din Bălți  

Universitatea de Stat „Alecu 

Russo” din Bălți 

Comunicare : Localizarea sau 

urmărirea prin sistemul de 

poziționare globală GPS ori 

prin alte mijloace tehnice   

86. Vitalie 

RUSU 

Participarea la lucrările 

Conferinței Internaționale de 

științe criminalistice cu genericul 

„Factorul uman și 

responsabilitatea socială a 

științelor criminalistice”, 

Asociația Criminaliștilor din 

România. București 

Comunicări:  

1.  Caracteristica procesual-

penală a acțiunilor de urmărire 

penală 

2. Sistemul acțiunilor de 

urmărire penală în legislația 
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organizată de Asociația 

Criminaliștilor din România. 

România, București, 27-28 

octombrie 2021. 

SUA 

 

 
TOTAL: -  86 de prezentări înregistrate  

 

 

 

 

 

ANEXA 16 

la Raportul anual de activitate, 2021 

CADJRM -20.80009.1606.05 

 

 

16.  MATERIALIZAREA REZULTATELOR OBȚINUTE ÎN PROIECT 
(Forme de materializare  (implimentare/valorificare) a rezultatelor cercetării în cadrul proiectului pot fi 

produse, utilaje și servicii noi, documente ale autorităților publice aprobate etc.) 

 

16-1 Elaborarea şi/sau avizarea proiectelor de acte normative 

Denumirea lucrărilor  

(Aviz / Nota informativă / Activitate în 

comisii, grup etc.) 

Executantul (numele, prenumele). Data 

executării. 

Locul 

implementării 

(autorutatea 

publică) 

Volumul 

implementării, 

efectul economic 

(social) preconizat 

sau real 

Prin ce act / document  

sau act normativ adoptat 

se confirmă faptul 

implementării (contract, 

proces-verbal, acord de 

colaborare etc.)  

1. Juc Victor: activitate în cadrul 

Comisiei Ministerului Educației 

și Cercetării privind ela borarea 

Metodologiei de evaluare a 

organizațiilor de drept public din 

domeniile cercetării și dezvoltării 

Guvernul/Age

nția Națională 

pentru 

Asigurarea 

Calității în 

Educație și 

Cercetare 

 

Evaluarea-pilot a 

cinci organizații de 

drept public din 

domeniile cercetării 

țo dezvoștării 

Process stopat pînă la 

adoptarea Metodologiei de 

evaluare prin Hotărîre de 

Guvern  

2. Balmuş Victor: Propunere de 

lege ferenda la Titlul XII din 

Codul educației  

 16.09.2021 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării 

 Ministerul Educației și 

Cercetării a solicitat 

informația cu referire 

la: identificarea 

existenței unor 

obstacole de ordin 

juridic în aplicarea 

actului normativ; 2. 

identificarea unor 

recomandări pentru 

îmbunătățirea cadrului 

legal evaluat. Termen 

17.09.2021 

3. Balmuş Victor: Proiectul 

Regulamentului instituțional de 

organizare şi desfășurare a 

programelor de postdoctorat în 

ICJPS  Ordinul ANACEC Nr. 

10-A din 25 februarie 

2021 cu privire la 

aprobarea 
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cadrul Institutului de Cercetări 

Juridice, Politice şi Sociologice 

(în redacție nouă) 

30.05.2021 

 

Recomandărilor 

privind elaborarea și 

susținerea tezei de 

doctor habilitat / 

lucrării de sinteză 

4. Balmuş Victor: Analiza calității 

normelor Legii nr. 190/2017 și a 

actelor normative secundare 

adoptate pentru implementarea 

Codului cu privire la ştiinţă şi 

inovare al Republicii Moldova 

nr. 259/2004 (e-mail, Cojocaru 

S., vicepreședintele AȘM) 

23.04.2021 

Academia de 

Științe a 

Moldovei 

 Contract pentru 

achiziţionarea 

serviciilor de valoare 

mică 

5. Balmuş Victor: Opinie cu privire 

la circulara ANACEC nr. 96-05 

din 02.02.2021 și propuneri 

privind Regulamentul 

instituțional de organizare și 

desfășurare a programelor de 

doctorat. 

02.02.2021 

ANACEC  e-mail, Cușnir V., 

vicedirector ICJPS 

6. Balmuş Victor: Activitatea în 

cadrul Comisiei de experți a 

Agenției Naționale de Asigurare 

a Calității în Educație și 

Cercetare 

- prezent 

Agenția 

Națională de 

Asigurare a 

Calității în 

Educație și 

Cercetare 

 

Examinate și 

evaluate 17 

dosare privind 

confirmarea 

titlurilor științific 

sau științifico-

didactic / 

formarea 

consiliilor 

științifice 

specializate 

 

7. Balmuş Victor: Acordarea 

serviciilor de examinare și 

evaluare a propunerilor de 

proiecte în domeniile cercetării și 

inovării.  

(01.12-31.12.2020) 

8. Redactarea modelului 

Contractului de finanțare a 

proiectului de cercetare și 

inovare 25.12.2020   

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare 

 Contract de prestare a 

serviciilor în domeniul 

cercetării 

9. Balmuş Victor: Propuneri pentru 

Clasificarea rеzultаlеlоr oblinute 

în urmа activitalilor de cercetare-

dezvoltare  29.01.2021 - 

  e-mail, Cușnir V., 

vicedirector ICJPS 

10. Chiper Natalia. Expertiză juridică 

și expertiză anticorupție proiectul de 

hotărâre Guvernului RM  privind 

Cancelaria de 

stat - 

AŞM 

 

Solicitatea Nr.18-

23-10684 din 
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modul şi condiţiile de acordare a 

permisiunii de folosire a denumirii 

oficiale sau istorice a statului în 

marcă, desen sau model industrial 

(număr unic 913/AGEPI/2020), 

autor – Agenția de Stat pentru 

Proprietatea  Intelectuală 

26.11.20 

11. Sprincean S. - Elaborarea răspunsului 

referitor la solicitarea MECC din 

24.03.2021, privind realizarea acțiunilor 

din Planul de activitate al MECC anul 

2021, trimestrul I, prin completarea 

unui tabel. 

ICJPS  24 martie 2021. 

12. Sprincean S. - Elaborarea Avizului 

ICJPS privind recomandarea acreditării 

Programului de masterat (ciclul II) 

„Relaţii Internaţionale”, specializarea 

„Studii Diplomatice” din cadrul 

Facultății de Științe Politice și Relații 

Internaționale a Universității de Studii   

Europene   din   Moldova.  

 

ICJPS  1 martie 2021. 

13. Sprincean S. - Elaborarea răspunsului 

referitor la solicitarea MECC din 

19.02.2021 și la solicitarea RENAM   

către   MECC   nr.   02/09   din   

18.02.2021, privind evaluarea   

necesităților   comunității   de   

cercetare   educație   în infrastructura   

de   rețea, tehnologii, servicii 

electronice și alte resurse.  

 

ICJPS  26 februarie 2021. 

14. Sprincean S. - Elaborarea răspunsului 

referitor la solicitarea MECC nr. 04/2-

09/395 din 29.01.2021, cu propuneri de 

modificări în baza analizei clasificărilor 

și соmраrării tipurilor propuse de 

rezultate cu cele obținute în domeniul 

științelor umaniste și sociale.  

ICJPS  25 februarie 2021 

15. Sprincean S. - Elaborarea răspunsului 

referitor la solicitarea Consiliul 

Concurenței nr. ASO 04/25-149 din 

08.02.2021, privind informația referitor 

la activitatea de cercetare și dezvoltare 

din Republica Moldova și a ICJPS în 

ultimii 6 ani (20 pagini).  

 

ICJPS  17 februarie 2021. 

16. Sprincean S. - Pregătirea a două Dosare 

pentru aprobarea unei noi componențe 

ale Seminarelor Științifice de Profil 552 

și 561 din cadrul ICJPS către ANCD.  

ICJPS  Febriarie 2021 

17. Sprincean S. - Pregătirea materialelor 

pentru ANACEC referitor la unele 

personalități ale căror nume ar putea 

purta eventualele premii nominale 

pentru autorii tezelor de excelență în 

domeniile Științe politice, Științe 

militare, Relații internaționale. Drept 

etc.  

ICJPS  Ianuarie-februarie 2021 

18. Sprincean S. - Elaborarea răspunsului 

referitor la solicitarea MECC a datelor 
ICJPS  Ianuarie 2021 
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cu privire la progresul de implementare 

a acțiunilor preconizate pentru 

trimestrul IV, 2020, planificate urmare a 

aprobării Foii Naționale de Parcurs 

pentru integrarea Republicii Moldova în 

Spațiul European de Cercetare pe anii 

2019-2021 și a Planului de Acțiuni cu 

privire la implementarea acesteia, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr.1081/2018.  

 

SUBTOTAL: 18 avize la acte normative şi regulatorii 

 

16 -2. Avize /opinii asupra sesizărilor Curţii Constituţionale,  

hotărâri explicative, RIL-uri, avize şi opinii consultative, ale Curţii Supreme de Justiţie  

 
Denumirea lucrărilor  

(Aviz / opinie / Activitate în comisii/grup etc.) 

Executantul (numele, prenumele). Data 

executării. 

Locul 

implementării 

(autorutatea 

publică) 

Volumul 

implementării, 

efectul economic 

(social) preconizat 

sau real 

Prin ce act se confirmă 

faptul implementării 

(HCC; DCC; Avize/opinii, 

hotărâri CSJ, contract, 

acord de colaborare, 

proces-verbal etc.)  

1. Cojocaru Radion..Aviz ICJPS 

asupra Sesizării Curţii 

Constituţionale nr. 16a/2021 

referitor la controlul 

constituţionalităţii Legii nr. 222 din 

4 decembrie 2020 şi a unor 

prevederi din art. I şi II din Legea 

pentru modificarea art. 32 din Legea 

nr. 544/195 cu privire la statutul 

judecătorului 

 

Curtea 

Constituţională 

 

 

Solicitarea Curții 

Constituționale 

PCC-01/16a/51 

din 1.02.2021 

 

2. Chiper Natalia; Odainic Mariana 

AVIZ asupra sesizării Curții 

Constituționale nr. 37g /2021 

privind excepţia de 

constituţionalitate 

ale prevederilor art. 7 alin. (2) lit. e) 

din Legea nr. 130 din 8 iunie 2012 

privind regimul armelor și a 

munițiilor cu destinație civică  

 

Curtea 

Contituțională 

Solicitarea Curții 

Constituționale 

nr. PCC-01/37g/ 

112  din 

02.03.2021 

 

 

3. Odainic Mariana, Nastas Andrei. 

OPINIE asupra sesizării nr. 151/g 

din 21 septembrie 2020 privind 

excepția de constituționalitate  în 

care se solicită verificarea 

constituționalității prevederilor art. 

81, 77 și 315 al CPP al R. Moldova 

 

 

Curtea 

Contituțională 

Solicitarea Curții 

Constituționale 

Nr.PCC-01/151g - 

659 din 04.01.21, 

 

 

4. Odainic Mariana, Chiper Natalia. 

Opinie asupra sesizării nr. 

212a/2020 din 21 decembrie 2020 

privind verificarea 

constituționalității Legii nr. 230 din 

16 decembrie 2020 pentru abrogarea 

 

Curtea 

Contituțională 

 

Solicitarea Curții 

Constituționale 

 

Nr.PCC-

01/212a/655- din 
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Legii nr. 235 din 3 octombrie 2016 

privind emisiunea obligațiunilor de 

plată derivate din garanțiile de stat 

nr. 807 din 17 noiembrie 2014 și nr. 

101 din 1 aprilie 2015 

12.01.21 

5. Odainic Mariana. Chiper Natalia.  

OPINIE asupra Sesizării nr. 

115g/2021 din 21 mai 2021  privind 

excepția de constituționalitate în 

care se solicita verificarea 

constituționalității prevederilor art. 

17, al. (1), (2) și (3) din Codul 

Vamal al Republicii Moldova 

 

 

Curtea 

Contituțională 

Solicitarea Curții 

Constituționale 

 

Nr.PCC-

01/115g/291 din 

31.05.21 

 

6. Odainic Mariana. OPINIE asupra 

sesizării nr. 39a/2021 din 24 

februalie 2021  privind controlul 

constituționalității art. 129, p. 19 

din Codul Fiscal al Republicii 

Moldova 

 

 

Curtea 

Contituțională 

Solicitarea Curții 

Constituționale 

Nr.PCC-

01/39a/328 din 

15.06.21 

 

7. Odainic Mariana. OPINIE asupra 

sesizării nr. 198a/2021 din 03 

septembrie 2021 privind controlul 

constituționalității Legii Nr. 102 din 

24. 08. 2021 pentru modificarea 

Legii nr. 3/2016 cu privire la 

Procuratură 

 

Curtea 

Contituțională 

Solicitarea Curții 

Constituționale 

 

Nr.PCC-

01/198a/515 din 

07.09.21 

 

8. Osoianu Tudor, AVIZ la sesizarea 

Curții Constituționale 30g-1//2020 

privind verificarea 

constituționalității prevederilor 

articolului 243 alin. (1) lit. a) și c) 

din Codul penal și a prevederilor 

articolului 7 alin. (6) din Codul de 

procedură penală.  

 

Curtea 

Constituţională 

 

  

9. Osoianu Tudor, AVIZ la sesizarea 

Curții Constituționale 30g//2020 

privind verificarea 

constituționalității prevederilor 

articolului 543 alin. (2) CPP. 
 

Curtea 

Constituţională 

 

  

10. Osoianu Tudor, AVIZ la sesizarea 

Curții Constituționale nr.135a din 

07 august 2020, semnată de 

deputatul în Parlamentul RM Sergiu 

Litvinenco privind controlul 

constituționalității unor prevederi 

din Codul de procedură penală 

 

Curtea 

Constituţională 

 

  

11. Osoianu Tudor, AVIZ la sesizarea 

Curții Constituționale nr. 186g din 

20 noiembrie 2020 privind excepția 

de econstituționalitate a unor 

prevederi din articolul 313 din 

Codul de procedură penală 

 

Curtea 

Constituţională 
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12. Osoianu Tudor, AVIZ la sesizărea 

Curții Constituționale nr. 35g din 18 

februarie 2021 privind excepția de 

neconstituționalitate a unor 

prevederi din articolul 437 din 

Codul de procedură penală 

 

Curtea 

Constituţională 

 

Solicitarea CC 

nr. PCC-01/35g/ 

111  din 

02.03.2021 

 

 

13. Osoianu Tudor, AVIZ la sesizarea 

CC 52g/2021 privind excepția de 

neconstituționalitate a unor 

prevederi din articolul 420  din 

Codul de procedură penală 

 

Curtea 

Constituţională 

 

Solicitarea CC 

nr. PCC-01/52g/ 

214  din 

16.04.2021 

 

 

14. Covalciuc Ion. Aviz la Sesizarea 

Curții Constituționale nr. 58g din 15 

martie 2021  privind excepția de 

neconstituționalitate a unor 

prevederi din articolul 132/9 din 

Codul de procedură penală 

Curtea 

Constituţională 

 

Solicitarea CC 

nr. PCC-01/58g/ 

215 din 

16.04.2021 

 

 

15. Comendant &&&__  Avizul 

asupra Sesizării CC nr.110g/2021 

referitoare la excepția de 

neconstituționalitate a unor 

prevederi din articolul 171 alin.(2) 

lit.a) din Codul penal. 

Curtea 

Constituţională 

 

Solicitarea CC 

nr. PCC-01/110g/ 

299 din 03.06.21 

21.06.21 

16. Rusu V., AVIZ asupra sesizării 

Curții Constituționale 68g/2021 

privind controlul constituționalității 

a unor dispoziții din articolele 385 

alin. (5) și 4734 alin. (4) și (6) din 

Codul de procedură penală al  

Republicii Moldova 

Curtea 

Constituţională 

 

Solicitarea CC 

nr. PCC-01/68g/ 

216 din 

16.04.2021 

 

17.05.2021 

17. Rusu V., Cușnir V. AVIZ asupra 

sesizării Curții Constituționale nr. 

21g /2021 privind excepţia de 

constituţionalitate a unor prevederi 

din articolele 64, 66, 68 și 149 din 

Codul de procedură penală al 

Republicii Moldova 

 

Curtea 

Constituţională 

 

Solicitarea CC 

nr. PCC-01/21g/ 

110  din 2.03.2021 

 

 

18. Cușnir V. AVIZ asupra sesizării 

Curții Constituționale nr. 208 g 

/2020 privind excepţia de 

constituţionalitate a prevederilor 

articolului 287 CP RM 

Curtea 

Constituțională 

Solicitarea CC 

PCC--01/208g/ 

 

19. Balmuş Victor: Opinie la Sesizarea 

nr. 63a/ 22.03.2021 privind 

controlul constituționalității Legii 

pentru modificarea unor acte 

legislative nr. 95 din 11 iunie 2020 

și a Hotărârii Guvernului pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru 

privind organizarea concursului de 

selectare a autorului monumentului 

de for public sau al operei 

comemorative de război. 30.08.2021  

Curtea 

Constituțională 

Solicitarea CC 

PCC- 

- 

https://constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1510&l=ro
https://constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1510&l=ro
https://constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1510&l=ro
https://constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1510&l=ro
https://constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1510&l=ro
https://constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1510&l=ro
https://constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1510&l=ro
https://constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1510&l=ro
https://constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1510&l=ro
https://constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1510&l=ro
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20. Balmuş Victor; Costachi Gh.: 

Opinie la Sesizarea nr. 103a/ 

12.05.2021 privind controlul 

constituționalității unor prevederi 

din Legea pentru modificarea și 

completarea Legii cetățeniei nr. 

1024/2000, nr. 132 din 21.12.2017 

și Sesizarea nr. 117a din 24 mai 

2021 privind controlul 

constituționalității prevederilor 

articolului 11 alin. (1) lit. c) din 

Legea cetățeniei Republicii 

Moldova nr. 1024 din 02.06.2000 

(Ombudsmanul) nr. 52/2014,  

03.07.2021  

Curtea 

Constituțională 

Solicitarea CC 

PCC- 

- 

21. Balmuş Victor; Costachi Gh.: 

Opinie la Sesizarea nr. 143g/ 

18.06.2021 privind excepția de 

neconstituționalitate a sintagmei din 

articolul 23 alin. (1), (2) din Legea 

cetățeniei Republicii Moldova nr. 

1024 din 02 iunie 2020, 28.06.2021  

Curtea 

Constituțională 

Solicitarea CC 

PCC-01/143g/346 

Din 21.06.21 

DCC nr. 129 /10.08.2021 

de inadmisibilitate a 

sesizării nr. 143g/2021 

privind excepția de 

neconstituționalitate a 

unor prevederi din 

articolul 23 alineatele (1) 

și (2) din Legea 

cetățeniei Republicii 

Moldova nr. 1024 din 2 

iunie 2000 (retragerea 

cetățeniei Republicii 

Moldova) 

22. Balmuş Victor; Smochină Andrei 

Odainic Mariana. Aviz/opinie 

asupra sesizării Curții 

Constituționale nr. 71f /29.03.2021 

referitor la constatarea 

circumstanțelor ce justifică 

dizolvarea Parlamentului Republicii 

Moldova. 06.04.2021. 

Curtea 

Constituțională 

Solicitarea CC 

PCC-01/71f/164 

din 30.03.2021 

 

ACC nr. 1 /15.04.2021 

pentru constatarea 

circumstanțelor care 

justifică dizolvarea 

Parlamentului 

23. Balmuş Victor; Odainic Mariana.: 

Opinie la Sesizarea nr. 30a/ 

12.02.2021 pentru controlul 

constituţionalităţii Decretului 

Președintelui Republicii Moldova 

nr. 32-IX din 11 februarie 2021 

privind desemnarea candidatului 

pentru funcția de Prim-ministru. 

18.02.2021  

 

Curtea 

Contituțională 

Solicitarea Curții 

Constituționale 

 

Nr.PCC-01/30a - 

81 

din 16.02.21, 

HCC nr. 6 /23.02.2021 

pentru controlul 

constituționalității 

Decretului Președintelui 

Republicii Moldova nr. 

32-IX din 11 februarie 

2021 privind desemnarea 

candidatului pentru 

funcția de Prim-ministru 

24. Balmuş Victor: Opinie la Sesizarea 

nr. 2a/ 11.01.2021 privind controlul 

constituționalității unor prevederi 

din Legea cu privire la Guvern nr. 

136 din 7 iulie 2017, 17.01.2021 

 

Curtea 

Constituțională 

Solicitarea CC 

PCC- 

 

HCC nr.7/04.03.2021 

pentru controlul 

constituţionalităţii 

articolelor 15 alin.(2) 

lit.d), e), f), alin.(3), 23 

alin.(3) şi (6) şi 

articolului 26 alineatele 

(6) – (9) din Legea cu 

privire la Guvern nr.136 

din 7 iulie 2017 

(competenţele unui 

Guvern al cărui mandat a 

https://constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1567&l=ro
https://constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1567&l=ro
https://constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1567&l=ro
https://constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1567&l=ro
https://constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1567&l=ro
https://constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1567&l=ro
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încetat) (sesizarea 

nr.2a/2021)  

25. Balmuş Victor: Opinie la Sesizarea 

nr. 226b/ 31.12.2020 cu privire la 

interpretarea prin coroborare a 

dispozițiilor articolului 2 alin. (1), 

articolului 60 alin. (1), articolului 61 

alin. (1) și (2) și a articolului 66 lit. 

a) din Constituție,11.01.2021 

 

Curtea 

Constituțională 

Solicitarea CC 

PCC- 

DCC nr.7/18.01.2021 de 

inadmisibilitate a 

sesizării nr.226b/2020 

privind interpretarea 

articolelor 2 alin.(1), 60 

alineatul (1), 61 

alineatele (1) şi (2) şi 66 

litera a) din Constituţie 

(autodizolvarea 

Parlamentului) 

26. Balmuş Victor: Opinie la Sesizarea 

nr. 207a/ 18.12.2020 privind 

controlul constituționalității Legii cu 

privire la funcționarea limbilor 

vorbite pe teritoriul Republicii 

Moldova (proiect nr. 477 din 1 

decembrie 2020) 21.12.2020 

 

Curtea 

Constituțională 

Solicitarea CC 

PCC- 

 

HCC nr. 

4/21.01.2021pentru 

controlul 

constituționalității Legii 

nr. 234 din 16 decembrie 

2020 cu privire la 

funcționarea limbilor 

vorbite pe teritoriul 

Republicii Moldova 

(sesizările nr. 207a/2020 

și nr. 213a/2020) 

27. Balmuş Victor: Opinie la sesizarea 

nr. 200a/ 07.12.2020 privind 

controlul constituționalității 

Hotărârii Parlamentului pentru 

modificarea componenței nominale 

a Biroului permanent al 

Parlamentului, votată pe data de 3 

decembrie 2020, 11.12.2020 

Curtea 

Constituțională 

Solicitarea CC 

PCC- 

 

HCC nr.21/27.07.2021 

pentru controlul 

constituţionalităţii 

Hotărârii Parlamentului 

nr.219 din 3 decembrie 

2020 pentru modificarea 

Hotărârii Parlamentului 

nr.149 din 29 noiembrie 

2019 privind componenţa 

numerică şi nominală a 

Biroului permanent al 

Parlamentului (sesizarea 

nr.200a/2020)  

28. Cernomoreţ Sergiu; Frunză 

Iu.,AVIZ-POZIŢIA Institutilui de 

Cercetări Juridice Politice şi 

Sociologice pe marginea sesizării 

Curții Constituționale nr. 56 g /2021  

privind excepţia de 

constituţionalitate a prevederilor 

articolului 439/1 C.Contr. RM 

 

Curtea 

Constituțională  

 

Solicitarea CC 

PCC-01/56g/201 

din 12.04.21 

 

29. Frunză Iu., Cernomoreţ S. Stefu 

L. AVIZ-POZIŢIA Institutilui de 

Cercetări Juridice Politice şi 

Sociologice pe marginea sesizării 

Curții Constituționale nr. 169g/2020 

date privind excepția de 

neconstituționalitate a articoleleor 

72 şi 73 din Codul de executare 

 

Curtea 

Constituțională  

 

Solicitarea CC 

PCC-01/169g/567 

din 02.12.20 

 

HCC adoptată cu 

aprecierea ICJPS de 

adoptare a unei Decizii 

de admisibilitate a  

sesizării 

 

https://constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1407&l=ro
https://constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1407&l=ro
https://constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1407&l=ro
https://constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1407&l=ro
https://constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1407&l=ro
https://constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1407&l=ro
https://constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1407&l=ro
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30. Frunză Iu., AVIZ-POZIŢIA 
Institutilui de Cercetări Juridice, 
Politice şi Sociologice  asupra 
sesizării nr. 80a din 06 aprilie 
2021 privind controlul 
constituționalității textului ”și de 
locul de trai (raioane/municipii)” 
din articolul 49 alin. (4) din Legea 
nr. 60 din30 martie 2012 și a pct. 
9 și 10 din Anexa nr. 1 la 
Regulamentul aprobat prin HG 
nr. 1413 din 27.12.2016 

 

Curtea 

Constituțională  

 

Solicitarea CC 

Nr. PCC-

01/80a/377 din 

01.07.21 

 

31. Frunză Iu., Sosna B. AVIZ-
POZIŢIA Institutilui de Cercetări 
Juridice, Politice şi Sociologice  
asupra sesizării nr. 18a din 1 
februarie 2021 privind controlul 
constituționalității articolului 3 
alin. (2) din Legea privind modul 
de stabilire și reexaminare a 
salariului minim nr. 1432/2000, a 
articolului 27 alin. (2) din Legea 
privind sistemul unitar de 
salarizare în sectorul bugetar nr. 
270/2018, a Hotărârii Guvernului 
cu privire la cuantumul minim 
garantat al salariului în sectorul 
rural nr. 165/2010 și a Hotărârii 
Guvernului privind stabilirea 
cuantumului salariului minim pe 
țară nr. 550/2014 

 

Curtea 

Constituțională  

 

Solicitarea CC 

Nr. PCC-

01/18a/58 din 

03.02.21 

 

32. Frunză Iu.; Sicinski C.; Stefu L. 

AVIZUL ICJPS  la sesizarea nr. 

220a/2020 privind excepția de 

neconstituționalitate a articolului 

VII punctele 55-65 din Legea nr. 

257 din 16 decembrie 2020 cu 

privire la modificarea unor acte 

normative. 

 

Curtea 

Constituțională 

Solicitarea CC 

PCC -01/220a/658 

din 30.12.20 

 

33. Frunză Iu.; Costachi Gh.  

AVIZUL ICJPS la sesizările nr. 

214a/2020, nr. 222a/2020 și nr. 

224a/2020 din 30 decembrie 2020 

privind constituționalității Legii nr. 

236 din 16.12.2020 pentru 

modificarea unor acte normative 

(Legea nr. 1456/1993 cu privire la 

activitatea farmaceutică; Legea nr. 

552/2001 privind evaluarea și 

acreditarea în sănătate; Legea nr. 

231/2010 cu privire la comerțul 

interior) (Proiectul de lege nr. 312 

din 09.07.2020) adoptată de 

Parlament la 16.12.2020, și a Legii 

Curtea 

Constituțională 

Solicitarea CC 

PCC -

01/214a/2020, nr. 

222a/2020 și nr. 

224a/657 din 

30.12.20 

 

01.02.21 

HCC – legile contestate 

neconstituţionale 
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nr. 240 din 16.12.2020 pentru 

modificarea unor acte normative 

(Legea nr. 1409/1997 cu privire la 

medicamente – art. 3, 6, 6´1, 6´2; 

Legea nr. 1456/1993 cu privire la 

activitatea farmaceutică – art. 1, 20, 

20´3) (Proiectul de lege nr. 302 din 

06.12.2019), adoptată de Parlament 

la 16 decembrie 2020. 

34. Frunză Iu.; Arseni Ig. AVIZ-
POZIŢIA Institutilui de Cercetări 
Juridice, Politice şi Sociologice  
asupra sesizării nr. 17a din 1 
februarie 2021 privind controlul 
constituționalității pct. 1 din 
Anexa nr. 2 din Hotărârea 
Guvernului cu privire la 
privatizarea terenurilor 
proprietate publică a statului nr. 
932 din 14 august 2007 şi 
suplimentul la ea din 15.02.2021 

Curtea 

Constituțională 

Solicitarea CC 

PCC-01/17a/52 

din 01.02.21 

 

 

35. Guștiuc A.; Guștiuc L. Aviz/opinie 

asupra Sesizării Curții 

Constituționale nr.209a/2020 din 

24.12.2020 privind controlul 

constituționalității a priori a Legii 

nr.244 din 16 decembrie 2020 

pentru modificarea unor acte 

normative. (Schimbarea regulilor de 

joc în domeniul declarării averii și 

intereselor personale de către 

funcționarii publici). 

Curtea 

Constituțională 

Solicitarea CC 

PCC-01/209a-651 

din 24.12.2020 

 

HCC de 

neconstituționalitat

e (similar viziunii 

și recomandărilor 

ICJPS) 

HCC nr.29 din 

21.09.2021 

36. Guștiuc A. Aviz/opinie asupra 

Sesizării Curții Constituționale 

nr.212a/2020 din 29.12.2020 

referitoare la controlul 

constituționalității Legii nr.230 din 

16 decembrie 2020 pentru abrogarea 

Legii nr.235 din 3 octombrie 2016 

privind emisiunea obligațiunilor de 

plată derivate din garanțiile de stat 

nr.807 din 17 noiembrie 2014 și 

nr.101 din 1 aprilie 2015. 

(Abrogarea „Legii Miliardului”). 

Curtea 

Constituțională 

Solicitarea CC 

PCC-01/212a/655 

din 29.12.2020 

 

HCC de 

neconstituționalitat

e (similar viziunii 

și recomandărilor 

ICJPS) 

 

HCC nr.9 din 18 martie 

2021 

37. Guștiuc A.; Guștiuc L. Aviz/opinie 

asupra Sesizării Curții 

Constituționale nr.124g/2021 din 

27.05.2021 și nr.96a/2021 din 

30.04.2021 cu privire la 

interpretarea art.116 alin.(2) din 

Constituție și controlul de 

constituționalitate a alin.(1) din 

Legea nr.544/1995 cu privire la 

statutul judecătorului. (Discreția 

CSM în ce privește reconfirmarea în 

funcție a judecătorilor). 

Curtea 

Constituțională 

Solicitarea CC 

PCC-01/96a/293 

din 02.06.2021 

 

Recomandarea 

ICJPS de luare a 

unei HCC de 

neconstituționalitat

e 

Sesizări pendinte. 

Urmează a fi luată o 

Hotărâre a CC. 

38. Guștiuc A.; Guștiuc L. Aviz/opinie Curtea Solicitarea CC Sesizare pendinte. 

https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1463&l=ro
https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1463&l=ro
https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1463&l=ro
https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1463&l=ro
https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1463&l=ro
https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1463&l=ro
https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1463&l=ro
https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1463&l=ro
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asupra Sesizării Curții 

Constituționale nr.41a/2021 din 

15.06.2021 referitoare la excepția de 

neconstituționalitate a unor 

prevederi din articolul 3438 din 

Codul de procedură civilă 

(anticorupție – evaluarea integrității 

instituționale) 

Constituțională PCC-01/41g/329 

din 15.06.2021 
Recomandarea ICJPS 

de adoptare a unei 

Decizii de 

inadmisibilitate a 

Sesizării 

Urmează a fi luată o 

Hotărâre a CC. 

39. Guștiuc A. Aviz/opinie asupra 

Sesizării Curții Constituționale 

nr.56a - 87a/2021 din 16.08.2021 

referitoare la controlul 

constituționalității articolului II din 

Legea nr.37 din 28 februarie 2020 

pentru modificarea unor acte 

legislative (recalcularea pensiilor 

judecătorilor) 

 

Curtea 

Constituțională 

Solicitarea CC 

PCC-01/87a/499 

din 16.08.2021 

 

Recomandarea 

ICJPS de adoptare 

a unei Decizii de 

inadmisibilitate a 

Sesizării 

Sesizare pendinte. 

Urmează a fi luată o 

Hotărâre a CC. 

40. Berliba V. Aviz/opinie ICJPS 

asupra Sesizării Curții 

Constituționale nr. 177g-12.11.2020 

din 12 noiembrie 2020 privind 

controlul constituționaliății unor 

prevederi ale art. 91 alin. (5) din 

Codul penal al Republicii Moldova 

cu normele constituționale. 

Curtea 

Constituțională 

Solicitarea CC 

PCC-01/177/649 

din 24.12.20 

 

 

41. Berliba V. AVIZ-POZIŢIA ICJPS 
asupra sesizării nr. 123g/2021 
referitoare la excepția de 
neconstituționalitate a art. 208 
alin. (6) din Codul de executare 
și a unor prevederi din pct. 59  
din Hotărârea Guvernului nr. 583 
din 26 mai 2006 cu privire la 
aprobarea Statutului executării  
pedepsei de către condamnați 

 

Curtea 

Constituțională 

Solicitarea CC 

PCC-01/123g/292 

din 31.05.21 

 

 

42. Berliba V. AVIZ ICJPS cu privire 

la Sesizarea Curții Constituționale 

nr. 211g/2021referitoare la excepția 

de neconstituționalitate a art. 4744 

alin. (4) și (5) din Codul de 

procedură penală. 

Curtea 

Constituțională 

  

 

SUBTOTAL: 42 avize realizate + 5 pendinte în lucru. 

                                        TOTAL: Poziția 16 = 18 +41 = 59 avize 
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ANEXA 17 

la Raportul anual de activitate, 2021 

CADJDP -20.80009.1606.05 

 

 

 

17. INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ REFERITOR LA 

ACTIVITĂȚILE MEMBRILOR ECHIPEI ÎN ANUL 2021 

17.1. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, 

al comisiilor, consiliilor științifice de susținere a tezelor  

  

Nume, 

prenume 

Evenimentul (conferință, consiliu de 

susținere, SŞP, etc.) 

Perioada Calitatea  

(membru, 

președinte ș.a.) 

Burian  

Alexandru 

Karol Janas, Slovacia. “Politica de stat a 

Slovaciei privind comunitatea romilor în 

1939-1989: Dimensiune politologică”. - 

teză de doctor habilitat în ştiinţe politice 

(Școala doctorală ”Științe Juridice, Politice și 

Sociologice”).  

Susţinută şa în cadrul ICJPS. Decizia 

Consillului de conducere al Agenţiei 

Naţionale de Asigurare a Calităţii în 

Educaţie şi Cercetare nr. 2 din 25 iunie 

2021  cu privire la conferirea titlului 

ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe 

politice. 

26.01.2021 Membru,consutant 

ştiinţific 

ALBU Natalia Seminarului Științific de Profil la 

specialitățile 552.01., 552.02., 552.03., 

din cadrul ICJPS. Teza de doctor în drept 

a dlui ENICOV Vadim cu titlul 

„Securitatea juridică a persoanei în 

Republica Moldova, dimensiuni 

constituționale”, conducător științific: 

COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat, 

profesor universitar. 

5 august 

2021, 

Membru 

ALBU Natalia Seminarul Ştiinţific de Profil la 

specialitățile 561.01 și 562.01 din cadrul 

ICJPS,  

13 iulie 2021 

06 iulie 2021 

29 iunie 

2021 

Membru 

Juc Victor Comisia de susținere publică a lucrării de 

sinteză a tezei de doctor habilitat în 

politologie (în baza lucrărilor publicate) 

de către doctorul Janas Karol.  

26 ianuarie 

2020 

Președinte 

Osoianu Tudor Susţinerea tezei de doctor în drept, 

semnată de ADAM Sorin. Cercetarea 

criminalistică a urmelor de natură 

biologică umană - teză de doctor în drept. 

Specialitatea: 554.04 – Criminalistică, 

14 martie 

2021, ora 10-

00 în 

Referent oficial 
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expertiză judiciară, investigații operative, 

la şedinţa Consiliului ştiinţific specializat 

D554.04-102 din cadrul Universității 

Libere Internaționale a Republicii 

Moldova pe adresa: MD 2021, mun. 

Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52, sala 

102, bl. IV. 

1.Rusu Vitalie 

2.Osoianu Tudor 

3.Cuşnir Valeriu 

4.Cernomoreț 

Sergiu 

Seminarul științific de profil 554.Drept 

Penal, USM 

 

 

Pe parcurul 

perioadei 

15.04.2021 

18.02.2021 

membru  

 

 

Secretar SSP 554 

(Drept penal) 

 

1. Chirtoacă 

Leonid 

2. Frunză 

Iurie 

Comisia publică privind susținerea tezei 

de doctor cu tema „Regimul juridic al 

actului notarial în legislația Republicii 

Moldova și României”, elaborată de Schin 

George Cristian, Program de doctorat 

(specialitatea) 553.01 – Drept civil,  

19.01.2021 – 

11.06.2021 

Membru 

 

Referent oficial 

 

1. Chirtoacă 

Leonid 

2. Frunză 

Iurie 

Comisia publică de susținere a tezei de 

doctor cu tema: „Reglementarea juridică a 

cambiei prin prisma legislației Republicii 

Moldova și a Uniunii Europene”. 

Elaborată de Novac - Diaconu Laurențiu, 

Program de doctorat (specialitatea) 553.01 

– Drept civil,11 iunie 2021 

19.01.2021 -

11.06.2021 

 

Membru 

Referent oficial 

 

Chirtoacă Natalia Comisia de Susținere Publică la 

specialitățile: 561.01 - Teoria, 

metodologia politologiei, instituții și 

procese politice şi 562.04 - Teoria 

integrării europene, instituții, procese și 

politici europene din cadrul ICJPS – 

lucrarea de sinteză/teza de doctor habilitat 

în științe politice a dlui dr. Janas Karol cu 

tema: „Государственная политика 

Словакии в отношении цыганского 

сообщества в 1939-1989 гг.: 

политологическое 

измерение”. Consultant ştiinţific: Burian 

Alexandru, doctor habilitat în drept, 

profesor universitar.  

26.01.2021 Ședința Comisiei de 

Susținere Publică în 

calitate de secretar 

științific/membru. 
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Chirtoacă Natalia Comisia de îndrumare la specialitatea: 

552.08 – Drept internațional și european 

public din cadrul UILIM – teză de doctor 

în drept a dlui Alabdulabbar Naif Jassim 

cu tema: „Cadrul normativ internațional 

de securitate în contextul crizelor 

regionale”. Conducător științific: Cauia 

Alexandr, doctor în drept, conferențiar 

universitar. 

16.04.2021 Ședința Comisiei de 

îndrumare în 

calitate de membru. 

Chirtoacă Natalia Seminarul Științific de Profil la 

Specialitățile: 561.01 - Teoria și 

metodologia politologiei, instituţii şi 

procese politice; 562.01 - Teoria și 

metodologia relațiilor internaționale și a 

diplomației din cadrul Institutului  de  

Cercetări  Juridice,  Politice  și  

Sociologice  

29.06.2021 

06.07.2021 

Ședința SȘP în 

calitate de 

membru/referent.  

Costachi 

Gheorghe 

Susținerea publică a tezei de doctor în 

drept „Răspunderea Parlamentului 

Republicii Moldova – condiţie necesară 

pentru edificarea statului de drept 

contemporan”, elaborată de către Victor 

Micu 

19 martie 

2021 

Membru al Comisiei 

de susținere publică 

/conducător științific/ 

Costachi 

Gheorghe 

Susținerea publică a tezei de doctor în 

drept „Răspunderea magistraţilor – 

garanţie a legalităţii şi eficienţei puterii 

judecătoreşti în Republica Moldova şi 

România”, elaborată de către Daniela 

Cozma 

19 martie 

2021 

Membru al Comisiei 

de susținere publică 

/conducător științific/ 

Toți membrii-

executanți ai 

proiectului 

Ședința Centrului de cercetări juridice al 

ICJPS (unitate primară) privind teza de 

doctor în drept „Securitatea juridică a 

persoanei în Republica Moldova: 

dimensiuni constituționale și comunitare”, 

elaborată de Enicov Vadim 

21 ianuarie 

2021 

Conducător științidic 

1. Balmuș Victor 

2.  Costachi 

Gheorghe 

3. Guștiuc A. 

4. Smochină 

Andrei 

Seminarul științific de profil 552.Drept 

Public, specialitățile 552.01.Drept 

constituțional; 552.02.Drept administrativ; 

552.03.Drept financiar(bancar, fiscal, 

vamal).  

Ședințe: 5 august 2021 

 

Decizia 

ANACEC 

nr.14 din 26 

februarie 2021 

pentru un 

termen de 4 ani 

- 

Președinte SȘP 

Vicepreședinte SȘP / 

membru 
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Costachi 

Gheorghe 

 

Comisia de evaluare a rapoartelor de 

cercetare științifică, susținute de 

doctoranzii Școlii doctorale Științe 

juridice și politice, USM, Consorțium. 

 

12 octombrie 

2021 

Membru al Comisiei 

de evaluare a 

raportului de cercetare 

științifică 

Smochină Andrei 1. Seminarul Ştiinţific de Profil 

interuniversitar, profilul: 551.Teoria 

Generală a Dreptului din cadrul 

Universităţii SPEE „Constantin Stere” și 

ULIM 

2. Consiliului Științific ULIM 

3. Consiliul ştiinţific  consultativ de pe 

lângă Curtea Constituţională a Republicii 

Moldova 

4. Seminarul Ştiinţific de Profil, profilul: 

551.Teoria Generală a Dreptului din 

cadrul Universităţii de Stat din Moldova. 

Decizia ANACEC nr.12 din 23 

decembrie 2020 pentru un termen de 4 

ani. 

 

 

 

2018 

 

 

 

2019 

Membru  

 

 

Membru 

Membru 

 

 

Membru 

1. SOSNA Boris 

2. Smochină 

Andrei 

3. Frunză Iurie 

4. Chirtoacă 

Leonid 

5. Arseni Igor 

Seminarul Ştiinţific de Profil, profilul: 

553. Drept privat din cadrul Institutului de 

Cercetări Juridice  şi Politice.  

Sedințe:  07.10.21; 09.11.21 

Decizia 

ANACEC 

nr.13 din 30 

octombrie 

2020 pentru 

un termen de 

4 ani 

Secrtet. Științific 

membrii 

Andrei Smochină Cerba Veaceslav. Structura teoretică a 

răspunderii juridice în dreptul public și în 

dreptul privat. Specialitatea 551.01 – 

Teoria generală a dreptului. Conducător 

şt. Baltag Dumitru.  

 

28.05.2021 președinte  

CŞS D 551.01 – 21- 

9. 

Andrei Smochină Șelenga Natalia.Bazele teoretice ale 

statutului juridic al personalității în statul 

contemporan.. Specialitatea 551.01 – 

Teoria generală a dreptului. Conducător 

şt. Valentina Coptileț’.(Decizia 

Consiliului de Conducere al ANACEC 

nr.2 din 26 februarie 2021) 

28.05.2021 membru al CŞS 

 D 551.01 – 21-10. 

Andrei Smochină Enicov Vadim. Principiile constituționale 

aplicabile accesului la putere în stat. 

Specialitatea: 552.01 - Drept 

constituţional. Conducător şt. Costache 

Gh.. Smochină Andrei  ,  

 

6 decembrie 

2021. 

președinte al CŞS 

 D 552.01-24 

Andrei Smochină -Olga Păduraru. Dreptul de proprietate 

privată, garanții constituționale și limitele 

acestuia   Specialitatea 552.01 Drept 

constituțional. Conducător şt. Guceac Ion  

 

16. 02. 2021 Referenti oficiali 

CŞS  D 551. 01-96 
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Andrei Smochină Ciobanu Rodica. Metodologia interdisciplinară în 

reconstrucția paradigmatică a dreptului. 

Teza de  doctor  habilitat în drept.  Specialitatea 

551.01 – Teoria generală a dreptului. Conducător  

şt. Avornic Gheorghe.:  CŞS  

DH 551.01-21-6 din cadrul USM, aprobat prin 

decizia nr.1 a Comisiei de Conducere ANACEC din 

27 aprilie 2021,  . 

 

04. 06. 2021 Referent oficial 

CŞS  

DH 551.01-21-6 

Andrei Smochină Creciun Natalia. Axiologia inspecției judiciare în 

eficientizarea activității judecătorești. Teza de  doctor 

în drept.  Specialitatea 551.01 – Teoria generală a 

dreptului. Conducător  şt. Andrei Negru. Referenti 

Comisia de doctorat din cadrul USM,  

03 septembrie 2021 

 

03 septembrie 2021 

 

Referent oficial 

 

Sprincean S. Comisia de experți a ANACEC - Științe 

juridice, politice, militare și informații 

(ramurile științifice 55, 56, 58) 

Pe parcursul 

perioadei  
membru 

Sprincean S. Au fost elaborat depus dosarul la Agenția 

Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 

pentru a răspunde la apelul privind 

completarea Registrului experților 

independenți (în conformitate cu HG 

196/2018) - 

https://ancd.gov.md/ro/content/concursul-

privind-%C3%AEncadrarea-

exper%C5%A3ilor-independen%C5%A3i 

Pe parcursul 

perioadei 
expert 

Rusu Vitalie Comisia de licențiere a activității de 

avocat Uniunea Avocaților din Republica 

Moldova 

Pe parcursul 

perioadei. 

Membru  

Rusu Vitalie Senatul Universității de Stat „Alecu 

Russo” din Bălți în calitate de membru.  

Pe parcursul 

perioadei. 

Membru 

 

17.2.  Redactor / membru al colegiilor de redacție al revistelor 

naționale / internaționale  

Nume, 

prenume 

Revista Calitatea 

(membru/redactor/recenze

nt oficial) 

ALBU Natalia Revista științifico-practică STUDII NAȚIONALE 

DE SECURITATE. Institutul Naţional de 

Informaţii şi Securitate „Bogdan, Întemeietorul 

Moldovei” (INIS) al Serviciului de Informații și 

Securitate. 

 

Recenzent oficial 

1. Cojocaru 

Radion 

2. Nastas Andrei 

3. Costachi 

Gheorghe 

Legea şi Viaţa Redactor Şef 

Membru al colegiului de 

redacție 

Cojocaru 

Radion 

Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel 

Mare” a MAI al RM 

Redactor Şef-adjunct 

https://ancd.gov.md/ro/content/concursul-privind-%C3%AEncadrarea-exper%C5%A3ilor-independen%C5%A3i
https://ancd.gov.md/ro/content/concursul-privind-%C3%AEncadrarea-exper%C5%A3ilor-independen%C5%A3i
https://ancd.gov.md/ro/content/concursul-privind-%C3%AEncadrarea-exper%C5%A3ilor-independen%C5%A3i
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Juc Victor  

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

Mîndru V. 

Revista de Filozofie, Sociologie și Științe 

Politice ISSN 1857-2294. 

Redactor-șef  

Redactor științific adjunct 

Membru a colegiului de 

redacție 

 

Juc Victor Revista Militară  Membru al colegiului de 

redacție 

Juc Victor International Journal of Communication 

Research (România) 

Membru al colegiului științific 

SOSNA Boris Vector European membru colegiului de redacţie 

SOSNA Boris 

Frunză Iurie 

Supremaţia Dreptului membru colegiului de experţi 

SOSNA Boris Наше право (Украина) membru colegiului de redacţie 

SOSNA Boris Европейские перспективы (Украина) membru colegiului de redacţie 

Osoianu 

Tudor 

1. Membru al colegiului de redacţie la 

Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel 

Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al 

Republicii Moldova. Ştiinţe socioumanistice 

http://academy.police.md/assets/files/pdf/analel

e_st_nr1-2015_sem_1.pdf; 

http://academy.police.md/assets/files/pdf/analel

e_st_nr9-2019_sem_1.pdf 

2. Membru al colegiului de redacţie la 

Anuarul ştiinţific „Probleme actuale de 

prevenire şi combatere a criminalităţii”, ale 

Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului 

Afacerilor Interne al Republicii Moldova. 

3. Membru al colegiului de redacţie al 

Revistei științifico-practice STUDII 

NAȚIONALE DE SECURITATE 

https://sis.md/sites/default/files/comunicate/fisie

re/REVISTA%20_red_ok.pdf 

4. Membru al colegiului de redacţie al 

Revistei științifico-practice LEGE ȘI VIAȚA. 

 

Membru al colegiului de 

redacţie  

Chirtoacă 

Natalia 

Revista Moldovenească de Drept Internațional și 

Relații Internaționale 

Secretar Științific 

Chirtoacă 

Natalia 

Revista ECOFORUM Membru 

Chirtoacă 

Natalia 

Revista CROSS-BORDER JOURNAL for 

International Studies 

Membru 

Costachi 

Gheorghe 

Culnir V. 

Studii și cercetări juridice (Culegere de lucrări și 

cercetări juridice)  

 

 

Membru al colegiului de 

http://academy.police.md/assets/files/pdf/analele_st_nr1-2015_sem_1.pdf
http://academy.police.md/assets/files/pdf/analele_st_nr1-2015_sem_1.pdf
http://academy.police.md/assets/files/pdf/analele_st_nr9-2019_sem_1.pdf
http://academy.police.md/assets/files/pdf/analele_st_nr9-2019_sem_1.pdf
https://sis.md/sites/default/files/comunicate/fisiere/REVISTA%20_red_ok.pdf
https://sis.md/sites/default/files/comunicate/fisiere/REVISTA%20_red_ok.pdf
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Juc V. 

Sprîncean S. 

Smochină A. 

Frunză Iurie 

redacție 

 

Redactor știiunțific 

Costachi 

Gheorghe 

Jurnalul Juridic Național: teorie și practică Membru al colegiului de 

redacție 

Andrei 

Smochină  

Revista Stidii juridice universitare (ULIM) membru colegiului de redacţie 

Andrei 

Smochină  

Revista Institutului Naţional al Justiţiei - membru colegiului de 

redacţie 

Andrei 

Smochină  

Право и политология. Международный 

научный журнал 

член научно–

координа-ционного 

совета 

Andrei 

Smochină  

 

Revista Națională de Drept (publicație periodică 

științifico-practică) publicație USPEE 

„Constantin Stere” din Moldova, Tipul B, ISSN 

1811-0770 

membru colegiului de 

redacţie 

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

Publicația periodică „Studii Naționale de 

Securitate. Revistă știinţifico-practică” -  

Membru al colegiului de 

redacție - Fondator: Institutului 

Național de Informații și 

Securitate ”Bogdan, 

Întemeietorul Moldovei” 

(INIS). 

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

Revista «Регионология . Regionology» - ISSN 

2413-1407 / eISSN 2587-8549. 

http://regionsar.ru/   

Membru al colegiului de 

redacție - Fondator: 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарёва» (ФГБОУ ВО «МГУ 

им. Н.П. Огарёва»). 

Российская Федерация, 

Республика Мордовия, г. 

Саранск. 

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

Сетевой электронный научный журнал 

«Гуманитарные и политико-правовые 

исследования» - ISSN 2618-8120 

http://svijournal.ru/  

Membru al colegiului de 

redacție.        Fondator: 

Средне-Волжский институт 

(филиал) федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Всероссийский 

государственный 

университет юстиции (РПА 

Минюста России)», г. 

http://regionsar.ru/
http://svijournal.ru/
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Саранск. 

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

Revista „Postmodern Openings”  

 

Membru în colegiul de 

redacție (International 

Editorial Advisory Board). 

Fondator: Lumen Research 

Center in Social and 

Humanistic Sciences, Iași, 

România. ISSN: 2068-0236 / 

e-ISSN: 2069-9387 / ISSN-L: 

2068-0236 

Revistă inclusă în: Web of 

Sciences (WOS) - Clarivate 

Analytics (former Thomson 

Reuters); EBSCO; ERIH+; 

Index Copernicus; CEEOL; 

Ulrich ProQuest; Cabell, 

Journalseek; Scipio; 

Philpapers; SHERPA/RoMEO 

repositories; KVK; WorldCat; 

CrossRef; J-GATE; Ideas 

RePeC; Econpapers; Socionet; 

Google Scholar. 

http://postmodernopenings.co

m/international-advisory-

board. 

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

Revista „Political sciences and european 

studies”  

 

Membru în International 

Editorial Advisory Board. 

Fondator: Lumen Research 

Center in Social and 

Humanistic Sciences, Iași, 

România. ISSN- L:2284–

5992 / ISSN Print :2284–5992 

/ ISSN Online: 2501-0417. 

http://lumenjournals.com/politi

cal-sciences-and-european-

studies/international-editorial-

advisory-board/   

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

Revista „Logos Universality Mentality 

Education Novelty: Philosophy & Humanistic 

Sciences”  

Membru în colegiul de 

redacție (Editorial Advisory 

Board).Fondator: Lumen 

Research Center in Social and 

Humanistic Sciences, Iași, 

România. ISSN Print: 2284-

5976 / ISSN Online: 2501-

0409. 

http://lumenpublishing.com/jo

urnals/index.php/lumenphs/pa

ges/view/editorial-advisory-

board  

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

Revista „Logos Universality Mentality 

Education Novelty: Economics & 

Administrative Sciences”  

Membru în colegiul de 

redacție (Editorial Advisory 

Board). Fondator: Lumen 

Research Center in Social and 

Humanistic Sciences, Iași, 

România. ISSN Print: 2284-

5984 / ISSN online: 2501-

0425. 

http://postmodernopenings.com/international-advisory-board
http://postmodernopenings.com/international-advisory-board
http://postmodernopenings.com/international-advisory-board
http://lumenjournals.com/political-sciences-and-european-studies/international-editorial-advisory-board/
http://lumenjournals.com/political-sciences-and-european-studies/international-editorial-advisory-board/
http://lumenjournals.com/political-sciences-and-european-studies/international-editorial-advisory-board/
http://lumenjournals.com/political-sciences-and-european-studies/international-editorial-advisory-board/
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenphs/pages/view/editorial-advisory-board
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenphs/pages/view/editorial-advisory-board
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenphs/pages/view/editorial-advisory-board
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenphs/pages/view/editorial-advisory-board
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http://lumenpublishing.com/jo

urnals/index.php/lumeneas/pag

es/view/editorial-advisory-

board  

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

Revista „Logos Universality Mentality 

Education Novelty: Law”  

Membru în colegiul de 

redacție (Editorial Advisory 

Board). Fondator: Lumen 

Research Center in Social and 

Humanistic Sciences, Iași, 

RomâniaISSN Print: 2284-

5968 / ISSN Online: 2458-

1046. 

http://lumenpublishing.com/jo

urnals/index.php/lumenlaw/pa

ges/view/editorial-advisory-

board  

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

Revista „Logos Universality Mentality 

Education Novelty: Social Sciences”  

Membru în colegiul de 

redacție (Editorial Advisory 

Board). Fondator: Lumen 

Research Center in Social and 

Humanistic Sciences, Iași, 

România. ISSN Print: 2284-

5747 / ISSN Online: 2458-

1054. 

http://lumenpublishing.com/jo

urnals/index.php/lumenss/page

s/view/editorial-advisory-

board 

 

17.3. Alte activități relevante 

 

Nume, 

prenume 

Denumirea activității Organizația gazdă  Data/luna/

anul 

organizării 

ALBU Natalia Discuția de politici online „Rolul parlamentului 

în combaterea dezinformării și propagandei în 

Republica Moldova”.  

Evenimentul a fost 

facilitat de Institutului 

pentru Politici și Reforme 

Europene în colaborare cu 

Egeria Solutions 

(Georgia) și cu susținerea 

Fundației Konrad 

Adenauer în Georgia. 

13.10. 2021 

ALBU Natalia Eveniment privind prezentarea studiului 

“Cartografierea societății civile în sectorul de 

securitate al Republicii Moldova” (manifestare 

națională).  

Platforma societății civile 

privind sectorul de 

securitate 

23.08. 2021 

 

ALBU Natalia Masă rotundă: „Monitorizare fenomenelor 

hibride în Republica Moldova”, prezentarea 

raportului cu titlu: Concept de monitorizare a 

interferențelor hibride în Republica Moldova 

Institutul pentru Politici și 

Reforme Europene 

31.05.2021 

ALBU Natalia Conferință științifică cu genericul: „Soluții și 

recomandări pentru factorii de decizii din 

instituțiile puterii de stat din RM de ieșire din  

ICJPS 25.05.2021 

http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumeneas/pages/view/editorial-advisory-board
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumeneas/pages/view/editorial-advisory-board
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumeneas/pages/view/editorial-advisory-board
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumeneas/pages/view/editorial-advisory-board
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenlaw/pages/view/editorial-advisory-board
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenlaw/pages/view/editorial-advisory-board
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenlaw/pages/view/editorial-advisory-board
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenlaw/pages/view/editorial-advisory-board
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenss/pages/view/editorial-advisory-board
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenss/pages/view/editorial-advisory-board
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenss/pages/view/editorial-advisory-board
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenss/pages/view/editorial-advisory-board
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