MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII
MOLDOVA
UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Aprobat:
La ședința Senatului
Universității de Studii Europene din Moldova,
Pr. verbal nr. 6 din 25.01.2021
Rector, dr., prof.univ.
Iurie SEDLEȚCHI

DIRECȚIILE DE CERCETARE A UNIVERSITĂȚII
DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA
PE PERIOADA 2021-2025

CHISINAU, 2021

ORGANIZAREA CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE ÎN CADRUL USEM
Universitatea de Studii Europene din Moldova, reieșind din importanța cercetării științifice pentru
dezvoltarea cunoașterii și formarea resurselor umane înalt calificate, pune accent pe excelență,
interdisciplinaritate și vizibilitate internațională.
Misiunea cercetării științifice în USEM este de a genera cunoaștere și de a transmite, difuza și
valorifica cunoștințele acumulate prin cercetarea științifică.
Activitatea de ansamblu a USEM se încadrează pe deplin in limitele exigențelor dezvoltării
Republicii Moldova la etapa actuală și se evidențiază prin activitatea didactică și științifică prodigioasă
desfășurată pe parcursul anilor in vederea pregătirii cadrelor calificare pentru diverse domenii de activitate,
inclusiv științifice.
Modul de organizare și desfășurare a cercetării științifice in USEM se reglementează prin Carta
USEM (aprobată la 01.06.2015), Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului
științific în cadrul USEM (proces verbal nr.4 din 23.12.2015), Regulamentul privind organizarea și
desfășurarea programelor de studii superioare de doctorat, ciclul III în cadrul școlii doctorale ale USEM
(proces verbal nr.7 din 27.04.2015), a programelor de studii superioare de doctorat, aprobate de Senatul
USEM, și prin alte acte normative.
USEM poate participa la concursurile organizate de autoritatea națională pentru cercetare,
dezvoltare și inovare privitor la finanțarea de la bugetul de stat a proiectelor de cercetare, dezvoltare și
inovare. Pentru activitățile de cercetare desfășurate, USEM poate beneficia de finanțare instituțională
acordată, prin concurs, in baza evaluării relevanței internaționale și a impactului economic și social al
rezultatelor obținute. Condițiile concursului. metodologia evaluării relevanței internaționale și a impactului
economic și social, inclusiv volumul finanțării instituționale, se stabilesc de autoritatea națională pentru
cercetare, dezvoltare și inovare și se aprobă de Guvern.
În cadrul USEM, activitatea de cercetare științifica se desfășoară la catedre, in laboratoare, secții,
departamente, institute științifice.
Principala verigă care coordonează și realizează nemijlocit activități de cercetare științifică in cadrul
USEM este INSTITUTUL DE CERCETĂRI STRATEGICE ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ.
La categoria sarcinilor de bază ale activității de cercetare științifică a USEM se atribuie:
Efectuarea cercetărilor științifice conform direcțiilor prioritare ale științei;
Elaborarea lucrărilor cu caracter științifico-didactic și publicarea acestora;
Implementarea rezultatelor reieșite din cercetările științifice in activitatea practică;
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Elaborarea și publicarea lucrărilor metodice, manualelor, monografiilor etc.
STRUCTURA INSTITUȚIONALĂ A CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE

SENATUL

CONSILIUL PENTRU
DEZVOLTARE
STRATEGICĂ
INSTITUȚIONALĂ

RECTOR

PRORECTOR pentru
activitatea didactică

PRORECTOR pentru
activitatea științifică

CONSILIUL
ȘTIINȚIFIC

PRORECTOR pentru
relații internaționale

INSTITUTUL DE CERCETĂRI STRATEGICE ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ
DIRECTOR (Băieșu Aurel, doctor habilitat în drept, profesor Universitar)
SECRETAR ȘTIINȚIFIC (COJOCARU Aurelia, doctor în psihologie, conferențiar universitar)

CENTRUL
ȘTIINȚE
ECONOMICE
(Conducător
CATAN Petru,
dr. habilitat în
economie)

CENTRUL
CERCETĂRI
JURIDICE DE
DREPT PRIVAT
(Conducător
BÎTCĂ Ion,
dr. în drept, conf.
univ)

CENTRUL
CERCETĂRI
JURIDICE DE
DREPT PUBLIC
(Conducător
PÂNTEA Andrei,
dr. în drept, conf.
univ)

CENTRUL
ȘTIINȚE SOCIALE,
JURNALISM ȘI
RELAȚII PUBLICE
(Conducător
COJOCARU
Aurelia,
dr. în psihologie,
conf.univ.)
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DIRIICȚIILE PRINCIPALE DE CERCETARE ALE USEM
USEM are la dispoziție un potențial Științific real pentru desfășurarea cercetărilor științifice în
domeniul dezvoltării învățământului universitar, postuniversitar și prin doctorat.
Pentru perioada 2021-2025 au fost aprobate direcții strategice de cercetare realizate în cadrul USEM
de către Institutul de Cercetări Strategice și Integrare Europeană (ICSIE) (Director - Băieșu Aurel,
doctor habilitat în drept, profesor universitar), acestea din urmă reoferindu-se la 4 centre de cercetare,
materializându-se în anumite subiecte cu caracter generic.
Centrele de cercetare vizate sunt:
Centrul I. CENTRUL ȘTIINȚE ECONOMICE.
Centrul II. CENTRUL CERCETĂRI JURIDICE DE DREPT PRIVAT.
Centrul III. CENTRUL CERCETĂRI JURIDICE DE DREPT PUBLIC.
Centrul IV. CENTRUL ȘTIINȚE SOCIALE, JURNALISM ȘI RELAȚII PUBLICE.
Nr/
ord
1.

Centrul
CENTRUL
ECONOMICE

Nr.
secției
ȘTIINȚE 1.

Tema cercetării

Economie și turism

1. Fundamente economice a
perspectivelor de dezvoltare a
potențialului economico-social
al RM

Conducător
CHISILI Serghei,
dr. în economie, conf.
cercet.

Conducător
CATAN Petru,
dr. habilitat în economie
2.

2.

Secția

Contabilitate și finanțe

1. Fundamente teoretice și
practice
contabilității și
finanțelor în condițiile integrării
în UE

CENTRUL
1.
CERCETĂRI
JURIDICE DE DREPT
PRIVAT

Conducător
LUPU Constantin
dr. în economie, conf. univ.
Reglementarea
1. Analiza instituțiilor de
raporturilor juridice de
drept privat prin prisma
drept privat intern:
modificărilor
operate
în
material și procesual
legislație.

Conducător
BÎTCĂ Ion,
dr. în drept, conf. univ.

Conducător
SLUTU Nicolae, dr. în
drept, lect. univ.
2.

Reglementarea
raporturilor de drept

2. Raporturile procesuale
civile
–
abordări
teoretice și practice
1. Contractele
internaționale

comerciale
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privat cu elemente de
extraneitate

3.

CENTRUL
1
CERCETĂRI
JURIDICE DE DREPT
PUBLIC
Conducător
PÂNTEA Andrei,
dr. în drept, conf. univ.

2.

4.

CENTRUL
ȘTIINȚE 1.
SOCIALE, JURNALISM
ȘI RELAȚII PUBLICE
Conducător
COJOCARU Aurelia,
dr. în psihologie,
conf.univ.

2.

3.

Conducător
2. Instituțiile
dreptului
BĂNĂRESCU Iulia,
international privat
dr. în drept, conf. univ.
Strategii în domeniul
1. Analiza
cauzelor,
politicilor penale
condițiilor și circumstanțelor
care se află la baza comiterii
Conducător
anumitor categorii de infracțiuni.
STĂVILĂ Mihai,
Prevenția
și
combaterea
dr. în drept, lect. univ.
fenomenului infracțional
2. Standarde democratice
ale actului de justiție prin prisma
jurisprudenței CSJ, CtEDO.
Politici punitive
Politici juridico-siociale
1. Curtea Constituțională și
de consolidare a Statului practici de implementare a
de Drept
deciziilor acesteia la efectuarea
justiție
Conducător
RUSU Victor,
2. Impactul
activității
dr. în drept, conf. univ.
structurilor de drept la
consolidarea încrederii
societății în Statul de
Drept. Studii sociojuridice
Psihologia aplicată
1. Diagnosticul
organizațional și evaluarea
Conducător
psihologică a personalului.
DAVIDESCU Elena,
dr. în pedagogie,
2. Psihologia
clinicoconf.univ.
educațională.
Politică mondială și
1. Promovarea principiilor
relații internaționale
statului de drept în condițiile
integrării europene a RM
Conducător
PÎRTAC Grigore,
dr. în științe politice,
conf.univ.
Jurnalism și procese
1. Mass–media
și
mediatice
consolidarea diplomației publice
in societatea informațională.
Conducător
COLȚUN Gheorghe,
dr. habilitat în filologie,
prof.univ.
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