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01/09/1996–30/06/2001 Licențiat în drept 

Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău 

www.usm.md  

01/10/2001–01/07/2002 

 

 

Master în drept 

Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău 

www.usm.md  

01/01/2003–01/01/2008 Studii de doctorat  
Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău 

www.usm.md 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ:  

 

01/09/2016-30/06/202018  Lector la Catedra stiinte socio-umane 

                                            Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo, Chișinău 

 

01/09/2003–prezent Lector la Departamentul Științe Politice și Administrative 

 Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău   

   

   

 

DOMENII DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ: 

 

 Violența în familie; 

 Medierea – modalitatea alternativă de soluționare a conflictelor; 

 Răspunderea funcționarului public. 

 

PUBLICAŢII NAŢIONALE/INTERNAŢIONALE: 

1. Aspecte conceptuale privind violenţa în familie. Analele ştiinţifice ale U.S.M., 

Seria “Ştiinţe socioumanistice”, vol. I, 2005. (0.3 c.a) 

2. Forme de manifestare a violenţei în familie Revista Naţională de Drept, N. 7, 

2006. (0.4 c.a.) 

3. Violenţa în familie. Conferinţa ştiinţifică internaţională: „Învăţământul superior 
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şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere” dedicată jubileului de 

60 ani ai Universităţii de Stat din Moldova din 28 septembrie 2006, Seria 

“Ştiinţe socioumanistice”, Vol.II, Chişinău, 2006. (0.2 c. a) 

4. Particularităţile violenţei sexuale şi problema violului marital. Revista Naţională 

de Drept, N. 11, 2006. (0.3 c.a) 

5. Aria de răspîndire a violenţei în familie în “sectorul privat” prin prisma definirii 

conceptului de familie. Premiul municipal pentru tineret în domeniul artei, 

literaturii, tehnicii şi ştiinţei  (ediţia  2006). 

6. Aria de răspîndire a violenţei în familie în “sectorul privat” prin prisma definirii 

conceptului de familie. Revista Naţională de Drept, N. 5, 2007. (0.7 c.a) 

7. Respectarea dreptului la viaţa privată şi de familie poate genera violenţă 

intrafamilială ocultă fără ingerinţa statului. Studia Universitas 2011, nr.3\34. 

(0.4 c.a) 

8. Autorităţile administraţiei publice implicate în prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională: 

Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare, consacrată 

aniversării a 65-a a USM din 21-22 septembrie 2011, ştiinţe sociale, vol. I.(0.3 

c.a) 

9. Medierea – artă eficientă de vindecare a cazurilor de violenţă în familie. 

Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională: Interferenţe universitare-

integrare prin cercetare şi inovare din      25-26 septembrie 2012, ştiinţe 

sociale. (0.3 c.a) 

10. Percepţia şi semnificaţia instituţiei  şi profesiei de mediator. Conferinţa 

ştiinţifică cu participare internaţională: Interferenţe universitare-integrare prin 

cercetare şi inovare din      25-26 septembrie 2012, ştiinţe sociale. (0.3 c.a) 

11. Prevenirea şi combaterea violenţei în familie: dimensiuni socio-juridice. 

Conferinţa ştiinţifică: Sociologia- interferenţe naţionale şi internaţionale din 

14-15 noiembrie 2012. (0.3 c.a) 

12. Reglementari europene privind violenţa faţă de femei în familie. 

Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională: Interferenţe universitare-

integrare prin cercetare şi inovare din      25-26 septembrie 2016, ştiinţe 

sociale. (0.3 c.a) 

13. Integritatea: motiv de responsabilitate sau temei de răspundere juridică a 

funcţionarilor publici. Conferinţa ştiinţifică a cadrelor didactice, 

Departamentul Stiinţe Politice şi Administrative, Chişinău, 29 mai, 2017.  

(0.8 c.a.) 

 
 


