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Informaţii personale  

Nume / Prenume Tatiana Ciobanu 

Adresă(e) mun. Chișinău, Republica Moldova 

Telefon(oane) 069347377    

E-mail   mocreactanea@yahoo.com 

  

Gradul ştiinţific 
Titlul  ştiinţifico-didactic  

Doctor în drept la specialitatea 12.00.01 (2009) 
Lector superior universitar, Catedra ştiinţe administrative, Universitatea de Stat 
din Moldova   (2009)                                           
 

  

Locul de muncă vizat   
 
 

Experienţa profesională  

Universitatea de Stat din Moldova, Deparamentul ştiinţe politice și 
administrative – titular 
 

1999-2020 
2013-2015 
2015-2016 

                                   2016-2019 
                              2020-prezent 

  Conferențiar universitar,  Deparamentul ştiinţe politice și administrative,  
 Jurist CA „Klassika Asigurări‖SA 
 Jurist „Ideea Credit‖ 
 Jurist Compania „Intact Asigurări Generale‖ SA 
 Specialist principal Departamentul asigurări, Comisia Nașională a Pieței 
Financiare 

Educaţie şi formare  

2000-2009 
 
 

1999-2000 
 

1990-1999 
 

1990-1994 

Studii doctorat, Universitatea de Stat din Moldova. Tema tezei de doctor 
(Originea şi evoluţia deontologiei juridice) 
 
Studii masterat, Universitatea de Stat din Moldova.  
 
Facultatea de Drept; Universitatea de Stat din Moldova.  
 
Şcoala Pedagogică or. Călăraşi, Republica Moldova 
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Domeniul de activitate  
ştiinţifică   

 
 

 
Disciplinele predate 

 
 
 
 
 

Participări la foruri 
Ştiinţifice naţionale (în ultimii 5 
ani)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participări la foruri 
Ştiinţifice Internaţionale  

 
 

   
12.00.01- Studierea originii şi evoluţiei deontologiei juridice, rolul normelor 
deontologice în orientarea activităţii profesionale al juriştilor, persoanelor cu 
funcţii de răspundere. Cercetarea domeniului moralităţii şi interacţiunea 
acestuia cu fenomenul social, juridic şi politic.  
 
Deontologia juridică 
Deontologia funcţionarului public 
Drept administrativ 
Teoria generală a statului şi dreptului 

 

 Conferinţe naţionale - 5 
 

1. CIOBANU Tatiana. Rolul Autorității Naționale de Integritate în 
prevenirea și combaterea manifestărilor de corupție. În: Contribuția tinerilor 
cercetători la dezvoltarea administrației publice. Materialele conferinței 
științifico-practice internaționale din 24 februarie 2017. Chișinău, AAP, p.52-
57, 0,4 c.a 

2. CIOBANU Tatiana. VACARENCO Iulia. Abordări teoretice și practice 
privind conceptele de funcție și activitate remunerată din perspectiva 
regimului juridic al incompatibilităților pentru funcții publice și de demnitate 
publică. În: Reforma administrației publice: probleme și perspective. 
Materialele conferinței ştiinţifice a cadrelor didactice din a Facultății Relații 
Internaționale, Științe Politice și Administrative, Departamentul Științe 
Politice și Administrative din 29 mai 2017. Chișinău, CEP USM, p.126-143, 
0,7 c.a 

3. CIOBANU Tatiana. VACARENCO Iulia. Regimul juridic al 
incompatibilităților pentru funcțiile de demnitate publică angajate în cadrul 
instituțiilor de învăţământ superior. În: Creşterea impactului cercetării şi 
dezvoltarea capacităţii de inovare. Conferinţa ştiinţifice naţionale cu 
participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare” din 9-10 
noiembrie 2017. Materialele Programului Ştiinţe socio-umanistice. Chişinău: 
CEP USM,  2017, p.158—161. (0,2 c.a.) 

4. CIOBANU Tatiana. Incompatibilitățile pentru funcția publică legate de 
exerictarea activității științifice. În: Conferinţa ştiinţifică naţională cu 
participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare‖ din 8-9 
noiembrie 2018. Rezumate ale comunicărilor. Științe Sociale. Chişinău: CEP 
USM,  2018, p.54—58. (0,2 c.a.) 

5. CIOBANU Tatiana. Dana BUECICU. Abordări conceptuale privind 
principiul protecției mediului și promovării unei dezvoltări durabile prin 
intermediul achizițiilor publice. În: Conferinţa ştiinţifică naţională cu 
participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare‖ din 7-8 
noiembrie 2019. Rezumate ale comunicărilor. Științe Sociale. Chişinău: CEP 
USM,  2019, p.85—88. (0,2 c.a.) 

 

 Conferinţe internaţionale – 6 
4. CIOBANU, TATIANA. Unele aspecte conceptuale privind codul de 
conduită al funcţionarului public / în culegerea: Academia de Administrare 
Publică – 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica 
Moldova, Materiale ale Conferinţei jubiliare internaţionale științifico-
practice. // —Chişinău: Tipografia AAP pe lângă Preşedintele Republicii 
Moldova, 21 mai 2008, p. 135-136  
 
5. CIOBANU, TATIANA. Modernizarea administraţiei publice prin 
aplicarea principiilor deontologiei funcţionarului public din sfera 
executivă/ în culegerea Modernizarea administraţiei publice în contextul 
democratizării sistemului politic şi proceselor integraţioniste. Materialele 
secţiunii a treia din cadrul conferinţei internaţionale ―Știința politica în 
Republica Moldova: realizări şi perspective‖. // —Chişinău: CEP USM, 
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Date statistice privind numărul 

total de publicaţii ştiinţifice şi  

metodico-didactice     
 

 
Materiale didactice 
Manuale 
 
Suport de curs 

 
Articole în reviste de 
specialitate din Republica 
Moldova 
 

Numărul total de lucrări: 14 
Inclusiv în ultimii 5 ani: 

 Monografii –  

 Manuale – 1  

 Articole – 5 
Lucrări metodice - 2 

 Deontologia juridică. Chişinău:  Reclama, 2005. - 228 p. (14.c.a.) 

 Achiziții publice. Ghid metodic. Chișinău: CEP USM, 2014 - 59 p.(4,0 
c.a.) 

 Suport de curs. Teoria generală a statului şi dreptului. Chişinău, 
Editura CEP, 2012. 
 

1. CIOBANU, TATIANA. Interacţiunea deontologiei juridice cu categoriile 
fundamentale ale eticii. // Analele ştiinţifice ale USM, Seria „Ştiinţe socio-
umanistice‖. —  Chişinău. — 2008. — V I, p. 32-34.  

2. CIOBANU, TATIANA., CIOBANU, OCTAVIAN. Rolul normelor 
deontologice  în ridicarea autorităţii colaboratorilor vamali. // Revista 
Naţională de drept. — 2008. —Nr. 10, p. 69-72.  

3. CIOBANU, TATIANA. Codurile deontologice – mecanism complementar 
de reglementare a conduitei juristului. //Revista Naţională de drept. —  
2008. —  Nr. 11, p. 34-38.  

4. CIOBANU, TATIANA. Reglementarea activităţii organelor de drept prin 
deontologia juridică. // Revista Naţională de drept. — 2008. —  Nr. 12, p. 
51-55.  

5. CIOBANU, TATIANA. Unele aspecte ale deontologiei parlamentarului. // 
Administrarea publică. —2010. — Nr. 2-3, p.29-36. 

 

Participări în activităţi de 
elaborarea proiectelor de legi, 
de expertiză, consultanţă, 
activităţi editoriale: 
 
 
 
 
Premii , menţiuni, distincţii şi 
titluri onorifice 
 

 

 monitor în proiectul ,,Perfecţionarea contenciosului electoral prin 
monitorizarea şi studierea hotărârilor judecătorești‖ desfășurat în mai 2011 

 În perioada octombrie – decembrie 2016, în conformitate cu obiectivul nr. 
IV al Strategiei Uniunii Avocaților din Moldova pentru perioada 2016 – 
2020, cu suportul Consiliului Europei am  fost în echipa de elaborare a unui 
proiect de Comentariu la Codul Deontologic al Avocaților din Republica 
Moldova. 

 
a) Diplomă pentru rezultate remarcabile în activitatea didactico ştiinţifică în 
legătură cu cea de-a 60 –a aniversare de la fondarea Universității de stat din 
Moldova, Chişinău— 2006; 
b) Diplomă pentru merite didactico-ştiinţifice, participare activă în viaţa 

sindicală, realizări de prestigiu în promovarea imaginii Universității de stat 
din Moldova, Chișinău— 2010. 
c) Diplomă pentru înaltă măiestrie profesională cu prilejul a 65 de ani de la 

fondarea Universităţii de Stat din Moldova. Ministerul Educaţiei al 
Republicii Moldova. Chişinău 2011. 

 

 
Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  
 
 

Nivel european (*)  
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  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba rusă  

 
C2  

Utilizator 
experimentat 

 
C2 

 Utilizator 
experimentat 

 
C2 

Utilizator 
experimentat 

 
C2 

 Utilizator 
experimentat 

 

C2  
Utilizator 

experimenta
t 

Limba engleză  
 

B2  
Utilizator 

independent  
 

B2 
Utilizator 

independent 
 

B2  
Utilizator 

independent 
 

B2  
Utilizator 

independent 
 

B2  
Utilizator 

independent 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


