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INFORMAŢII PERSONALE Eduard Boişteanu 

 

 3/17 strada Ştefan cel Mare, MD 5201 Drochia, Republica Moldova  

 (+373) 252 2 78 98     (+373) 600 6 44 86 

 eduardus@inbox.ru 

Sexul masculin | Data naşterii 21/04/1979 | Naţionalitatea moldovean  

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

Din august 2000 
 
 

Din 15 noiembrie 2002 
 
 

Din iunie 2009 
 
 

Din septembrie 2009 
 
 
 

August 2010 – octombrie 2013 
 
 

23 aprilie 2015 
 
 

Aprilie 2015 
 
 

Februarie – aprilie 2015 
 
 
 

Februarie 2016 – aprilie 2016  

 Lector universitar la Catedra de Drept, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi, disciplinele predate: dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale; dreptul notarial. 
 
 Avocat, membru al Uniunii Avocaţilor din RM: Licenţa pentru exercitarea profesiei de avocat, 

Seria A, nr. 0768, data eliberării – 10.12.2002. 

 
 Conferenţiar universitar la Catedra de Drept Privat, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 

Bălţi. 
 
 Conferenţiar universitar la Catedra Dreptul muncii a Universităţii de Stat din Moldova (prin 

cumul extern) – titular al mai multor discipline la cursurile de masterat, specializarea „Dreptul 
muncii”. 
 
 Şef, Catedra de Drept Privat în cadrul Facultăţii de Drept,  Universitatea de Stat „Alecu Russo” 

din Bălţi. 
 
 Susţinerea tezei de doctor habilitat în drept în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat DH 30 

553.05-02 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova. 
 
 Alegerea, din rândul cadrelor didactice, în calitate de membru al Consiliului pentru dezvoltare 

strategică instituţională din cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. 
 
 Colaboratorul external al Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM), contractat în vederea 

elaborării Raportului naţional cu genericul: „Soluţionarea litigiilor individuale de muncă prin prisma 
legislaţiei muncii a Republicii Moldova”. 
 
 Expert în domeniul dreptului muncii, selectat în urma unui concurs organizat de către 

Chemonics International Inc., şi autorul Ghidului de aplicare a legislaţiei muncii, elaborat cu suportul 
USAID în cadrul Programului BRITE (Business Regulatory, Investment and Trade Environment 
Program). 



   Curriculum Vitae   Scrieţi numele şi prenumele  
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 

 

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

15 noiembrie 2016 
 
 
 

14 noiembrie 2016 –  
28 noiembrie 2016 

 
1 octombrie 2014 –  
30 noiembrie 2014 

 
1 octombrie 2013 – 31 iulie 2014 

 
 

2011-2013 
 
 

2008-2009 
 

2001-2006 
 
 

1996-2000 

Laureat al Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2015”, desemnat de către 
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (prin Hotărârea nr. AT-6/9 din 15 noiembrie 2016) la 
categoria „Teza de doctor habilitat de excelenţă”. 
 
Mobilitate pentru staff-ul academic în cadrul Programului Erasmus Plus, Universitatea din Aalborg 

(Danemarca).   
 
Mobilitate pentru staff-ul academic în cadrul Programului Erasmus Mundus (Proiectul EMERGE),  
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România. 
 
Studii postdoctorale în cadrul Programului Erasmus Mundus (Proiectul IANUS), Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România. 
 
Studii postdoctorale (USM). Tema tezei de doctor habilitat în drept: „Fundamente teoretico-practice 
privind instituţia juridică a parteneriatului social în sfera muncii”. 
 
Studii postdoctorale, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, România. 
 
Studii de doctorat la Facultatea de Drept, specialitatea 12.00.03 – drept privat (cu specificarea: 
dreptul muncii şi protecţiei sociale), USM. 
 
Studii de licenţă la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. 

Limba(i) maternă(e) Limba română 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  

 
Limba rusă 

Ascultare  VORBIRE  SCRIERE  

C2 Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

 Scrieţi denumirea 
certificatului. Scrieţi 

nivelul, dacă îl 
cunoaşteţi.  

C2 C2 C2 C2 

Limba engleză C1  

 Scrieţi denumirea 
certificatului. Scrieţi 

nivelul, dacă îl 
cunoaşteţi.  

C1 C1 C1  C1 

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe dobîndite la locul de 
muncă  

Seriozitate, sociabilitate, spirit de echipă, dinamism, creativitate, dorinţa de afirmare, insistenţă, 
iniţiativă, receptivitate la schimbări ş.a. 

Competenţe informatice  Platforma informaţională: Windows, Linux. 
Programe specializate: MS-Office full (Word, Excel, Acces, Visio etc.), Adobe Indesign, Adobe 
Photoshop ş.a. 

Permis de conducere  ▪ Categoria B 
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Alte experienţe profesionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activitatea ştiinţifică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Participarea la diferite conferinţe studenţeşti, la cele ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 
 
Promovarea unor seminare instructiv-metodice în domeniul legislaţiei muncii (cu activul sindicalist şi 
cu reprezentanţii structurilor patronale). 
 
Formator naţional al Institutului Muncii în domeniul raporturilor juridice de muncă. 
 
Referent oficial la susţinerea publică a următoarelor teze de doctorat: „Raporturile juridice de muncă 
ale personalului ambarcat”, autor: Bogdan Mitric Marian, data susţinerii: 04.12.2009; „Particularităţile 
raporturilor juridice de muncă ale femeilor”, autor: Tatiana Macovei, data susţinerii: 21.11.2014; 
„Formele controlului respectării legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”, autor: Felicia 
Păscăluţă, data susţinerii: 5 septembrie 2015. 
 
Membru al Asociaţiei „Henri Capitant” a prietenilor culturii juridice franceze (România). 
 
- organizarea şi participarea la Conferinţa Internaţională cu genericul „Noul Cod al muncii – 

garanţie în apărarea drepturilor de muncă ale cetăţenilor” din 28 aprilie 2004, Facultatea de 
Drept, Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălţi;  

 
- participarea în calitate de expert la seminarului ştiinţific cu genericul „Rolul sindicatelor în 

apărarea drepturilor economice, profesionale şi de muncă ale salariaţilor” din octombrie 2004, 
Institutul Muncii, Bălţi; 

 
- participarea la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională cu genericul „Codificarea în Europa Centrală şi 

de Est”, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 2005; 
 
- participarea la Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică cu genericul „Premisele dezvoltării 

economiei naţionale în contextul crizei economice”, Bălţi, 28-29 mai 2010; 
 
- participarea la Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică cu genericul „Societatea civilă în 

realizarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei 2011-2016”, Chişinău, 14 octombrie 2011; 
 
- participarea la Conferinţa Internaţională cu genericul „Executorul judecătoresc între rol activ şi 

organ de jurisdicţie”, Târgu Mureş, România, 26-27 august 2011;  
 
- participarea la Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul „Parteneriatul social în 

contextul transformărilor sistemico-economice”, Chişinău, 2011;  
 
- participarea la Conferinţa ştiinţifico-practică cu genericul „Procuratura Republicii Moldova la 20 de 

ani. Rolul şi locul Procuraturii într-un stat de drept”, Chişinău, 27 ianuarie 2012;  
 
- participarea la Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională „Teoria şi practica 

administrării publice”, 22 mai, 2012, Chişinău;  
 
- participarea la Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca 

(România), 16-17 noiembrie 2012. 

Publicaţii 
 
 

Autor a peste 90 de publicaţii ştiinţifice, inclusiv: „Procedura de concediere a lucrătorului” (mono-
grafie), USB, Bălţi, 2001; „Încetarea contractului individual de muncă” (monografie), Pontos, Chişi-
nău, 2002; „Dreptul colectiv şi individual al muncii” (în coautorat), Chişinău, 2003; „Dreptul muncii. 
Partea generală” (manual), Pontos, Chişinău, 2005; „Dreptul muncii” (manual), Tipografia Reclama, 
Chişinău, 2007; „Ghidul specialistului în sfera resurselor umane” (în coautorat), Reclama, Chişinău, 
2009; „Dreptul muncii. Partea generală” (manual) (în coautorat), CEP USM, Chişinău, 2012; „Drep-
tul muncii. Manual” (în coautorat), Tipografia Centrală, Chişinău, 2015; „Ghidul specialistului în 
resurse umane” (în coautorat), Tipografia Centrală, 2016 ş.a. 


