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CURRICULUM VITAE 

 

Nume: 

Prenume: 

BOIŞTEANU 

Eduard 

 

Data 

naşterii:  

 

21 aprilie 1979 

Locul de 

naştere:  

or. Drochia 

Domiciliul: r. Drochia, or. Drochia, str. Ştefan cel Mare, 3/17 

 

Telefon: (mob) (+373) 600 6 44 86 

(fix) (+373) 252 2 78 98 

(serviciu) (+373) 231 2 72 23 

E-mail: eduardus@inbox.ru 

 

Starea civilă: Căsătorit  

 

Cetăţenia: 

 

R. Moldova 

 

   

Studii: 2008-2009 

 

Studii postdoctorale, Universitatea „Babeş-

Bolyai” din Cluj-Napoca, România 

 2001-2006 Studii de doctorat la Facultatea de Drept, 

specialitatea 12.00.03 – drept privat (cu 

specificarea: dreptul muncii şi protecţiei 

sociale), USM; 

 1996-2000 Facultatea de Drept, Universitatea de Stat 

„Alecu Russo” din Bălţi; 

 1994-1996 Liceul teoretic „B.P. Haşdeu” din or. Drochia. 

Activitate 

profesională: 

Din august 

2000 

 

 

 

Din iunie 2009 

 

 

 

ü Lector universitar la Catedra de Drept 

Privat, Facultatea de Drept, Universitatea 

de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, disciplinele 

predate: dreptul muncii; dreptul protecţiei 

sociale; dreptul notarial. 

ü Conferenţiar universitar la Catedra de 

Drept Privat, Universitatea de Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi  
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Din septembrie 

2009 

 

 

 

 

Din august  

2010 

Din decembrie 

2011 

ü Conferenţiar universitar la Catedra Dreptul 

muncii a Universităţii de Stat din Moldova 

(prin cumul extern) – titular al mai multor 

disciplini la cursurile de masterat de 

profesionalizare, specializarea „Dreptul 

muncii” 

ü Şeful Catedrei de drept privat în cadrul 

Facultăţii de Drept, USB „Alecu Russo” 

ü Înmatriculat la studii postdoctorale (USM). 

Tema tezei de doctor habilitat: „Aspecte 

teoretico-practice privind parteneriatul 

social în sfera muncii”. 

Din 15 

noiembrie 

2002 

 

 

 

 

Din august 

2004 

ü Avocat, membru al Uniunii Avocaţilor din 

RM,  

Licenţa pentru exercitarea profesiei de avocat, 

Seria A, nr. 0768, data eliberării – 10.12.2002  

Cabinetul Avocatului „Eduard BOIŞTEA-

NU”, cu sediul: Republica Moldova, or. Drochia, 

str. 31 August, 5. 

ü Colaboratorul Clinicii Juridice Universitare 

din Bălţi 

Alte 

experienţe 

profesionale: 

ü Participări la conferinţele studenţeşti, la conferinţele 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 

ü Consultaţii  juridice; 

ü Promovarea unor seminare instructive în domeniul 

legislaţiei muncii (cu activul sindicalist şi cu reprezentanţii 

structurilor patronale); 

ü Formator naţional al Institutului Muncii în domeniul 

raporturilor juridice de muncă; 

ü Avizarea proiectelor de acte normative privind modificarea 

şi completarea prevederilor Codului muncii al Republicii 

Moldova. 
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Activitatea 

ştiinţifică: 

- 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 cu genericul „Consideraţii cu 

privire la realitatea socio-juridică în Republica Moldova” din 

2004 dedicate zilei juristului, Facultatea Drept, Universitatea de 

Stat ”Alecu Russo” din 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”, Tîrgu 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; 

- obţinerea bursei postdoctorale din partea Agenţiei Universitare 

Francofone (2008); 

- efectuarea mobilităţii ştiinţifice în cadrul Universităţii ”Babeş-

Bolyai” din Cluj-Napoca (februarie 2011). 
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Publicaţii: Autor a peste 50 de publicaţii ştiinţifice, inclusiv: 

- „Procedura de concediere a lucrătorului” (monografie), USB, 

Bălţi, 2001; 

- „Încetarea contractului individual de muncă” (monografie), 

Pontos, Chişinău, 2002; 

- „Dreptul colectiv şi individual al muncii” (în coautorat), Chişinău, 

2003; 

- „Dreptul muncii. Partea generală” (manual), Pontos, Chişinău, 

2005; 

- „Libertatea de asociere: îndrumar pentru sindicalişti” (în coau-

torat), Chişinău, 2005; 

- „Dreptul muncii” (manual), Tipografia Reclama, Chişinău, 2007; 

- „Ghidul specialistului în sfera resurselor umane” (în coautorat), 

Reclama, Chişinău, 2009; 

- „Dreptul muncii: indicaţii metodice (pentru lecţii practice)” (în 

coautorat), Chişinău, CEP USM, 2011; 

- „Parteneriatul social în sfera muncii: Ghid practic pentru patroni” 

(în coautorat), Tipografia „Sofart Studio”, Chişinău, 2012; 

- „Dreptul muncii. Partea generală” (manual) (în coautorat), CEP 

USM, Chişinău, 2012.  

 

Limbi 

străine: 

 

Limba rusă – nivel avansat;  

Limba engleză – nivel mediu.  

 

 

Hobby-uri: 

 

Sport, muzică, literatură, turism,  

 

Abilităţi: Platforma informaţională: Windows, Linux. 

Programe specializate: MS-Office full (Word, Excel, Acces, etc.), 

PageMaker, PhotoShop, Internet. 

 

Calităţi: Seriozitate, sociabilitate, spirit de echipă, dinamism, 

creativitate, dorinţa de afirmare, insistenţă, iniţiativă, 

receptivitate la schimbări ş.a. 
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Anexă 

Lista studiilor, articolelor şi comunicărilor ştiinţifice 

1. „Procedura de concediere a lucrătorului” – monografie, Bălţți, Tipografia Universităţții de 

Stat „Alecu Russo” din Bălţți, 2001, 72 p. 

2. „Încetarea contractului individual de muncă” – monografie, Chişinău, Editura Pontos, 

2002, 148 p. 

3. „Dreptul individual şi colectiv al muncii” (în coautorat – Nicolai Romandaş) – monografie, 

Chişinău, Centrul Editorial al USM, 2003, 288 p. 

4. „Dreptul colectiv al muncii” (în coautorat – Nicolai Romandaş) – monografie, Bălţți, 

Tipografia Universităţții de Stat „Alecu Russo” din Bălţți, 2003, 102 p. 

5. „Libertatea de asociere: îndrumar pentru sindicalişti” (în coautorat – Nicolai Romandaş, 

Ion Pîrgaru) – monografie, Chişinău, Centrul Editorial al USM, 2005, 62 p. 

6. „Ghidul specialistului în sfera resurselor umane” (în coautorat – Nicolai Romandaş) – 

monografie, Chişinău, Reclama, 2009, 220 p. 

7. „Dreptul muncii. Partea generală” – manual, Chişinău, Editura Pontos, 2005, 142 p. 

8. „Dreptul muncii. Manual” (în coautorat – Nicolai Romandaş), Chişinău, Reclama, 2007, 

404 p. 

9. „Dreptul muncii. Partea generală: Manual” (în coautorat – Nicolae Romandaş), Chişinău, 

CEP USM, 2012, - 154 p.  

10. „Parteneriatul social în sfera muncii: ghid practic pentru patroni” (în coautorat – Iulia 

Drumea), Chişinău, Tipografia „Sofart Studio” SRL, 2012, - 32 p. 

11. „Dreptul muncii: Indicaţții metodice (pentru lecţții practice)” (în coautorat – Nicolai 

Romandaş, Oxana Eşanu, Adrian Lungu), Chişinău, CEP USM, 2011, - 196p. ISBN 978-

9975-71-125-8. 

12. „Consideraţții generale referitoare la dispunerea confiscării speciale” – articol ştiinţțific, 

publicat în: Revista Naţțională de Drept, nr. 6, 2003, 2 p. – 0,3 c.a. 

13. „Expulzarea ca măsură de siguranţță” – articol ştiinţțific, publicat în:  Revista ştiinţțifico-

practică „Avocatul poporului”, nr. 1, 2003, 2 p. – 0,3 c.a. 

14. „Concedierea salariatului ca urmare a reducerii numărului sau a statelor de personal” – 

articol ştiinţțific, publicat în: Revista ştiinţțifico-practică „Avocatul poporului”, nr. 10-11, 

2004, 4 p. – 0,4 c.a. 

15. „Unele aspecte ce ţțin de concedierea salariatului ca urmare a prezentării acestuia la lucru în 

stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică” – articol ştiinţțific, publicat în: Revista 

ştiinţțifico-practică „Avocatul poporului”, nr. 9, 2005, 3 p. – 0,3 c.a. 

16. „Unele aspecte ce ţțin de examinarea judiciară a cauzelor civile referitoare la reintegrarea în 

funcţție a salariatului” – articol ştiinţțific, publicat în: Revista ştiinţțifico-practică „Avocatul 

poporului”, nr. 12, 2004, 7 p. – 0,6 c.a. 

17. „Modul de perfectare a ordinului de angajare în muncă” – articol ştiinţțific, publicat în: 

Revista ştiinţțifico-practică „Dreptul muncii”. 2007, nr. 1, 2007, 7 p. – 0,5 c.a. 
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18. „Reglementări naţționale privind modul de acordare a concediilor anuale” – articol ştiinţțific, 

publicat în: Revista ştiinţțifico-practică „Dreptul muncii”. 2008, nr. 3, 8 p. – 0,5 c.a. 

19. „Concedierea salariatului ca urmare a constatării faptului că acesta nu corespunde funcţției 

deţținute sau muncii prestate din cauza calificării insuficiente, confirmate prin hotărîrea 

comisiei de atestare” (în coautorat – Nicolai Romandaş) – articol ştiinţțific, publicat în: 

Revista «Бизнес-право». 2007, №2, 2 p. – 0,2 c.a. 

20. „Noţțiuni introductive privind încetarea contractului individual de muncă” – articol 

ştiinţțific, publicat în: Revista metodico-ştiinţțifică „Administrarea publică”, 2009, nr. 1, p. 

95-102. – 0,5 c.a. 

21. „Procedura de concediere în cazul lichidării unităţții, reducerii numărului sau a statelor de 

personal” (în coautorat – Nicolai Romandaş) – articol ştiinţțific, publicat în: Revista 

«Бизнес-право». 2007, №2, 6 p. – 0,5 c.a. 

22. „Правовое регулирование трудовых отношений с руководителем предприятия” (în 

coautorat – Nicolai Romandaş) – articol ştiinţțific, publicat în: Revista «Бизнес-право». 

2008, №5, 10 p. – 0,6 c.a. 

23. „Изменение индивидуального трудового договора” – articol ştiinţțific, publicat în: 

Revista «Бизнес-право». 2008, №3, 2008, 9 p. – 0,6 c.a. 

24. „Unele aspecte teoretico-practice cu privire la conţținutul contractului individual de muncă” 

(în coautorat – Nicolai Romandaş) – articol ştiinţțific, publicat în: Revista Naţțională de 

Drept. 2009, nr. 1, 5 p. – 0,5 c.a. 

25. „Unele particularităţți privind angajarea în muncă a conducătorilor de unităţți” (în coautorat 

– Nicolai Romandaş) – articol ştiinţțific, publicat în: Revista Naţțională de Drept. 2009, nr. 

2, 2009, 4 p. – 0,4 c.a. 

26. „Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю” – 

articol ştiinţțific, publicat în: Revista «Бизнес-право». 2009, №1, 4 p. – 0,4 c.a. 

27. „Правовое регулирование предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков” – 

articol ştiinţțific, publicat în: Revista «Бизнес-право». 2008, №2, 4 p. – 0,4 c.a. 

28. „Dreptul la grevă – un drept fundamental al cetăţțenilor” – articol ştiinţțific, publicat în: 

„Locul şi rolul organelor administraţției publice în asigurarea respectării drepturilor şi 

libertăţților fundamentale ale omului”: Materialele Conferinţței Ştiinţțifice internaţționale din 

11.12.03, Academia de administrare publică, Chişinău, 2004, 6 p. - 0,5 c.a. 

29. „Unele consideraţții privind protecţția datelor personale ale salariatului prin prisma Codului 

muncii al RM” – articol ştiinţțific, publicat în: „Consideraţții privind realitatea socio-juridică 

din Republica Moldova”: Materialele Conferinţței Ştiinţțifice din 19.10.2004, Universitatea 

de Stat „Alecu Russo”, Bălţți, 2005, 4 p. - 0,4 c.a. 

30. „Dreptul la muncă – un drept fundamental al cetăţțenilor” – articol ştiinţțific, publicat în: 

„Democraţție şi drepturile omului”, simpoz. int. (2005, Bălţți), Bălţți: Presa universitară 

bălţțeană, 2005, 4 p. - 0,4 c.a. 
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31. „Ajustarea legislaţției muncii la condiţțiile economiei de piaţță” (în coautorat – Nicolai 

Romandaş) – articol ştiinţțific, publicat în: „Academia de Administrare Publică – 15 ani de 

modernizare a serviciului public din Republica Moldova”: Materiale ale Conferinţței 

internaţționale ştiinţțifico-practice, 21 mai 2008. Chişinău, 4 p. - 0,5 c.a. 

32. „Unele reflecţții juridice privind modelarea deciziilor angajatorului în segmentul resurselor 

umane în vederea optimizării cheltuielilor pentru personalul angajat” (în coautorat – 

Marina Melnic) – articol ştiinţțific, publicat în: „Premisele dezvoltării economiei naţționale în 

contextul crizei economice”: Materialele Conferinţței Ştiinţțifico-Practice Internaţționale din 

28 – 29 mai 2010, Bălţți, p. 263-266.  

33. „Unele reflecţții juridice privind modelarea deciziilor angajatorului în segmentul resurselor 

umane în vederea optimizării cheltuielilor pentru personalul angajat” (în coautorat – 

Nicolai Romandaş) – articol ştiinţțific, publicat în: Revista metodico-ştiinţțifică trimestrială 

„Administrarea publică”, nr. 1, 2011, p. 47-53, 6 p. – 0,5 c.a. 

34. „Unele aspecte juridice privind monitorizarea video a salariaţților” (în coautorat – Nicolai 

Romandaş) – articol ştiinţțific, publicat în: Revista metodico-ştiinţțifică „Administrarea 

publică”, nr. 3/2012, p. 20-23. 

35. „Abordări conceptuale privind metoda de reglementare a dreptului muncii” (în coautorat – 

Nicolai Romandaş) – articol ştiinţțific, publicat în: Revista română de dreptul muncii, nr. 

6/2012, p. 15-24. 

36. „Unele reflecţții teoretice privind izvoarele dreptului muncii” (în coautorat – Nicolai 

Romandaş) – articol ştiinţțific, publicat în: Revista română de dreptul muncii, nr. 5/2012, p. 

27-37. 

37. „Unele reflecţții privind metoda de reglementare juridică a dreptului muncii” (în coautorat – 

Nicolai Romandaş) – articol ştiinţțific, publicat în: Revista metodico-ştiinţțifică 

„Administrarea publică”, nr. 1/2012, p. 35-41. 

38. „Noţțiunea, natura juridică şi importanţța contractului colectiv de muncă” – articol ştiinţțific, 

publicat în culegerea „Parteneriatul social în contextul transformărilor sistemico-

economice”, (expunerea comunicărilor în cadrul Conferinţței ştiinţțifico-practice 

internaţționale “Social partnership in the context of systemic and economic 

transformations”), Chişinău, CEP, 2011, p. 73-78. 

39. „Unele consideraţții privind modul legal de declarare şi desfăşurare a grevei în Republica 

Moldova” – articol ştiinţțific, publicat în culegerea “Parteneriatul social în contextul 

transformărilor sistemico-economice”, (expunerea comunicărilor în cadrul Conferinţței 

ştiinţțifico-practice internaţționale “Social partnership in the context of systemic and 

economic transformations”), Chişinău, CEP, 2011, p. 111-115. 

40.  „Problematica mobbing-ului şi a bullying-ului pentru domeniul raporturilor juridice de 

muncă” – articol ştiinţțific, publicat în: Revista ştiinţțifico-practică „Avocatul poporului”, nr. 

2, 2011, 3 p. – 0,3 c.a. 
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41. „Consideraţții generale privind profesiunile liberale din Republica Moldova” – articol 

ştiinţțific, publicat în: Revista ştiinţțifico-practică „Avocatul poporului”, nr. 5-6, 2011, 4 p. – 

0,4 c.a. 

42. „Unele aspecte legale privind problematica întoarcerii executării în cauzele civile ce ţțin de 

reintegrarea în funcţție a salariatului” – articol ştiinţțific, publicat în: Materialele Conferinţței 

Ştiinţțifice Internaţționale, „Executorul judecătoresc între rolul activ şi organ de jurisdicţție”, 

Tîrgu-Mureş, România, 25-28 august 2011. p.45-50, ISBN 978-973-127-593-2. 

43. „Unele aspecte privind înregistrarea contractelor colective de muncă şi publicitatea acestora 

în legislaţția Republicii Moldova şi în cea a României” (în coautorat – Cătălin Faghian) – 

articol ştiinţțific, publicat în: „Teoria şi practica administrării publice: Materiale ale 

Conferinţței ştiinţțifico-practice cu participare internaţțională, 22 mai, 2012”, Chişinău, AAP, 

2012, p. 187-189. 

44. „Unele consideraţții privind dreptul de asociere în sindicate prin prisma instrumentelor 

internaţționale şi a legislaţției Republicii Moldova” (în coautorat – Cătălin Faghian) – articol 

ştiinţțific, publicat în: Materialele Conferinţței ştiinţțifico-practice „Procuratura Republicii 

Moldova la 20 de ani. Rolul şi locul Procuraturii într-un stat de drept”, Chişinău, 2012, p. 

273-277. 

45. „Unele reflecţții teoretice privind parteneriatul social în sfera muncii din Republica 

Moldova” – articol ştiinţțific, Revista metodico-ştiinţțifică „Administrarea publică”, nr. 

4/2012, p. 34-40. 

46. „Unele reflecţții privind interzicerea discriminării în sfera muncii şi asigurarea egalităţții în 

drepturi a tuturor salariaţților” – articol ştiinţțific, Revista Institutului Naţțional al Justiţției, 

nr. 4/2012 (în curs de apariţție).  

47. „Unele consideraţții teoretice privind sistemul dreptului muncii”, comunicare ştiinţțifică în 

cadrul Conferinţței ştiinţțifico-practice cu participare internaţțională cu genericul „Teoria şi 

practica administrării publice”, 22 mai 2012, publicată în: „Teoria şi practica administrării 

publice: Materiale ale Conferinţței ştiinţțifico-practice cu participare internaţțională, 22 mai, 

2012”, Chişinău, AAP, 2012, p. 138-140. 

48. „Profesia liberală – modalitate de plasare în câmpul muncii a absolvenţților Facultăţții de 

Drept”, comunicare ştiinţțifică în cadrul Conferinţței ştiinţțifico-practice internaţționale cu 

genericul „Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţța muncii: aspecte naţționale 

şi internaţționale”, Bălţți, 21-22 octombrie 2011 (în curs de apariţție). 

49. „Unele reflecţții teoretice privind parteneriatul social în sfera muncii din Republica 

Moldova”, comunicare ştiinţțifică în cadrul Sesiunii ştiinţțifice anuale a Institutului de Istorie 

„George Bariţțiu”, Cluj-Napoca (România), 16-17 noiembrie 2012, rezumatul comunicării 

publicat în: A XXI-a Sesiune Ştiinţțifică a D.C.S.U. cu participare internaţțională 16-17 

noiembrie 2012. Rezumate, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2012, p. 32. 


