CURRICULUM VITAE
VALERIU CAPCELEA
Cetăţenia: cetăţean al Republicii Moldova
Adresa de serviciu: Academia de Științe a Moldovei, Secția Nord, str. Pușkin
38, corp 2, mun. Bălți,
telefon (373) 231 52-3-61;
Adresa domiciliului: Bălţi, str. Bulgară, 94, ap. 7, Telefon: (373) 231-79-100;
mob. (373) 691-76-394; email: vcapcelea@mail.ru; fbasmold@gmail.com.
Formare:
2013 – câștigător al programului Uniunii Europene Acțiunea Erasmus Mundus 2 - DIRECȚIA 1
2009-2013 EMEREG - Erasmus Mundus Mobility Europene la compartimentul schimb de
profesori la Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România la Facultatea de Filosofie și Științe
Politice.
2008 – susţinerea tezei de doctor habilitat în filosofie „Norme sociale ca factor de stabilizare a
societăţii în tranziţie” la Consiliului Ştiinţific specializat DH 30 09.00.01 Ontologie şi
Gnoseologie din cadrul Universităţii de Stat din Moldova.
2004 - cursul intensiv de instruire „Formarea Formatorilor” în domeniul Codului Deontologic şi
responsabilitatea profesională a avocaţilor în cadrul Asociaţiei Avocaţilor Americani/Iniţiativa
pentru Europa Centrală şi Eurasia ABA/CEELI-Moldova (mai).
2001- stagiu la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, România la Facultatea de Filosofie
– studii în domeniul filosofiei teoretice şi eticii (aprilie-mai).
2001 - stagiu la Universitatea Central Europeană din Budapesta, Ungaria - studii în domeniul
filosofiei dreptului (martie).
1995 - stagiu la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, România la Facultatea de Filosofie – studii
în domeniul filosofiei teoretice (mai-iunie).
1990 - stagiu la Institutul de perfecţionare a cadrelor în domeniul ştiinţelor sociale din or. Kiev,
Ucraina – studii în domeniul filosofiei teoretice (septembrie-noiembrie).
1987 – susţinerea tezei de doctor în filosofie „Locul şi rolul tradiţiilor naţionale în educaţia
tineretului” la Consiliului Ştiinţific specializat Д 016.16.03 în cadrul Institutului de Filosofie a
Academiei de Ştiinţe a Ucrainei (martie).
1983-1984 - stagiu la Institutul de perfecţionare a profesorilor din domeniul ştiinţelor sociale din
or. Minsk, Belarusi – studii în domeniul filosofiei teoretice (septembrie-ianuarie).
1981-1985 - Institutul Agricol din Chişinău, Catedra Filosofie – studii la doctorantură.
1969-1974 – student la Facultatea de Istorie a Universităţii de Stat din Moldova.
1967-1969 – elev al şcolii medii din comuna Frumuşica, raionul Floreşti.
1959-1967 – elev al scolii de opt ani din comuna Izvoare, raionul Floreşti.
Ruta profesională:
2020 – prezent, șeful Secției Nord a Academiei de Științe a Moldovei.
2019, director al Filialei Nord a Academiei de Științe a Moldovei.
2018-2019 – cercetător științific principal al Filialei Nord a Academiei de Științe a Moldovei.
2018-2020 - profesor asociat la Facultatea de Drept a Universității „Al. I. Cuza” din Iași,
România.
2014–2018, secretar științific al Filialei Bălți a Academiei de Științe a Moldovei.
2017 – prezent, profesor asociat la Facultatea de Științe Politice și Relații Internaționale a
Universității de Studii Europene din Moldova.

2014-2015, profesor asociat al Catedrei de Științe Juridice și Securitate Criminologică a
Institutului de Științe penale și Securitate Criminologică.
2013–2014, conferenţiar universitar la Catedra de Drept Public a Universității de Studii
Europene din Moldova.
2011–2013 - conferenţiar universitar la Catedra de Ştiinţe Socio-umane a Universităţii de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi.
2005–2011 – conferenţiar universitar la Catedra de Drept Public a Universităţii de Stat „Alecu
Russo”.
1999-2005 - conferenţiar universitar la Catedra Discipline Socio-juridice şi Umanistice a
Universităţii de Stat „Alecu Russo”.
1992-1999 – conferenţiar universitar la Catedra Discipline Socio-umane a Universităţii de Stat
„Alecu Russo”.
1987-1992 – lector superior la Catedra Filosofie şi Economie politică a Institutului Pedagogic de
Stat „Alecu Russo”.
1981-1985 – doctorand (Catedra Filosofie a Institutului Agricol din Chişinău).
1978-1987 – lector la Catedra Filosofie şi Economie politică a Institutului Pedagogic de Stat
„Alecu Russo”.
1974-1978 – profesor de istorie şi ştiinţe sociale la şcoala medie din comuna Geamăna, raionul
Anenii-noi.
Poziţii în administrarea academică:
2020 – prezent, șeful Secției Nord a Academiei de Științe a Moldovei.
2019, director al Filialei Nord a Academiei de Științe a Moldovei.
2018-2019, cercetător științific principal al Filialei Nord a Academiei de Științe a Moldovei.
2014–2018, secretar științific al Filialei Bălți a Academiei de Științe a Moldovei.
2012-2013, decan al Facultății de Psihologie și Asistență Socială a Universităţii de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi;
2010-2011 - prodecan al Facultăţii de Drept al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
1998–2003 - prodecan al Facultăţii de Drept al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
Expert:
Membru al Comisiei de expertiză unificată în Ştiinţe Sociale la Consiliul Naţional pentru
Acreditare şi Atestare.
Vicepreşedinte al Comisiei de experţi în Filosofie, Istorie şi Sociologie la Consiliul Naţional
pentru Acreditare şi Atestare.
Vicepreşedinte al Seminarului ştiinţific de profil la Facultatea de Istorie şi Filosofie a
Universităţii de Stat din Moldova la specialităţile – 631.1 - Ontologie şi Gnoseologie, 631.02 –
Istoria filosofiei şi 631.08 - Metodologia ştiinţei.
Membru al Seminarului ştiinţific de profil la Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice a
AŞM la specialitatea 631.05 – Filosofie socială, antropologie filosofică, filosofia culturii.
Coordonator al Raportului de autoevaluare a profilului Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi Dimensiunea socio-juridică a procesului de integrare a Republicii
Moldova în Comunitatea Europeană, care a fost aprobat de Consiliul Naţional pentru Acreditare
şi Atestare la 28 aprilie 2011.
Membru al grupului de lucru pentru elaborarea programei integrate a examenului de doctorat la
disciplina „Istoria şi metodologia domeniului de cercetare” creat prin Dispoziţia nr. 1164/A a
Preşedintelui Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, acad. Valeriu Canţer la 20.09
2011.

Expert în domeniul eticii juridice în cadrul Asociaţiei Avocaţilor Americani/Iniţiativa pentru
Europa Centrală şi Eurasia (ABA/CEELI-Moldova).
Alte activităţi publice:
Membru al Senatului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, preşedintele comisiei
senatului pentru Etică şi deontologie universitară (2008-2013).
Membru al Consiliului Coordonator al Asociaţiei filosofilor din Republica Moldova „Pentru
filosofie”.
Membru al Organizaţiei Obşteşti Internaţionale Platforma „Dialogul Eurasia” (DA) din
Republica Moldova care s-a ocupat de stabilirea şi dezvoltarea legăturilor între ţările şi popoarele
continentului Euro-Asiatic.
Publicaţii:
Autor a 240 lucrări științifice, inclusiv tezele de doctor şi doctor habilitat în filosofie, dintre care,
40 volume (12 monografii, 24 manuale pentru studenţii instituţiilor de învăţământ superior şi un
suport didactic pentru pedagogi), 14 broşuri, 146 articole ştiinţifice publicate în reviste de
specialitate, în culegeri naţionale şi internaţionale, 28 teze ale comunicărilor ştiinţifice, 5 lucrări
în format electronic, 15 indicaţii metodice şi materiale didactice, 9 teze, 1 raport ştiinţific, 8
programe analitice, 15 curriculumuri universitare, editor şi redactor ştiinţific a 5 culegeri de
articole ştiinţifice Participant la 115 de Conferinţe, Simpozioane, Sesiuni Ştiinţifice
Internaționale și Naționale desfășurate în Republica Moldova, România, Ucraina și Rusia.
Editor de carte
1. Capcelea, V. (editor). „Știința în nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective,
conferință națională (2015, Bălți). Conferința națională cu participare internațională „Știința în
nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective” 25-26 septembrie 2015, Bălți / col.
red. Capcelea Valeriu [et. al.]. Bălți: S. n., (Tipogr. „Indigou Color”). 286 p. ISBN 978-99753054-5-7.
2. Capcelea, V. (editor). „Știința în nordul republicii Moldova: realizări, probleme,
perspective, conferință națională (2 ; 2016; Bălți). Conferința națională cu participare
internațională „Știința în nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”:
consacrată aniversărilor de 70 de ani de la constituirea Instituțiilor de Cercetare Științifică din
Moldova, 55 de ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei, 10 ani de la fondarea
Filialei Bălți a Academiei de Științe a Moldovei (Ed. a 2-a), 29-30 septembrie 2016, Bălți / col.
red. Valeriu Capcelea (coord.) [et. al.]. - Bălți: S. n., (Tipogr. „Foxtrot”). 314 p. ISBN 978-997589-029-8.
3. Capcelea, V. (editor). „Agricultura durabilă în Republica Moldova: provocări actuale şi
perspective”: Culegere de articole ştiinţifice / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Inst. de
Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” ; coord. (ed.): Valeriu Capcelea ; col. red.:
Capcelea Valeriu [et al.]. – Bălţi : Indigou Color, 2017. – 373 p. ISBN 978-9975-3156-2-3.
4. Capcelea, V. (editor). „Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova”,
conferinţă naţională (2018 ; Chişinău). Conferinţa naţională cu participare internaţională
„Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova”, Bălţi, 21-22 iunie 2018 /
coord.: Valeriu Capcelea. – Chişinău : Bălţi : S. n., 2018 (Tipogr. „Indigou Color”). – 246 p. 20
c.a. ISBN 978-9975-3225-3-9.
5. Capcelea, V. (editor). Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme,
perspective”, conferinţă naţională cu participare internaţională (3 ; 2019 ; Bălţi). Conferinţa
naţională cu participare internaţională „Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări,
probleme, perspective”, (Ed. a 3-a), „21-22 iunie 2019, Bălţi / col. red.: Valeriu Capcelea
(coord.) [et al.]. Bălţi : S. n., 2019 (Tipogr. „Indigou Color”), 493 p. ISBN 978-9975-3316-1-6.

Arii de cercetare:
Normele sociale – factor de stabilizare a societăţii în tranziţie (aspecte ontologice, gnoseologice
şi metodologice); Tranziţia moldovenească: probleme şi perspective; tradiţiile naţionale –
fenomen social specific (analiză metodologică), – ontologie şi gnoseologie, filosofie socială;
deontologia juridică, etica avocatului (Codul deontologic şi responsabilitatea profesională a
avocaţilor); etica în fața provocărilor societății post-moderne; locul şi rolul intelectualităţii în
societatea post-modernă (cazul Republicii Moldova).
Doctorantură:
Abilitat de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare cu dreptul de a coordona scrierea
tezelor de doctor în filosofie la specialitățile:
631.01 Ontologie și Gnoseologie; 631.02 Istoria filosofiei; 631.05 Filosofie socială, antropologie
filosofică, filosofia culturii.
Coordonez elaborarea tezelor de doctorat în filosofie la următorii doctoranzi:
1. Parnavel Valeriu, fost doctorand la USM, la specialitatea 631.01 Ontologie și Gnoseologie.
2. Jacota-Dragan Olga, fostă doctorandă la Școala doctorală a Universității Academiei de Științe
a Moldovei, la specialitatea 631.02 Istoria filosofiei.
3. Cojocaru Inga, doctorandă la anul 4 la Școala doctorală a Universității Academiei de Științe a
Moldovei, la specialitatea 631.05 Filosofie socială.
4. Serdeșniuc Luis, doctorand la anul II la Școala doctorală a Universității Academiei de Științe a
Moldovei, la specialitatea 631.05 Filosofie socială.
Premii, menţiuni, distincţii şi titluri onorifice: Medalia „Nicolae Milescu-Spătarul” acordată
de Academia de Științe a Moldovei pentru merite deosebite în cercetarea științifică, management
eficient și promovarea imaginii științei pe plan național și internațional; diploma Ministerului
Educaţiei în legătură cu aniversarea a 65-a a fondării Universităţii de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi.
Cunoaşterea calculatorului: Windows All Edition without Server Edition, MS Office, Fine
Reader, Adobe Acrobat.
Cunoaşterea limbilor: română, rusă (fluent); engleză, franceză, germană, ucraineană
(conversaţional).
Personal: Născut: 6 octombrie 1952 în comuna Izvoare, raionul Floreşti, Republica Moldova.
Doi copii.

