
Curriculum vitae

Informaţii personale

Nume / Prenume Fotescu Vasile 

Adresă(e) str. I. Vieru 3/1, Chișinău, Republica Moldova

Telefon(oane) +37322481383 Mobil: +37369303194 

E-mail(uri) fotescuvasile@gmail.com

Naţionalitate(-tăţi) moldovean

Data naşterii 05 aprilie 1980

Sex masculin

Locul de muncă / Domeniul
ocupaţional

Lector universitar   

Experienţa profesională

Perioada 2002 – prezent

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar,

Numele şi adresa angajatorului Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova
str. A. Mateevici, 111, or. Chișinău, MD-2009

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Instituție de învățămînt universitar

Perioada 2005 -2007 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar (prin cumul) . 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat din Republica Moldova 
str. Alexei Mateevici 60, MD-2009 

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Instituție publică de stat



Perioada 2003-2005

Funcţia sau postul ocupat Specialist principal – Direcția juridică 

Numele şi adresa angajatorului Departamentul Migrațiune a Republicii Moldova
Bd. :Stefan cel Mare 124 mun.Chisiinau, MD 2033 

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Instituție de stat

              

                       Educaţie şi formare

Perioada 2018-2020 Doctorand Academia de Administrare Publică a Republicii 
Moldova

Calificarea / diploma obţinută 2021-2022 Doctorand la Universitatea de Stat din Republica Moldova 
  

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite

Drept public, drept administrativ

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea de Stat din Republica Moldova 

                                      Perioada 2015 -2017 

Calificarea / diploma obţinută Master în drept administrativ și constituțional 

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite

                                    Perioada

Drept constituțional și drept administrativ, administrația publică
Magistru în drept  

1997 -2002 

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Facultatea de drept a Universitătății de Stat din Republica Moldova 

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Studii superioare



Teza de doctorat: Raporturile de drept administrativ dintre autoritățile publice centrale și locale ( 

în proces de realizare)

  

Domeniul științific de activitate: Drept public

Lucrări publicate Participarea cetăţenilor la procesul de administrare publică  in Revista Studiul
artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică Chișinău, Republica Moldova  
Nr. 3 din 2015 

Reglementări normative privind raporturile dintre administrația publică 
centrală și locală , în  Revista Materiale ale Conferinței Științifice 
Internaționale  ,,Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației 
publice. Chișinău 2019. .

Abordări teoretice privind raporturile dintre autoritățile administrației publice 
centrale și autoritățile administrației publice locale in Revista Legea şi Viaţa 
Chişinău  Nr. 2/2020 

Particularităţile relaţiilor dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi 
cele locale în Republica Moldova, în publicația Academiei de Administrare  
Publică a RM Revista ,,Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile 
societăţii informaţionale" Chişinău, Moldova, 13-14 decembrie 2018

Practici  ale țărilor europene privind relațiile  dintre autoritățile
administrației  publice  centrale  și  administrația  publică  locală.
Forme  de  interacțiune.  Culegere "Realităţi  şi  perspective  ale
învăţământului  juridic  naţional:"  Chişinău,  Moldova,  1-2
octombrie 2019

Principiile generale ale raporturilor dintre autoritățile administrației publice 
centrale și autoritățille administrației publice locale

SCIENTIFIC COMMUNITY: INTERDISCIPLINARY RESEARC  
«InterConf» Martie 2021  Ukraina  

Analiza cadrului legislativ internațional referitor la raporturile de drept ad-
ministrativ  dintre  autoritățile  publice  centrale  și  cele  locale”  ,,  Universum:
экономика и юриспруденция’’ Federația Rusă 2022. 



Participări la conferințe,
simpozioane, colocvii,  congrese

Conferinţa MAI „Traficul de fiinţe umane”; Chișinău ,1999 
Conferinţa republicană „Rolul şi locul tineretului în societatea post totalitară”
Chișinău,  2000.

Conferinţa republicană „Migraţia: Aspecte Cognitive Realităţi şi Perspective”,
Chişinău 2004 
Conferință „Metode de predare a  disciplinei Dreptul muncii în instituţiile de
învăţământ  artistic”,  editată  în  tezele  seminarului  metodic  „Probleme
metodico-didactice în învăţământul artistic superior”, Chişinău, 2011.

Conferinţa  universitară  „Impactul  progresului  tehnologic  asupra  mediului
înconjurător” Chișinău,  2012.

Conferinţele  de  totalizare  a  activităţii  ştiinţifico-didactice  a  pedagogilor  şi
doctoranzilor AMTAP; Chișinău ,2012, 2013, 2016 ,2017
Seminarul  metodologic  „Problemele  metodico-didactice  în  învăţământul
artistic superior”, organizat de AMTAP, 2019.

Conferinţa  internaţională  „Tunza  International  Youth  Conference”,  Dubna-
Rusia,2019.

Conferința  de  totalizare  a  activităţii  ştiinţifico-didactice  a  pedagogilor  şi
doctoranţilor  AMTAP  cu  comunicarea  „Dreptul  de  autor-caracteristica
generală  şi  reglementarea juridică”,  editată  în  tezele  conferinţei,  ediţia  VI,
Chişinău ,2020.

Seminarul metodico-științific ,,Problemele metodico-didactice în învățămîntul 
artistic superior” cu comunicarea:  ,,Modalități de predare 
și însușirea conținutului disciplinei dreptului de autor de către studenți’’
AMTAP. Chișinău ,2021

 Seminarul “Keep It Real!” under the European programme, Erasmus+, Ferie-
center Slettestrand in Slettestrand, cu comunicarea: ,,Dreptul de autor,  realita-
te, reglementări normative și perspective”, Danemarca ,2021

Activități în comisii, 
consilii și alte

organizații:

Membru Senatului AMTAP ( 2020-2022)
Președintele Comitetului Sindical AMTAP 
Membru Consiliului de administraţie AMTAP

Limba(i) maternă(e) Româna

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza,  franceza rusa, 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare
scrisă

Engleza 

Rusa

Franceza
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