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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

INFORMAŢII PERSONALE Braga Mihai 
 

 

   

  (+ 373 22) 509902 (OFICIU) 

  mihail.braga@ssu.utm.md 

Naţionalitatea  Republica Moldova 

   

   

   

 

EXPERIENŢA DE MUNCĂ 
  

• Perioada (de la – până la)   De la 01.08.1974 până în prezent 

• Numele si adresa angajatorului  
 

 Universitatea Tehnică a Moldovei 

 bd. Ştefan cel Mare, 168, Chişinău, Republica Moldova, MD-2004 

• Tipul activităţii sau sectorul  

 

 Educaţie – Cercetare - Dezvoltare 

• Funcţia sau postul ocupat  

 

 Şeful departamentului Ştiinţe Socioumane,  

Facultatea Calculatoare, Informatică, Microelectronică  

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activitate de management al Departamentului 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

• Perioada (de la - până la)  De la 01.09.1969 până la 01.07.1974 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea de Stat din S. - Peterburg 

Facultatea de Filosofie 

• Principale subiecte studiate / 
competenţe dobândite 

 Filosofie, Politologie, Istorie 

• Titlu de calificare eliberat  Licenţiat în Filosofie 

• Nivelul de clasificare naţională 

(dacă este cazul) 

  

 
• Perioada (de la - până la)  De la 25.11.1977 până la 31.12.1980 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 
Universitatea de Stat din Moscova, „Lomonosov M. V.” 

• Principale subiecte studiate / 
competenţe dobândite 

 Filosofie, Politologie, Sociologie, Etica, Estetica, etc. 

• Titlu de calificare eliberat  DOCTOR ÎN FILOSOFIE 

• Nivelul de clasificare naţională 

(dacă este cazul) 

  

 
ABILITĂŢILE ŞI 
COMPETENŢELE  
PERSONALE 

dobândite în cursul vieţii si carierei dar 
care nu neapărat sunt acoperite de 

certificate şi diplome oficiale. 

 
LIMBA MATERNĂ  ROMÂNĂ 
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ALTE LIMBI 
 

  [ Specificaţi limba ] 

• Abilităţi de Citire  RUSĂ - excelent, FRANCEZĂ -  bine. 

• Abilităţi de scriere   RUSĂ - excelent, FRANCEZĂ -  bine. 

• Aptitudini verbale  RUSĂ - excelent, FRANCEZĂ -  bine. 

 

APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE SOCIALE  

Condiţii de viaţă şi de lucru cu alte 

persoane, în medii multiculturale, în 

poziţii în care comunicarea este 

importantă şi situaţii în care munca 

în echipă este esenţială (de exemplu 

cultură și sport), etc. 

 Organizatorul a 20 conferinţe ştiinţifice interuniversitare; : „Mihai Eminescu 

şi contemporaneitatea. Conferinţă Ştiinţifică jubiliară” (2000); „Spiritualitate la 

intersecţie de milenii. Conferinţă ştiinţifică interuniversitară” (2001); 

„Spiritualitatea. Ştiinţă Tehnică. Conferinţă ştiinţifică interuniversitară” (2002); 

„Valorile spirituale în procesul educaţiei. Conferinţă ştiinţifică interuniversitară” 

(2003); „Spiritualitate. Ştiinţă. Tehnică. Conferinţă ştiinţifică interuniversitară” 

(2004);  Seminar ştiinţific dedicat  operei filosofice kantiene „Im. Kant şi ştiinţa 

contemporană.” (2005) „Spiritualitate. Ştiinţă. Tehnică. Conferinţă ştiinţifică 

interuniversitară” (2006); „Intelectualitatea  Republicii Moldova în perioada de 

tranziţie. (sfârşitul sec. XX – începutul sec. XXI) Conferinţă ştiinţifică 

interuniversitară.” (2007); „Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-

ştiinţific. Conferinţă ştiinţifică interuniversitară.” (2008);  „Ştiinţele socio-

umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific. Conferinţă ştiinţifică interuniversitară.” 

(2009); „Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific. Conferinţă 

ştiinţifică interuniversitară.” (2010); „Ştiinţele socio-umanistice şi progresul 

tehnico-ştiinţific. Conferinţă ştiinţifică interuniversitară.” (2011); „Ştiinţele 

socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific. Conferinţă ştiinţifică 

interuniversitară.” (2012); „Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-

ştiinţific. Conferinţă ştiinţifică interuniversitară.” (2013); „Ştiinţele socio-

umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific. Conferinţă ştiinţifică interuniversitară.” 

(2014). „Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific. Conferinţă 

ştiinţifică interuniversitară.” (2015). „Ştiinţele socio-umanistice şi progresul 

tehnico-ştiinţific. Conferinţă ştiinţifică interuniversitară.” (2016). „Ştiinţele 

socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific. Conferinţă ştiinţifică 

interuniversitară.” (2017). „Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-

ştiinţific. Conferinţă ştiinţifică interuniversitară.” (2018). „Ştiinţele socio-

umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific. Conferinţă ştiinţifică interuniversitară.” 

(2019). 
 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 
ORGANIZATORICE  

Coordonare şi administrare de oameni, 
proiecte şi bugete; la locul de muncă, în 
munca voluntară (de exemplu cultură şi 

sport) şi la domiciliu, etc. 

 Responsabilitate și abilități de organizare și management al grupurilor profesionale şi 
subdiviziunilor, departamentelor în instituţiile superioare de învăţământ.  

Din 2000 până în prezent ocup funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de 
votare atribuită UTM. 

Conducătorul Clubului Filosofic.  

De la 20.05.1999 până în prezent – Şeful departamentului Ştiinţe Socioumane. 

Organizatorul a 6 conferinţe ştiinţifice studenţeşti universitare, dedicate 

„Zilei Europei”: „Viitorul Republicii Moldova – Uniunea Europeană”(8 mai 

2014); „Teoria şi practica integrării Europene” ( 8 mai 2015); „Teoria şi practica 

integrării Europene” ( 13 mai 2016), „Teoria şi practica integrării Europene” ( 04 

mai 2017); „Teoria şi practica integrării Europene” ( 05 mai 2018); „Teoria şi 

practica integrării Europene” ( 08 mai 2019). 

 

 

APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE TEHNICE 

 cu calculatoare, anumite tipuri de 
echipamente, maşini, etc. 

 Competenţe în utilizarea programelor Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power 
Point etc.) 

Internet browsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox etc.) 

APTITUDINI ȘI 
COMPETENȚE ARTISTICE 

 Muzica, scris, design, etc. 
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ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 
DE CERCETARE 

Grade ştiinţifice (domeniul de cercetare, 
denumirea  tezelor susţinute, cifrul 

specialităţii, anul conferirii), titluri 
ştiinţifico-didactice, publicaţii ştiinţifice, 

participare în proiecte de cercetare, etc. 

 Gradul ştiinţific - doctor în ştiinţe filosofice;  anul conferirii gradului ştiinţific: 1987. 

Domeniul de cercetare: Filozofie 

Denumirea tezei: Partidele democratice europene în lupta anti monopolistă. 

Titlul ştiinţifico - didactic - conferenţiar universitar; anul conferirii titlului ştiinţifico - 
didactic: 1992.  

Am 106 publicații științifice, inclusiv: 4 manuale, 20 lucrări didactico-metodice și 82 
articole și teze ştiinţifice publicate în reviste de specialitate naţionale şi 
internaţionale, precum şi în materialele Conferinţelor ştiinţifice. 

Am experienţă de lucru în proiecte de cercetare naționale și internaționale, după 
cum urmează: 

1.„Les sciences sociales et les problemes des couches 

vulnerables de la societe” (2002-2005);  

2. „Umanizarea învăţământului ingineresc” (2000 - 2003);  

3.  „Axiologia educaţională în învăţământul tehnic din 

Republica Moldova” (2004 - 2005);   

4. „Fundamentele filosofice ale valorilor educaţionale în 

învăţământul tehnic” (2005 - 2010).  

Membru a 2 seminare ştiinţifice pentru susţinerea tezelor de 

doctor şi doctor habilitat în domeniul filosofiei – Ontologie şi 

gnoseologie; Filosofie socială. 
 

 

 
PERMIS (E)   

 
 

INFORMAŢII  SUPLIMENTARE  HOBBIURI ŞI INTERESE: LITERATURĂ, MUZICĂ, TEATRU, ISTORIE,  CĂLĂTORII, ÎNOTUL 

 
 

 

 


