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Formarea profesională și știinţifică a distinsului 
jurist și cercetător Gheorghe Costachi este marcată de 
studii în cadrul mai multor instituții de învățământ 
superior și de cercetare academică de prestigiu ale 
vremii. Născut la 3 mai 1941 în satul Rubleniţa, raio-
nul Soroca, în 1966, el absolvește Școala Superioară 
de Partid din or. Odesa, iar în anul 1971, în cadrul 
Institutului Juridic din Harcov, obține calificarea de 
jurist. 

Exigenţele profesiei alese, dar și abilitățile de cer-
cetător îl determină să-și continua studiile la Institutul 
de Perfecţionare a cadrelor al MAI al URSS (1980), iar 
ulterior la Academia de Știinţe Sociale din or. Mosco-
va (1981), unde a susținut teza de doctorat și a obţinut 
titlul știinţific de doctor în drept. În continuare studi-
ază la Institutul Stat și Drept al Academiei de Știinţe 
a Ucrainei din Kiev și obţine titlul știinţific de doctor 
habilitat în drept. 

Cariera profesională în domeniul organelor de 
drept începe în anul 1971 prin numirea sa în funcția 
de asistent al procurorului în Procuratura mun. Chiși-
nău. Calitățile profesionale deosebite de care dă dovadă 
îl lansează pe o nouă treaptă a carierei – Gh. Costachi 
este avansat în funcția de procuror al secţiei pentru su-
pravegherea examinării cauzelor civile și economice în 
Procuratura RSSM  (1972–1977). 

Abilitatea de comunicare, aspirația spre cunoaștere 
și cercetare au determinat selectarea și transferul său 
la Comitetul Central a PCM, în funcția de lector-
propagandist (1977–1979); în 1979, este transferat la 
Ministerul Afacerilor Interne, inițial în funcția de șef-
adjunct al Direcţiei Instituțiilor Penitenciare, ulterior 

de șef al Direcţiei Generale Ordine  Publică; în anul 
1989 este numit în funcția de comandant al Școlii Me-
dii Speciale de Miliţie a MAI al URSS cu sediul în or. 
Chișinău.

Activitatea  îndelungată în organele de drept a 
contribuit la însușirea și dezvoltarea unor idei și vizi-
uni doctrinare în domeniul dreptului care, în paralel 
cu abilitățile manageriale și calitățile de cercetare, au 
favorizat încadrarea sa cu succes în cercetarea univer-
sitară și academică privind pregătirea cadrelor de înal-
tă calificare prin doctorat și postdoctorat. Astfel, în 
1997  Gh. Costachi devine prorector pentru activita-
tea știinţifică a Universității Libere Internaționale din 
Moldova, în anul 2001 este desemnat șef al Secţiei Stat 
și Drept a Institutului de Filosofie, Sociologie și Drept 
al AȘM, iar din 2006 și până în prezent este cercetător 
știinţific principal al Institutului de Cercetări Juridice 
și Politice al AȘM. Realizările notabile în activitatea de 
cercetare științifică au determinat acordarea Domniei 
sale a titlului de conferențiar universitar (1998) și de 
profesor universitar (1999). 

Începând cu anul 1997 și până în prezent,  profeso-
rul universitar, doctorul habilitat în drept Gh. Costachi 
este președinte al Seminarului de profil și al Consiliului 
Știinţific Specializat pentru susţinerea tezelor de doctor și 
doctor habilitat în drept la specialitatea 552 – drept public. 
Anume în domeniul pregătirii specialiștilor de înaltă ca-
lificare s-a manifestat și s-a afirmat Gh. Costachi, prin 
organizarea și coordonarea cercetărilor științifice rea-
lizate în cadrul tezelor de doctor și de doctor habilitat 
în drept, dar și prin publicarea unor valoroase lucrări 
– monografii, manuale, articole științifice consacrate 
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democratizării societăţii, consolidării suveranităţii 
de stat, perfecţionării mecanismului de garantare a 
drepturilor și libertăţilor persoanei, formării și dez-
voltării societăţii civile. 

 Școala știinţifică a profesorului Gheorghe Cos-
tachi întrunește peste 30 de cercetători științifici, atât 
din Republica Moldova, cât și din România, Ucraina, 
alte țări. Aceștia, sub îndrumarea sa, au susţinut teze-
le de doctor și de doctor habilitat în drept. 

 Munca cu abnegaţie în domeniul dreptului, de-
votamentul pentru cercetarea științifică, contribuţiile 
manageriale în pregătirea cadrelor științifice de înaltă ca-
lificare sunt înalt apreciate de comunitatea academică  
din Republica Moldova și de peste hotare. Profesorul 

universitar Gh. Costachi este ales Doctor Honoris Ca-
usa al mai multor universități din Republica Moldova 
și din străinătate, menționat cu diplome de merit și 
de onoare, decorat cu Medalia „Dimitrie Cantemir” a 
Academiei de Știinţe a Moldovei.  

Actualmente, profesorul universitar, doctorul 
habilitat în drept Gh. Costachi continuă activitatea 
prodigioasă în sfera cercetării științifice academice, 
sporindu-și aportul la pregătirea cadrelor științifice de 
înaltă calificare în vederea consolidării statului de drept 
și integrării europene a Republicii Moldova. 

 Doctor habilitat în drept,  
profesor universitar Valeriu Cușnir
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