
La Mulți Ani Profesorului Valeriu Cușnir,  

la un frumos hotar aniversar! 

 

Sărbătorim aniversarea Distinsului profesor universitar, Valeriu CUȘNIR, director al 

Institutului de Cercetări Juridice și Politice, împreună cu colegii, prietenii și discipolii. Câteva gânduri 

frumoase și luminoase, de bine, cu urări de sănătate și de La Mulți Ani, i-au au dorit profesorului și 

managerului Valeriu Cușnir, Omul pentru care nu poți să nu ai respect și admirație, în speranța că va 

și o surpriză frumoasă pentru Domnia Sa. Mulțumim tuturor pentru frumoasa complicitate. La Mulți 

Ani, Domnule Director, Valeriu CUȘNIR! 

A consemnat:  

Eugenia Tofan,  

șef Serviciul de Presă al AȘM, doctorand ICJP 

 

Victor JUC, vicedirector al Institutului de Cercetări Juridice și Politice 

Doctorul habilitat, profesorul universitar Valeriu Cușnir a devenit director al 

Institutului de Cercetări Juridice și Politice în februarie 2013 (atunci, Institutul 

Integrare Europeană și Științe Politice al Academiei de Științe a Moldovei). În 

această calitate s-a manifestat ca un adevărat conducător, care adună oamenii, 

fiindu-i propriu un spirit înalt de echipă și exprimând ferma încredere că numai 

împreună, cu suport și prezență colegială, pot fi făcute lucruri mari. În același timp, 

dl Valeriu Cușnir se comportă ca un adevărat lider de echipă, dând dovadă de 

inițiativă, venind cu idei novatoare și propunând soluții pentru rezolvarea 

problemelor, promovarea imaginii pozitive a Academiei de Științe a Moldovei și a 

Institutului, implementarea managementului performant și consolidarea capacității 

instituționale. Profesorul Valeriu Cușnir este omul potrivit la locul potrivit, el are încredere sporită în oameni, 

funcția de director nu l-a schimbat la capitolul ce vizează calitățile umane, rămânând același Om cu literă 

mare. Dl Valeriu rămâne, de asemenea, un adevărat patriot al neamului, fiind un promotor al valorilor 

național-culturale și al spiritului românismului. Conducerea Institutului nu l-a împiedicat să continue 

activitatea de cercetare științifică, fiind autor/coautor a circa 120 de lucrări științifice, inclusiv monografii și 

articole publicate în culegeri naționale și internaționale, în reviste din țară și de peste hotare. În același 

context de activități se include pregătirea cadrelor de înaltă calificare, sub conducerea/consultația științifică a 

profesorului Valeriu Cușnir au fost susținute la moment 12 teze de doctor și 1 teză de doctor habilitat în 

drept. Doctorul habilitat Valeriu Cușnir este apreciat de comunitatea științifică în domeniu ca fiind un savant 

consacrat în științe penale. Nu în ultimă instanță vom sublinia activitatea de director al proiectelor 

instituționale și bilaterale (internaționale). 

Pentru merite deosebite în cercetarea științifică, întrunind valențe conceptual-teoretice și aplicative, 

doctorului habilitat, profesorului universitar Valeriu Cușnir i s-au conferit Medalia „Dimitrie Cantemir” 

(2016), Diploma de Merit al AȘM (2008), Diploma Guvernului Republicii Moldova (2015), alte mențiuni și 

distincții. 

Consider că din 2013 desfășurăm o colaborare eficientă, fructuoasă și consensuală, am format un 

tandem de apreciat și urmat. Nu în ultimă instanță voi spune tradițional: „să lucrăm în înțelegere mult și 

bine”. Cu fericita ocazie de celebrare a 60 de ani de la naștere, adresez dlui director Valeriu Cușnir, doctor 

habilitat în drept, profesor universitar, în numele întregului colectiv și al meu personal, cele mai sincere urări 

de sănătate și succese remarcabile de creație, realizări frumoase și cât mai multe clipe de fericire, bucurie și 

confort sufletesc alături de cei dragi. La mai mult și la mai mare. Să trăiți mult și bine! 

În numele colectivului Institutului de Cercetări Juridice și Politice vă doresc multe realizări frumoase, 

Domnule Director! 



Academician Alexandru ROȘCA  

A conduce un institut de cercetări științifice e o sarcină grea, e o 

responsabilitate mare, un privilegiu al unor persoane înzestrate cu capacități 

și calități corespunzătoare. Cred că fiecare din colaboratorii Institutului de 

Cercetări Juridice și Politice la locul și funcțiile sale a avut ocazia să constate 

că directorul lor, doctor habilitat în drept, profesor universitar Valeriu Cușnir 

își duce destoinic povara asumată, se distinge tranșant printr-o înaltă ținută 

intelectuală, profesională și morală prin care câștigă mereu sprijinul și stima 

din urma a subalternilor săi, iar acestea din urmă îi sporesc forțele, lărgește 

câmpul de acțiune și îi amplifică rezultatele obținute. Dacă oamenii de o atare 

corectitudine, onestitate și modestie ar fi cât mai numeroși, ar ocupa cât mai mult spațiu public, societatea ar 

avea enorm de câștigat.  

Îi dorim jubiliarului noi succese în activitatea sa de serviciu, mulți ani înainte alături de cei dragi. 

 

 

Membru corespondent Victor MORARU, coordonator al Secției Științe Sociale și Economice a AȘM 

Vreau să-i exprim dl Valeriu Cușnir, director al Institutului de Cercetări Juridice și 

Politice, cele mai frumoase și sincere felicitări cu ocazia aniversării pe care o 

marchează. La vârsta împlinirilor la care a ajuns îi doresc noi împliniri, multă 

sănătate și energie. Îmi exprim respectul față de acest om sincer, pentru că l-am 

cunoscut pe parcursul acestor ani ca pe o persoană cu demnitate, cu sentimentul 

răspunderii și cu multe alte calități care-l caracterizează, cumsecădenie, omenie, 

înțelegere. Apreciez faptul că este un lider în domeniu, cercetările sale în materie 

de drept sunt cunoscute și apreciate atât în Republica Moldova, cât și peste hotarele 

ei. Este autor de lucrări substanțiale care contribuie la elaborarea conceptelor 

fundamentale ale statului de drept. Apreciez mult efortul pe care-l depune în mod 

constant și consecvent pentru a promova cercetările în domeniu. Mă bucur că, fiind 

succesorul meu în calitate de director al Institutului, a reușit să mențină continuitatea, să consolideze 

colectivul și să-l orienteze spre obținerea unor noi rezultate și acest lucru este foarte important.  

Îi doresc La Mulți Ani și noi împliniri! 

 

 

Sergiu BRÎNZA, decan al Facultății de Drept, USM 

Stimate și distins Dascăl, Valeriu Cușnir,  

cu ocazia frumoasei aniversări ce înscrie 60 de ani de la naștere, Vă adresez cordiale 

urări de bine, însoțite de profunde sentimente de respect și admirație față de calitățile 

deosebite pe care le demonstrați: principialitate, corectitudine, onestitate, verticalitate, 

bunăvoință, mărinimie, tact. Aceste calităţi personale incontestabile au dat sclipire 

talentului Dumneavoastră de profesor universitar, savant și conducător ştiinţific, talent 

înalt apreciat, inconfundabil, valorificat în prodigioasa activitate pe care o desfășurați 

pe tărâmul științific și educațional.  

Remarc cu admirație rezultatele muncii Dumneavoastră perseverente care s-au 

materializat în lucrări științifice valoroase, în numeroase teze de doctor susținute cu 

succes de discipolii pe care i-ați îndrumat pe calea deloc ușoară a cercetării, contribuind astfel la revitalizarea 

bazei intelectuale a științei. Toate aceste calificative și realizări V-au plasat binemeritat în rândul 

personalităților notorii de la noi din țară. Sunt convins că profesionalismul și abnegația de care dați dovadă în 

nobila activitate vor servi și în continuare drept premisă a noilor performanțe în știință și educație.  



Asigurându-Vă de toată gratitudinea și prețuirea mea, îmi exprim speranța în continuitatea relațiilor 

noastre de colaborare în domeniul științific în scopul cultivării și diseminării standardelor de excelenţă în 

cercetare. La acest mic popas pe care îl faceți la un hotar între decenii Vă doresc drum lung cu sănătate și 

optimism. La care adaug: ani fericiți înainte, sentimente durabile de satisfacție și înălțare sufletească, 

inepuizabilă energie creatoare, excelentă forță fizică și spirituală, perpetuă armonie spirituală alături de cei 

dragi. Să rămâneți aceeași personalitate marcantă a științei și educației, neeclipsată de timp și să accelerați și 

în continuare ritmul spre atingerea unor noi ascensiuni profesionale!   

Prosperitate, pace în suflet şi în casă! 

 

 

Mircea DUȚU, Directorul Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române  

Stimate Domnule Director,  

La împlinirea unei frumoase vârste, îmi revine plăcuta misiune de a 

Vă transmite din partea Institutului de Cercetări Juridice şi a mea 

personal cele mai alese gânduri și călduroase urări de sănătate, 

fericire personală şi împliniri în nobila activitate pe care o desfăşuraţi 

pe tărâmul ştiinţei dreptului şi culturii juridice naţionale. Îmi face o 

deosebită plăcere să evoc în acest context fructuoasa colaborare 

desfăşurată în ultimii ani între institutele noastre, precum şi 

prestigioasa conferinţă internaţională despre „Revenirea Basarabiei în spaţiul juridic românesc” (Chişinău, 

martie 2018), la reuşita căreia contribuţia Dumneavoastră a fost determinantă.  

În așteptarea noilor împliniri în colaborarea noastră dedicată progresului ştiinţei juridice româneşti, 

una singură şi indivizibilă, vă urăm, Domnule Director, strămoşescul şi tradiţionalul „La Mulţi Ani”! 

 

 

Serghei SPRINCEAN, Secretar științific al Institutului de Cercetări Juridice și Politice 

Domnul profesor universitar Valeriu Cușnir este o personalitate marcantă din 

domeniul științei și cercetării din Republica Moldova, pe care a cucerit-o prin 

multă străduinţă, abnegație, insistenţă şi pasiune. Fiind un Profesor de elită, 

un cercetător asiduu în sfera științelor juridice, domnul profesor universitar 

Valeriu Cușnir a demonstrat prin munca și exemplul său că e un veritabil 

maestru spiritual pentru generaţii de studenți și doctoranzi de la multiple 

universități nu doar din Chișinău, dar și din Galați, Cahul, Bălți etc.  

Domnul profesor Valeriu Cușnir este și o conştiinţă de prim rang a societăţii 

civile din Republica Moldova, fiind implicat în numeroase proiecte de 

ameliorare a vieții sociale, o personalitate de excepţie a comunității 

academice atât din țara noastră, cât și din România, înalt apreciată în asemenea centre universitare, cum sunt 

cele de la București, Suceava, Craiova, Cluj-Napoca sau Galați. De nenumărate ori în experiența mea 

profesională am constatat că profesorul Valeriu Cușnir este format pe puternice fundamente creştine, fiind de 

o modestie și acuratețe morală specială, este un OM de speţă rară, dintre cei aleşi.  

În acest moment de maximă apreciere a roadelor muncii sale, cu prilejul aniversării a 60-a de la 

naștere, în semn de profundă recunoştinţă şi respect pentru truda depusă pe parcursul mai multor decenii în 

învăţământ şi cercetare, îi adresez domnului profesor universitar Valeriu Cușnir sincere și cordiale felicitări 

pline de admirație și respect profund. Îi doresc multă sănătate, putere de muncă, noi și mari realizări în 

activitatea sa de cercetare, precum şi în cea managerială în domeniul cercetării, pentru a continua să ridice pe 

noi culmi prestigiul științei din Republica Moldova pe plan internațional.   

La Mulți Ani, Domnule Director! 



 

Victor MOCANU, directorul Centrului Sociologie și Psihologie Socială, dr. conf. cercetător 

Domnul profesor universitar Valeriu Cușnir se află la vârsta împlinirilor. Psihologii 

consideră că este cea mai productivă vârstă pentru munca în domeniul sociouman, 

iar  oamenii cu funcții responsabile, care sunt în această categorie de 

vârstă  iau  mai ușor decât alții  decizii rezonabile pentru societate.  

Domnul doctor habilitat Valeriu Cușnir este un edificator al Statului de Drept - 

Republica Moldova și s-a consacrat  acestei cauze fiind antrenat în lupta cu 

delapidările economice.  

Tezele de doctor în drept și doctor habilitat în drept dovedesc ani de muncă, de 

cercetare, dedicați prevenirii și combaterii infracțiunilor de corupție, incriminării 

corupției în legislația penală a Republicii Moldova. A participat în programul 

Departamentului Justiţiei SUA, FBI pentru Criminalitatea economică și în 

programul Departamentului Justiţiei SUA, FBI cu referință la Spălarea banilor și Sechestrarea bunurilor. 

Domnule director, colaboratorii Centrului de Sociologie și Psihologie Socială Vă aduc sincere  și 

călduroase  felicitări la aniversarea pe care o sărbătoriți și dorim să Vă încuviințăm că vom fi totdeauna 

alături de Domnia Voastră în lupta pentru instaurarea Statului de Drept, pentru o justiție corectă și onestă, 

imperturbabilă în fața corupției și a nedreptăților. Cercetările sociologice demonstrează că așa vor cei mai 

mulți oameni de la noi. E vrerea Țării. E vrerea Neamului. La Mulți Ani! 

 

 

Natalia ALBU, director al Centrului Cercetări Strategice al ICJP 

  

Sunt onorată să adresez acest mesaj de felicitare într-o zi atât de festivă care 

completează frumosul  buchet al vieții mult stimatului dr. hab. Valeriu CUȘNIR. Vă 

doresc, Domnule Profesor, „La Mulți Ani!”, putere de muncă și să aveţi bucuria de a 

vedea împlinirea cercetărilor Dumneavoastră şi ale discipolilor pe care ia-ţi format şi 

îndrumat. Apreciind profesionalismul Dumneavoastră, vreau să evidențiez înalta ținută 

morală, delicatețea și modestia cu care sunteți înzestrat, calități  care sunt pentru noi o 

adevărată lecție de demnitatea umană. Cu acest prilej, vă urez multă sănătate, bucurii 

alături de cei dragi, liniște și plinătate spirituală!  

 

 

 

Valeriu MÎNDRU, cercetător ştiinţific coordonator, ICJP 

Stimate Domnule Valeriu CUȘNIR,     

Nu știu dacă Vă cunosc suficient de bine pentru a spune mai multe, dar cred că nici nu 

este cazul, deoarece faptele sunt cele care denotă axa pe care V-ați format coloana 

vertebrală. Ați reușit să Vă afirmați ca o personalitate notorie în domeniul în care 

activați, să consolidați și să administrați un colectiv cu diferite ,,principii și valori”, să-i 

acceptați pe oameni așa cum sunt ei, să spuneți DA, atunci când este cazul, și un NU 

categoric, atunci când aceasta nu merită. Întotdeauna ați manifestat toleranță și 

cumsecădenie în relațiile cu colegii, verticalitate în tot ceea ce faceți, iar noi, colectivul 

Institutului de Cercetări Juridice şi Politice, pentru toate acestea, Vă respectăm, Vă 

apreciem și Va dorim să ne fiți sănătos mulți, mulți ani înainte.  

LA MULȚI ANI, Domnule director, profesor universitar, VALERIU CUȘNIR!     

 



 

 

Dr. hab. conf. univ. Viorel BERLIBA, avocat, discipol 

 

Domnule profesor Valeriu CUȘNIR,  

Vin cu un mesaj de felicitare cu ziua de naștere, dorindu-Vă, din toată inima, 

multă sănătate, bucurii, fericire, succese mari și pace-n suflet!  

Pentru mine personal sunteți un tată spiritual, care întotdeauna mi-ați 

conceptualizat dorința de a face bine tuturor. Am avut marea ocazie să fiu, pe 

parcursul vieții, studentul Dumneavoastră, apoi doctorand și post-doctorand. 

Am însușit foarte multe lucruri excepționale, care m-au format nu numai ca 

cercetător, dar și ca personalitate. Pentru toate acestea mă închin până la pământ 

și Vă mulțumesc din suflet! 

Doresc ca bunul Dumnezeu să Vă ocrotească oricând și oriunde. Or, personalități ca Dumneavoastră 

se nasc odată la mulți, mulți ani. Alături de familie (soție și copii) Vă doresc să Vă bucurați din plin de 

farmecul vieții, iar ca discipol, voi fi alături de Dumneavoastră oricând va fi nevoie. La mulți, mulți ani! 


