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I.

DATE GENERALE

1. Numărul total de unități: 70
2. Total angajați: 82, dintre care
2.1.cercetători științifici: 78, inclusiv
2.2.cercetători științifici titulari: 55
2.2.1. doctori habilitați: 12
2.2.2. doctori: 28
2.2.3. cercetători fără titlul științific: 15
2.3.cercetători științifici prin cumul: 23
2.3.1. doctori habilitați: 3
2.3.2. doctori: 13
2.3.3. cercetători fără titlu științific: 7
2.4.cercetători științifici tineri: 15, dintre care
2.4.1. doctori: 7, inclusiv 3 titulari
2.4.2. cercetători fără titlu științific: 8, inclusiv 4 titulari

II.

CADRUL LEGAL DE ACTIVITATE

1. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994.
2. Codul cu privire la știință și inovare nr. 259 din 15.07.2004, cu modificările ulterioare,
inclusiv prin Legea nr. 190 din 21.09.2017, în vigoare din 20.02.2018.
3. Codul Educației nr. 152 din 17.07.2014, cu modificările ulterioare, inclusiv prin Legea
nr. 172 din 27.07.2018.
4. Hotărîrea Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 691 din 30.08.2017.
5. Hotărârea Guvernului cu privire la activitatea unor organizații de drept public din
domeniile cercetării și inovării nr. 50 din 16.01.2018.
6. Statutul Instituției Publice „Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice”
înregistrat în data de 11.09.2018.
7. Tratate internaționale la care Republica Moldova este parte.
8. Acte normate (alte decît cele menționate, inclusiv PROGRAMUL NAȚIONAL ÎN
DOMENIILE CERCETĂRII ȘI INOVĂRII PE PERIOADA 2019-2022 și PLANUL
DE ACȚIUNI).

III.

PRINCIPIILE DE ACTIVITATE

3.1. Continuității
3.2. Incluziunii
3.3. Transparenței
3.4. Administrării eficiente prin implementarea bunelor practici
3.5. Colegialității în contextul dirijismului democratic
3.6. Stimulării performanței științifice
3.7. Promovării creșterii în carieră

IV. PRIORITĂȚI

4.1. PARTICIPAREA LA CONCURSURI DE PROIECTE ȘI CONTRIBUȚIA LA
ASIGURAREA ȘTIINȚIFICĂ A POLITICILOR PUBLICE
4.1.1. Participarea cu regularitate la concursuri naționale de proiecte și de programe de
stat
4.1.2. Participarea maximal posibilă la concursuri internaționale de proiecte și inițiative
(bilaterale și multilaterale)
4.1.3. Participarea la solicitare în cadrul acțiunilor de elaborare a priorităților și a
tematicii prioritare de cercetare și inovare
4.1.4. Sporirea convergenței dintre activitatea de cercetare științifică efectuată de
cercetătorii științifici de la Institut și sectorul public, prioritatea revenind
necesităților exprimate de fondator
4.1.5. Dezvoltarea temelor de cercetare științifico-aplicative cu potențiali beneficiari,
extinderea parteneriate cu cercetători științifici din Republica Moldova stabiliți
peste hotare
4.2. CONSOLIDAREA IMAGINII POZITIVE A INSTITUTULUI
4.2.1. Promovarea imaginii pozitive a Institutului și a cercetării științifice în ansamblu
4.2.2. Participarea activă în cadrul comisiilor și grupurilor de lucru de diferit profil
4.2.3. Executarea calitativă a solicitărilor de avizare și expertizare a proiectelor de acte
normative
4.2.4. Organizarea manifestărilor științifice naționale și cu participare internațională de
caracter pur științific și științifico-aplicativ
4.2.5. Amplificarea cooperării interinstituționale și cu universitățile, stabilirea de
parteneriate cu entitățile societății civile în vederea desfășurării acțiunilor de profil
în comun
4.3. PROMOVAREA IMAGINII POZITIVE CERCETĂTORILOR ȘTIINȚIFICI
AI INSTITUTULUI
4.3.1. Sporirea vizibilității rezultatelor științifice și științifico-aplicative obținute de
cercetătorii științifici, argumentarea indispensabilității lor pentru stat și societate
4.3.2. Extinderea numărului de publicații științifice elaborate de cercetătorii științifici de
la Institut în culegeri și reviste din străinătate
4.3.3. Elaborarea studiilor tematice și a recomandărilor aplicative în domeniile în care
Institutul desfășoară cercetări științifice
4.3.4. Participarea la procesele de formare a cadrelor de înaltă calificare, inclusiv în
vederea întineririi colectivului de cercetători științifici ai Institutului și sporirii
proporției cadrelor tinere
4.3.5. Accederea în carieră pe baza performanței, stabilirea bonusurilor financiare pentru
rezultatele obținute

4.4.CONSOLIDAREA BAZAEI MATERIALE A INSTITUTULUI ȘI A
CONDIȚIILOR DE MUNCĂ A PERSONALULUI
4.4.1. Participarea la dezvoltarea infrastructurii în domeniile în care Institutul efectuează
activități de cercetare științifică
4.4.2. Consolidarea bazei financiare a Institutului
4.4.3. Asigurarea certitudinii privind amplasarea Institutului (contract de arendă)
4.4.4. Îmbunătățirea condițiilor de muncă a întregului personal al Institutului

V. PREVEDERI, ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI
5.1. ATRIBUȚII STATUTARE
5.1.1. Exercitarea și promovarea direcțiilor prioritare și obiectivelor de cercetare,
funcțiilor, atribuțiilor și responsabilităților statuare ale Institutului (articolele 2.3 2.7)
5.1.2. Exercitarea și respectarea atribuțiilor Președintelui Consiliului științific (articolul
3.14)
5.1.3. Exercitarea și respectarea atribuțiilor Directorului Institutului (articolul 3.19)
5.2. ACȚIUNI DE PROMOVARE A IMAGINII
5.2.1. Publicarea edițiilor tematice, inițial pe site-ul Institutului, iar ulterior și pe suport
hîrtie
5.2.2. Reperfectarea site-ului pentru a spori gradul de accesibilitate și de informare
5.2.3. Transmisiunea online pe rețele de socializare (Facebook și You Tube) a
evenimentelor organizate de Institut
5.3. STIMULAREA PREGĂTIRII ȘI PERFECȚIONARII CADRELOR
5.3.1. Restabilirea dreptului de pregătire a cadrelor prin doctorat la specialitățile „Teoria,
metodologia politologiei; instituții și procese politice”, „Teoria și metodologia
relațiilor internaționale și a diplomației” și „Structura socială: instituții și procese
sociale”
5.3.2. Organizarea seminarelor metodice tematice pe probleme practice ale oamenilor,
societății și statului
5.3.3. Extinderea profilurilor Revistei de Filosofie, Sociologie și Științe Politice prin
revenirea la structura de pînă în 2006
5.4. ACȚIUNI DE EXTINDERE A PARTICIPĂRII
5.4.1. Participarea la concursurile pentru contractarea sondajelor de opinie (articolul 5.4)
5.4.2. Participarea la concursuri de proiecte naționale și internaționale, inclusiv prin
crearea colectivelor științifice temporare (articolele 3.2 și 3.5)
5.4.3. Stimularea participării personalului la acțiuni de perfecționare și mobilitate
academică

