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Cuprinsul prezentării 

1. Potențialul actual al ICJPS ca premisă pentru 
creșterea performanțelor viitoare în cercetare; 

2. Domenii de activitate ale cercetătorilor ICJPS 
unde se cer reforme de sporire cantitativă și 
calitativă a indicatorilor de performanță; 

3. Principalele probleme cu care se confruntă 
ICJPS care cer soluționare; 

4. Perspectivele de viitor ale Institutului de 
Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 
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RESURSE UMANE 
 

2018 

 

 

 

Unități personal total  70 

inclusiv: 

cercetători ştiinţifici   66 

doctori în ştiinţe  33 

doctori habilitaţi  17 

cercetători ştiinţifici pînă la 35 de ani  13 (19%) 

doctoranzi  45 

numărul de teze de doctor / dr. habilitat susținute 8 / 1 



Proiecte din sfera ştiinţei şi inovării investigate  
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Instituționale - 4 



Proiecte instituționale în 2015-2018 

  

1) 15.817.06.12F - Dezvoltarea cadrului juridic al 

RM în contextul necesităţilor de securitate  şi 

asigurare a parcursului european (2015–2018. 

Director: dr. hab., prof. univ. V. Cușnir). 

2) 15.817.06.11F - Modernizarea social-politică a 

Republicii Moldova în contextul extinderii 

procesului integraționist european (2015–2018. 

Director : dr. hab., prof. univ. V. Juc). 

3) 15.817.06.13F - Constituirea clasei mijlocii în 

condiţiile transformării societăţii şi asocierii 

Republicii Moldova la Uniunea Europeană (2015-

2018. Director: dr., conf. cerc. V. Mocanu). 

4) 15.817.06.10F - Redimensionarea politicii 

externe şi interne a Republicii Moldova din 

perspectiva evoluţiei proceselor integraţioniste şi 

modificărilor geopolitice ale sistemului 

internaţional (2015–2018. Director: dr. hab., prof. 

univ. A. Burian). 

 
 

 
 



Proiecte internaționale implementate 

pe parcursul anului 2018 - 3 
 

   

1) Proiectul de cooperare 

transfrontalieră: studii masterat 

„Științe penale și criminalistică”, în 

colaborare cu Universitatea „Dunărea de 

Jos”, Galați și USEFS (2017-2019 – prof. 

univ., dr. hab. V. CUȘNIR). 
 

2) Proiect bilateral (Moldova - România) 

„Responsabilitatea socială a guvernanţei 

publice – componentă majoră a 

dezvoltării relaţiilor dintre România şi 

Republica Moldova”, în comun cu 

Universitatea Româno-Americană din 

București (2016-2018. Director: dr. hab., 

prof. univ. V. CUȘNIR).  

 

 

  3) COST Action CA 15207 

”Professionalization and Social 

Impact of European Political Science” 

(2016-2020 – conf. univ., dr. hab. S. 

SPRINCEAN). 
 



Propuneri de proiecte H2020 depuse 

spre finanțare în 2015-2018 
Nr. Apeluri lansate  Propuneri depuse   

1. Call: H2020-MSCA-RISE-2015, Topic: 

MSCA-RISE-2015, Action: MSCA-RISE 

”Common and different features in the preservation and transformation of memorial memory of Central and Eastern Europe”, Proposal 

Number: 691005, Proposal Acronym: COMPRESMEM. Coordonator: Universitatea din Vilinius, Kaunas Faculty of Humanities, 

Lituania. 

2. Call: H2020-INT-SOCIETY-2015 Topic: 

INT-08-2015 Type of action: RIA 

”An analysis of relations between the EU and Ukraine, Moldova and Belarus with regard to improving effectiveness and tightening links 

between economies and societies all around of EU and EaP countries“,  Proposal number: 693066 Proposal acronym: EU-Umbrella, 

Coordonator: UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU, Polonia. 

3. Call: H2020-TWINN-2015, Topic: H2020-

TWINN-2015, Type of action: CSA 

”Enhancement of research capacities regarding the mediation and solving of conflicts for increasing security in the Eastern and Central 

Europe: case of Republic of Moldova”, Proposal number: 692040, Proposal acronym: CONSOLV, Coordonator: ICJP al ASM. 

4. Call: H2020-MSCA-RISE-2016, Topic: 

MSCA-RISE-2016, Action: MSCA-RISE 

”Rethinking and Preservation of Historical Memory of 20th Century in Central and Eastern Europe”, Proposal Number: 734750, 

Proposal Acronym: REMEM. Coordonator: Universitatea din Vilinius, Kaunas Faculty of Humanities, Lituania. 

5. Call: H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-

2017. Topic: ENG-GLOBALLY-04-2017. 

Action: CSA. 

”Science Diplomacy in ENP”. Acronym: SCIDENP. Proposal Number: 770187. Coordonator: UNIVERZITA KARLOVA - Czech 

Republic 

6. Call: H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-

201. Topic: ENG-GLOBALLY-02-2017. 

Action: RIA 

”Exploring the European Union’s Capacity in Managing Risks, Providing Security and Fostering Peace: Values, Means, Synergic 

Action“,  Proposal acronym: EURISK.. Proposal number: 770627. Coordonator: OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITAET 

MAGDEBURG - Germany. 

7. Call: H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-

2017. Topic: ENG-GLOBALLY-04-2017. 

Action: CSA. 

”Eu-NeighborhooD Optimisation of Relations with Science-diplomacy Endorsement”, Proposal acronym: ENDORSE. Proposal 

Number: 770135. Coordonator: UNIMED - UNIONE DELLE UNIVERSITA DEL MEDITTERANEO - Italy. 

Rezultat: 42.000 lei au fost transferați în contul ICJPS în perioada 2016-2018 pentru 

depunerea celor 7 propuneri de proiecte H2020 în cadrul programului UE ”Bonus 

European”, pentru stimularea participării în H2020. Sumă destinată pentru procurarea de 

echipament și tehnică de calcul. 



Proiecte bilaterale ale ICJPS  

în 2015-2018 
 • 2016-2018 - Proiect de cercetare comun (Moldova-România) „Responsabilitatea 

socială a guvernanţei publice – componentă majoră a dezvoltării relaţiilor dintre 
România şi Republica Moldova” (director de proiect din partea ICJPS - dr. hab. 
în drept, prof. univ. Valeriu CUȘNIR), în cadrul Programului de colaborare 
bilaterală dintre AȘM și Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și 
Inovare din România. 

• 2015-2016 - 15.820.16.06.09 / It - Proiect de mobilitate (Moldova-Italia) 
„Dimensiunea socio-economică a migrației în Italia și Republica Moldova” în 
cadrul Programului de colaborare bilaterală dintre Academia de Știință a 
Moldovei și Consiliul Național pentru Cercetare din Italia (director de proiect din 
partea ICJPS – m.c., dr. hab., prof. univ. Victor MORARU)  

• 2015-2016 - 15.820.16.06.15 / B - Proiect de cercetare comun (Moldova-
Belarus) „Metodologia evaluării complexe a calității mediului ambiant – bază a 
cercetării calității vieții umane în condițiile transformărilor socionaturale 
globale” în cadrul Programului de colaborare bilaterală dintre Academia de 
Știință a Moldovei și Fondul Republican de Cercetări Fundamentale din 
Belarus. (director de proiect din partea ICJPS – dr. hab., prof. univ. Victor JUC)  



Propuneri de proiecte bilaterale 

depuse spre finanțare în 2017-2018 
În perioada anului 2017 au fost elaborate 2 propuneri de proiecte bilaterale 
(Moldova - Italia): 

• ”Mecanisme de protecţie a drepturilor minime sociale şi civile în Republica 
Moldova şi Italia” (2018-2019), director - prof. univ., dr. hab. V. JUC.  

• ”Relațiile socio-economice dintre Italia și Republica Moldova: actualități și 
perspective” (2018-2019), director – m.c., prof. univ., dr. hab. V. MORARU. 

 

În perioada anului 2018 au fost elaborate 2 propuneri de proiecte bilaterale 
(Moldova - Belarus). 
  

• „Intelectualitatea științifico-tehnică în structura clasei de mijloc a Moldovei și 
Bielorusiei moderne: strategii economice și socioprofesionale (analiză 
sociologică comparativă)” Directori – dr. hab. T. SPĂTARU (ICJPS) și prof. 
Artiuhin Mihail (Institutul de Sociologie al Academiei de Științe din Belarus). 

• „Patrimoniul național - resursă pentru dezvoltarea durabilă a societății 
moderne: experiența Republicii Moldova și a Republicii Belarus” Directori – dr. 
hab., prof. univ V. JUC (ICJPS) și prof. Șirokanov Dmitrii (Institutul de 
Filosofie al Academiei Naționale de Științe din Belarus). 
 



Participări în Comitetele de program H2020 ale 

Comisiei Uniunii Europene ca Reprezentanți 

Oficiali și Experți Naționali din partea Republicii 

Moldova: 
 

• Dr. Al. ROȘCA participă la Comitetul de program 

ERC-FET-MSCA H2020 (2015-2018). 
 

• Dr. hab. S. SPRINCEAN participă la 2 Comitete de 

program – 1) "Secure Societies" H2020 (2016-

2017) și 2) la Comitetul de program Configuration 

„Europe in a changing world – Inclusive, 

innovative and reflective societies” (2018). 



Monografii, culegeri, dicționare, manuale și 

studii ale cercetătorilor ICJPS în 2013 - 2017 
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 Cercetătorii științifici ai ICJPS au 

participat în perioada 2013-2018 în peste 

700 de emisiuni TV și radio despre 

activitatea Institutului, la posturi ca:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TVR Moldova, Moldova1, Publika TV, 

Prime TV, Noroc TV, TV 10 Moldova, 

Impact TV, TV 8 Moldova, Jurnal TV, 

Unimedia, Realitatea TV, Accent TV, 

TVC 21, IPN, Radio Moldova, Radio 

Europa liberă, Radio Sputnik Moldova, 

Radio Chișinău. 
 

 

 

 
   
 

 

 

Diseminarea rezultatelor cercetărilor 



Domenii de activitate ale cercetătorilor ICJPS: 

1. Cercetare și investigație științifică (în bibliotecă, arhive, cercetare pe teren etc.); 

2. Publicarea rezultatelor cercetărilor și studiilor elaborate; 

3. Organizarea de manifestări științifice naționale și internaționale în cadrul ICJPS;  

4. Participarea la manifestări științifice naționale și internaționale din afara ICJPS; 

5. Elaborarea tezelor de doctor și doctor habilitat; 

6. Diseminarea rezultatelor și sporirea vizibilității Institutului în mass-media; 

7. Scrierea și implementarea proiectelor (bilaterale, internaționale, H2020); 

8. Pregătirea noilor cadre științifice (studenți, masteranzi, doctoranzi); 

9. Activitate de expertizare și avizare; 

10. Activitate editorială științifică (reviste, materialele conferințelor, site-uri, publicații 
electronice specializate etc.); 

11. Participarea la training-uri, workshop-uri, perfecționări și auto-perfecționare; 

12. Internaționalizarea comunității științifice din RM (în Asociații profesionale 
specializate, în Comitete de Program H2020, ca NCP, în COST, prin Euraxess etc.). 

 

 

Performanță în cercetare înseamnă  

sporirea cantitativă și calitativă a indicatorilor acestor activități 



Probleme cu care se confruntă ICJPS 

• Problema cadrelor în ICJPS  
1. Nevoia de consolidare a colectivului, diminuarea fluctuației cadrelor, păstrarea relațiilor funcționale între și în grupurile 

de lucru ale ICJPS. 

2. Nevoia de întinerire și revigorare a colectivului (schimbul de generații, atragerea tinerilor și a savanților cu renume). 

3. Nevoia de formare a unui sistem concurențial, bazat pe performanțe și de corespundere a cadrelor la noile standarde 

internaționale (cunoașterea de limbi străine, de noi metode și domenii de investigare, participarea activă în comunitatea 

internațională și la manifestări științifice peste hotare). 

• Problema imaginii ICJPS și a cercetătorilor  
1. Nevoia ridicării prestigiului ICJPS în comunitatea științifică din RM și internațională prin implicare, performanță și 

prestație a cercetătorilor științifici. 

2. Nevoia îmbunătățirii imaginii fiecărui cercetător al ICJPS în comunitatea științifică din RM și internațională prin 

implicare, prestație și recunoașterea meritelor. 

3. Nevoia de o credibilitate mai mare a rezultatelor cercetărilor, prin furnizarea de rezultate verificabile și în manieră 

accesibilă publicului larg, neafilierea politică a cercetătorilor. 

• Problema finanțării 
1. Nevoia de atragere a unui număr mai mare de cercetători la scrierea proiectelor și identificarea oportunităților noi de 

finanțare a Institutului. 

2. Nevoia de interdisciplinaritate în cercetare ca o posibilitate de diversificare a accesului la fonduri naționale și 

internaționale de finanțare. 

3. Nevoia de colaborare și abilitatea de a forma noi grupuri de lucru, consorții și clustere investigaționale cu alte instituții 

din RM și pe plan internațional, ca modalitate de acces la noi fonduri destinate finanțării cercetării.  



Perspective I 

• Participarea ICJPS la concursul de proiecte în 

2019 și obținerea finanțării de la bugetul de stat 

pentru următoarea perioadă – asigurarea unui 

minim necesar de finanțare a Institutului cu 

structura actuală. 

• Obținerea finanțării ca urmare a participării în cel 

puțin două proiecte H2020 în următorii 4 ani 

(aprox. 150 mii euro pe an = ½ din bugetul anual 

actual al ICJPS) – accederea la finanțare 

suplimentară și asigurarea creșterii performanței. 

 

 

 



Perspective II 
• Participarea ICJPS în alte 4 Acțiuni COST în următorii 4 ani 
– asigurarea integrării internaționale a cercetătorilor din toate 
cele 4 centre ale Institutului. 

• Obținerea în următorii 2 ani a logo-ului EURAXESS 
“Excelenţă în Cercetare”. 

• Ridicarea rating-ului internațional al Revistelor Institutului 
prin includerea în cele mai prestigioase baze de date 
internaționale. Publicarea articolelor în următorii 4 ani în 
Reviste exclusiv în limba engleză. 

• Stimularea materială a cercetătorilor ICJPS de a cunoaște și a 
folosi în mod curent limba engleză, a participa în Asociații 
profesionale internaționale, la conferințe internaționale, 
training-uri și workshop-uri, a stimula material publicarea 
lucrărilor în limba engleză și în Reviste cu Impact Factor. 

• Atragerea în colectiv a tinerilor cu perspectivă și a savanților 
de prestigiu în domeniu și crearea în ICJPS a unui climat 
concurențial, bazat pe performanță și loialitate față de Institut. 

 

 

 



Vă mulțumesc pentru atenție! 

 

 


