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Anexa 1.1. 

 

RAPORT 

cu privire la activitatea şti inţif ică   

din cadrul Programului de stat: 20.80009.1606.13 – „Formarea și consolidarea coeziunii sociale în 

Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană  

  

director de proiect dr. conf. cercet. Victor Mocanu 

 

I. EXECUTORI 

 Nume, prenume 

1 dr. MOCANU  Victor, director 

dr.hab. SPĂTARU  Tatiana  

dr. hab. MALCOCI  Ludmila   

dr. MOCANU  Angela  

dr. GAȘPER  Lucia   

dr. CALCHEI  Gheorghe   

dr. DUMBRĂVEANU Andrei    

POTOROACĂ  Mihail 

dr. MOCANU  Ion    

dr. NEGURA  Petru                                                                                                                                      

FILIPOV Ina   

REABCINSCHII Veaceslav   

STAVER Angela  

RUSTANOVICI Ludmila 

 

II. DENUMIREA TEMEI INDIVIDUALE DE CERCETARE  

MOCANU  Victor   ”Managementul proiectului. Elaborarea metodologiei de cercetare”. 

SPĂTARU  Tatiana   ”Contribuția surselor mass-media  la formarea și consolidarea coeziunii sociale în 

Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană”. 

MALCOCI  Ludmila  ”Elaborarea metodologiei de cercetare”.  

MOCANU  Angela   ”Solidaritate şi întrajutorare, acceptarea regulilor sociale şi implicare în viața civică”. 

GAȘPER  Lucia  ”Interacțiunea socio-culturală și potențialul valoric al tinerilor – sursă de dezvoltare și 

consolidare a coeziunii sociale”. 

CALCHEI  Gheorghe  ”Bunăstarea populației - resursă de formare și consolidare a coeziunii sociale”. 

DUMBRĂVEANU Andrei   ”Solidaritatea socială în Republica Moldova – retrospectivă istorică”. 

POTOROACĂ  Mihail   ”Coeziune socială, solidaritate și toleranță religioasă în Republica Moldova”. 

MOCANU  Ion    ”Cultura politică și încrederea în instituții ca parte componentă a coeziunii sociale”. 

NEGURA  Petru   ”Integrarea socio-profesională a persoanelor fără adăpost în Republica Moldova”.                                                                                                                                   

FILIPOV Ina  „Condițiile de formare a coeziunii sociale asociate cu politicile sociale actuale din Republica 

Moldova”. 

REABCINSCHII Veaceslav  „Rolul culturii în asigurarea coeziunii sociale”. 

STAVER Angela „Participare la realizarea cercetărilor de teren” 

RUSTANOVICI Ludmila „Participare la realizarea cercetărilor de teren” 

 

III. OBIECTIVELE INDIVIDUALE DE CERCETARE 

1. Managementul proiectului 

2. Analiza literaturii la tema de cercetare 

3. Elaborarea metodologiei de cercetare a coeziunii sociale 

4. Cercetarea coeziunii sociale in contextul COVID-19 

5. Organizarea studiului on-line la tema coeziunii 

6. Organizrea și participarea la desfășurarea interviului în profunzime 

7. Elaborarea a 10 articole în baza cercetărilor  efectuate  

8. Organizarea și participarea cu rapoarte și comunicări la conferințe științifice internaționale 
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IV. SUMARUL ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI REALIZATE ÎN ANUL 2020 

Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului (150 de  

cuvinte) 

Managementul proiectului A fost organizată și coordonată realizarea activităților planificate în cadrul 

Proiectului instituțional pentru I semestru 2020 

Analiza literaturii la tema de 

cercetare 

A fost analizată literatura la tema de cercetare, inclusiv conceptele de 

coeziune socială din diferite perspective . Am ajuns la concluzia că gradul 

de coeziune socială la nivel de țări poate fi măsurat în baza indicatorilor 

nivelurilor de sărăcie absolută și relativă,  a inegalității veniturilor  dintre 

grupurile  sociale,  a curbei de incidență a  creșterii.  Capitalul social poate 

fi măsurat în baza gradului de participare civică, încrederii,  sprijinului din 

partea rețelelor sociale, moralului fiscal. Mobilitatea socială inter-

generațională  poate fi măsurată în baza  veniturilor sau nivelurilor de 

educație,  iar cea  intra-generațională – în baza potențialului de creștere pe 

scara socială.  Dimensiunile coeziunii sociale   trebuie să fie măsurate nu 

doar în baza indicatorilor obiectivi, dar și în baza percepțiilor populației, 

inclusiv a percepțiilor subiective despre bunăstare 

Elaborarea metodologiei de 

cercetare a coeziunii sociale 

A fost elaborată metodologia de cercetare a coeziunii sociale și trei  

chestionare pentru efectuarea cercetărilor cantitative: 

1. Chestionar pentru cercetarea   coeziunii sociale în condițiile 

pandemiei COVID-19 (on-line) 

2. Ghidul interviului în profunzime 

3. Chestionar pentru cercetarea cantitativă a fenomenului de 

coeziune socială la nivel național 

Cercetarea coeziunii sociale in 

contextul COVID-19 

A fost elaborată metodologia de cercetare a coeziunii sociale și organizate 

3 cercetări de teren.  

Organizarea studiului on-line la 

tema coeziunii 

A fost efectuată cercetarea on-line pe un eșantion de 985 respondenți. A 

fost elaborat raportul de cercetare și plasat pe site-ul ICJPS. 

Organizrea și participarea la 

desfășurarea interviului în 

profunzime 

 În perioada  8-26 mai 2020 în 36 localități au  fost efectuate prin scype, 

95 de interviului în profunzime cu deputați în Parlamentul Republicii 

Moldova, consilieri de nivel republican, raional și local, profesori 

universitari și cercetători științifici, reprezentanți notorii din mass-media, 

primari din orașe și sate, medici, învățători, veterani care au contribuit 

esențial la edificarea Statului Republica Moldova ș.a.  

Elaborarea articolelor  în baza 

cercetărilor   

Au fost elaborate  și publicate 10 articole și teze pentru reviste și culegeri 

de articole.  

Organizarea și participarea la 2 

conferințe științifice 

internaționale 

A fost organizată o Conferinţa internațională știinţifico-practică  on-line 

«Феномен солідарності і соціальної згуртованості в Україні та 

Республіці Молдова: нові виклики та контексти» cu Universitatea 

de stat „K. Ușinski” din Odesa pe data de 30 iunie 2020. 

Conferința internațională planificată cu Federația Rusă din cauza situației 

pandemice COVID-19 nu s-a desfășurat. A fost organizată on-line, la care 

a participat dl. Director Victor Juc. 

 

V. LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE (MONOGRAFII, ARTICOLE, OBIECTE DE PROPRIETATE 

INTELECTUALĂ) CU REFERINŢĂ LA PROIECTUL DAT PE ANUL 2020 

Monografii, culegeri de 

articole științifice 

 

Capitole în monografii, 

culegeri 

 

Manuale  

Capitole în manuale  

Note de curs  

Culegeri de studii 

științifice 

 

Culegeri de acte  
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Articole în alte reviste 

internaționale 

 

Articole în reviste 

naţionale, Categoria B 

1. MOCANU V., MOCANU I. Atitudinea populației Republicii Moldova față de 

evenimentele politice ale anului 2019, Revista de Filosofie Sociologie şi Ştiinţe Politice, 

Nr.2, 2020 (în curs de editare (0.7 c.a.) 

2.Malcoci L., Mocanu V. Revista de Filosofie Sociologie şi Ştiinţe Politice, în curs de 

editare.  Coeziunea socială a populației din Republica Moldova în perioada pandemiei 

Covid-19 Nr.2, 2020 (în curs de editare ( 2c.a) 

Articole în reviste 

naţionale, Categoria C 

Andrei Dumbrăveanu „Fenomene și tendințe în audiovizual”,  revista Moldoscopie Nr2, 

2020 

Articole în culegeri 

științifice publicate în 

străinătate 

1. MOCANU V., MALCOCI L., MOCANU I. Middle-class formative factors 

In the Moldovan contemporary society, ROCZNIKINAUK SPOŁECZNYCH, Tom 

11(47), numer  2 –2019. https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/12172/12010 (0,8 

c.a.) 

MOCANU V. Формирование и консолидация социальной сплоченности в 

Республике Молдова в контексте сближения с Европейским Союзом. Articol 

pregătit  pentru a fi publicat în or. Odesa 

Articole în culegeri 

științifice publicate în 

țară 

1. 1. Calchei, Gh. Rolul antreprenoriatului mic și mijlociu în ocuparea forței de muncă. În 

„Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene”. Chișinău, 

Kazani, Ternopol, Galați, 2019. P.207-2014 ISBN 978-9975-3287-60 

2.Ina Filipov Depus articolul științific spre publicare în materialele Conferinței științifice 

internaționale „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării şi 

Educaţiei”, Ediția a VIII-a, 05 iunie 2020, desfășurată în cadrul USCh cu titlul „Factori 

ai dezvoltării coeziunii sociale în RM”  

3.Lucia Gașper, “Orientările valorice la adolescentii din zona rurală”  în:  Materialele 

Conferinţei știinţifico-practice internaţionale «Știință, educație, cultură» dedicată 

aniversării de 29 ani de la fondarea Universităţii de Stat din Comrat, vol.3, Ştiinţe 

Psihologice-Pedagogice, (au alcătuit T.I.Rakovcena, R.N. Kovrikova, O.V.Kurteva), 

КОМРАТ, 2020, pag. 76-79. Articolul poate fi accesat pe saitul Universităţii de Stat din 

Comrat https://kdu.md/images/Files/sbornik-statey-29-2020--3.pdf 

Rapoarte publicate / Teze 

ale comunicărilor la 

conferinţe științifice 

naţionale: 

1.Spătaru T. Strategii dezvoltate de Consiliul Europei în domeniul coeziunii sociale. 

În: Teoria și practica Administrării Publice. Materiale ale Conferinței științifico -practice 

internaționale, 22 mai 2020. Chișinău: AAP, Î.S. Combinatul Poligrafic din Chișinău, 

2020, p.44-47. ISBN 978-9975-3240-9-0. 430 p. (0,50 c.a.)  

2.Spătaru T. Contribuția diasporei la formarea coeziunii sociale. În: Teoria și practica 

Administrării Publice. Materiale ale Conferinței științifico -practice internaționale, 22 

mai 2020. Chișinău: AAP, Î.S. Combinatul Poligrafic din Chișinău, 2020, p.48-51. ISBN 

978-9975-3240-9-0. 430 p. (0,50 c.a.) 

Publicaţii ştiinţifice 

electronice 

Petru Negură, „Moldova against COVID-19: solitary or solidary?”, articol electronic 

publicat pe portalul IOS Blog Spezial – Corona in Ost- und Südosteuropa pe 15 iunie 

2020: https://blog2020.ios-regensburg.de/moldova-against-covid-19-solitary-or-solidary/ 

Recenzii 1. Andrei Dumbrăveanu, Elaborarea recenziilor pentru tezele de licență și masterat ale 

studenţilor de la USM, Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării 25.05.2020. 

2. Andrei Dumbrăveanu ,Aviz pentru teza de doctor în științele comunicării 

Campaniile mediatice contemporane:abordări teoretice și pactici operaționale.Autoare 

Mariana Caban 

3.Petru Negură, Recenzie anonimă (peer review) unui articol propus pentru publicare în 

revista Child & Family Social Work, Marea Britanie în ianuarie 2020 și, repetat, în 

iunie 2020. 

Elaborarea proiectelor de 

acte normative: 

 

Avizarea proiectelor de 

acte normative: 

Mocanu Ion a participat la elaborarea avizului ICJPS asupra proiectului Regulamentului 

Comisiei Electorale Centrale privind organizarea și desfășurarea exit-pollurilor 

 

 

 

https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/12172/12010
https://kdu.md/images/Files/sbornik-statey-29-2020--3.pdf
https://blog2020.ios-regensburg.de/moldova-against-covid-19-solitary-or-solidary/
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VI. LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE (MONOGRAFII, ARTICOLE, OBIECTE DE PROPRIETATE 

INTELECTUALĂ) ÎN AFARA PROIECTULUI DAT PE ANUL 2020 

Monografii, culegeri de 

articole științifice 

P., Cojocaru N. Impactul pandemiei COVID-19 asupra persoanelor Studiu 

sociologic Malcoci L., Munteanu cu dizabilități, 52 pagini  

http://www.keystonemoldova.md/assets/documents/ro/publications/STUDIU

%20IMPACTUL%20PANDEMIEI%20PERSOANE%20CU%20DIZABILI

TATI.pdf 

Capitole în monografii, 

culegeri 

1. Spătaru T. Reintegrarea socială a persoanelor private de libertate 

n: Evoluția clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice și  

politice. Studiu sociologic. Partea a II-a. Chișinău: Institutul de Cercetări Juridice, 

Politice și Sociologice, 2019, p.85-105 p. 274 p. ISBN 978-9975-3298-4-2. (1,50 c.a.) 

2.  Spătaru T. Familia cu trei și mai mulți copii: între egalitate și inegalitate. În: 

Evoluția clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice și  politice. 

Studiu sociologic. Partea a II-a. Chișinău: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și 

Sociologice, 2019, p.85-105 p. 274 p. ISBN 978-9975-3298-4-2.  (1,10 c.a.) 

3.Petru Negură, „Persoanele fără adăpost din Chișinău: suport social precar și 

alienare instituțională”, in: Evoluţia clasei mijlocii in Republica Moldova: premise 

socioeconomice şi politice: Studiu sociologic / colectiv de aut.: Ludmila Malcoci, 

Victor Mocanu, Gheorghe Călcâi [et al.]; coord.: Victor Mocanu ; Inst. de Cercetări 

Juridice, Politice şi Sociologice. – Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice şi 

Politice şi Sociologice, 2019 (ÎS FEP "Tipografia Centrală"). ISBN 978-9975-3298-

3-5, p. 106-124. 

4.Petru Negură, Victor Mocanu, Mihail Potoroacă, „Coeziunea, apartenența, 

solidaritatea, încrederea și suportul social – valențe ale formării clasei de mijloc”, in: 

Evoluţia clasei mijlocii in Republica Moldova: premise socioeconomice şi politice: 

Studiu sociologic / colectiv de aut.: Ludmila Malcoci, Victor Mocanu, Gheorghe 

Călcâi [et al.]; coord.: Victor Mocanu ; Inst. de Cercetări Juridice, Politice şi 

Sociologice. – Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice şi Politice şi Sociologice, 

2019 (ÎS FEP "Tipografia Centrală"). ISBN 978-9975-3298-3-5, p. 125-164 

Manuale  

Capitole în manuale  

Note de curs 1.Petru Negură, Istoria sociologiei și gândirii sociologice. Suport de curs. Editura 

PrintHouse, 2020, 201 p., ISBN 978-9975-3371-6-8 

2.Andrei Dumbrăveanu „Regia produselor video” 

Culegeri de studii științifice  

Culegeri de acte  

Articole în alte reviste 

internaționale 

1.Negura, Petru, “Compulsory Primary Education and State Building in Rural 

Bessarabia (1918-1940)”, Journal of Romanian Studies 3(2), 2020 (Ibidem Publ.), 

ISBN 978-3-8382-1419-1, p. 35-58. 

2.Andrei Dumbrăveanu The syntax of the film language between the screen of the 

Lumiere brothers and the 3D VR glasses. Revista +B internatoinal Inernational 

Journal of Comunication Research Vol. 10 Issuse1 https://www.ijcr.eu/ 

Articole în reviste naţionale, 

Categoria B 

2. Gașper Lucia, The system of values and perception of time in the transitional society: 

socio-psychological issues and perspectives în: Economy and Sociology, theoretical 

and scientifical journal founded in 1953 ISSN: 1857-4130 E-ISSN: 2587-3172 

Category „B” https://economy-sociology.ince.md p. 94-103 (coautor dr. Caunenco I.) 

No. 2 December 2019 

Articole în reviste naţionale, 

Categoria C 

 

Articole în culegeri 

științifice publicate în 

străinătate 

Spătaru T. Inegalitatea clasei de mijloc: evidențe transnaționale. În: Convergenţe 

Spirituale Iaşi-Chişinău,  nr 14-15, 2019. Iaşi: Universitatea Apollonia,  p. 243-251. 

ISSN: 2343 – 9661. 313 p.  (0,92 c.a.) România 

Articole în culegeri 

științifice publicate în țară 

3.  

 

http://www.keystonemoldova.md/assets/documents/ro/publications/STUDIU%20IMPACTUL%20PANDEMIEI%20PERSOANE%20CU%20DIZABILITATI.pdf
http://www.keystonemoldova.md/assets/documents/ro/publications/STUDIU%20IMPACTUL%20PANDEMIEI%20PERSOANE%20CU%20DIZABILITATI.pdf
http://www.keystonemoldova.md/assets/documents/ro/publications/STUDIU%20IMPACTUL%20PANDEMIEI%20PERSOANE%20CU%20DIZABILITATI.pdf
https://www.ijcr.eu/
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VII. REZUMATUL CELOR MAI SEMNIFICATIVE ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE ŞTIINŢIFICE 

TEORETICE / APLICATIVE OBŢINUTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI INDIVIDUAL ÎN ANUL 

2020 (PÎNĂ LA 300 CUVINTE) 

  Cele mai importante activități și rezultate științifice care au fost obținute în anul de referință 2020 includ : 

elaborarea metodologiei de cercetare a coeziunii sociale și organizarea a 3 cercetări de teren, publicarea rezultatelor 

sondagelor on-line pe SITE-ul ICJPS, realizarea a 95 de interviuri în profunzime, publicarea a 3 lucrări științifice în 

volum de 4,,5 coli de autor atît în reviste din străinătate, cît și din țară, organizarea a unei conferințe internaționale 

cu colegii sociologi din Odesa.  

Deși   majoritatea eforturilor în direcția prevenirii răspândirii COVID-19  au fost soldate cu succes, analiza 

situațională denotă  și anumite lecții învățate de care ar trebui să se țină cont pe viitor, și anume: societatea și 

autoritățile guvernamentale ar trebui  să aibă un nivel mai mare de pregătire pentru asemenea situații excepționale. 

În acest context menționăm necesitatea  elaborării unor ghiduri metodologice  la nivel de diferite structuri privind 

nivelurile de responsabilitate și acțiunile care trebuie întreprinse;  implicarea  mai mare a  autorităților publice de 

nivelurile unu și doi în  acțiuni de identificare a nevoilor  diferitor grupuri de populație, în special cele vulnerabile și 

acordarea suportului în funcție de nevoi;  implicarea mai mare  a structurilor de asistență socială în acordarea 

suportului necesar grupurilor vulnerabile de populație;  mobilizarea  planificată a societății civile în vederea 

implicării ei mai active în informarea populației și  acordarea  asistenței necesare grupurilor vulnerabile; mobilizarea 

agenților economici în elaborarea unor acțiuni de  redresare economică a țării; asigurarea accesului la informație a 

diferitor  grupuri  vulnerabile de populație, cum ar fi persoanele cu dizabilități intelectuale și senzoriale. Problemele 

financiare  și limitările în echipamente de protecție  ( mănuși, măști) și dezinfectante  la locurile de muncă, în spații 

publice au fost evidente pe tot parcursul perioadei de pandemie și în acest context  considerăm necesar de a  

dezvolta fonduri  de urgență la nivel central și local, care să fie accesate doar în condiții de situație excepțională. 

Totodată, considerăm necesare  introducerea unor cursuri de instruire  pentru diferite structuri și grupuri de 

populație  cum să acționeze în situații excepționale, inclusiv acordarea primului ajutor.  

Analiza  gradului de coeziune socială a populației din Republica Moldova în contextul pandemiei de Coronavirus, a  

scos în evidență faptul că majoritatea structurilor guvernamentale,  organizațiile donatoare, organizațiile non-

guvernamentale și  populația s-au  mobilizat activ în vederea stopării răspândirii pandemiei. Structurile 

guvernamentale au centralizat eforturile, acționând etapizat  în conformitate cu recomandările Organizației 

Mondiale a Sănătății.  Organizațiile donatoare au revăzut programele și proiectele de țară și au identificat  surse 

financiare necesare pentru  asigurarea suportului  de urgență și procurarea echipamentelor necesare de protecție și 

dezinfectantelor.  Comisia Europeană a reorganizat  suportul  tehnic acordat în funcție de nevoile țării la etapa de 

post-pandemie, axând  sprijinul pe  reabilitarea economică și susținerea grupurilor vulnerabile. Societatea civilă, 

organizațiile neguvernamentale  s-au implicat activ în  informarea  populației , capacitarea  resurselor umane și 

colectarea de fonduri pentru  susținerea grupurilor vulnerabile. 

 

VIII. PROPUNERI DE PERSPECTIVĂ PENTRU ANUL 2020 (iulie-decembrie) (500 cuv. max.) 

În perspectivă, se preconizează următoarele activități : 

1.desfășurarea unei cercetări cantitative în teren la tema proiectului pe un eșantion de 1200 respondenți din toate 

raioanele țării; 

2. elaborarea și publicarea a 2 monografii colective ; 

3. organizarea a 2 conferințe internaționale cu colegi din Ucraina, România și  Federația Rusă. 

 4. participarea la emisiuni radio/TV cu scopul de a mediatiza rezultatele cercetărilor realizate în cadrul proiectului 

instituțional. 

Activități concrete care vor fi dezvoltate în continuare:  

 Sinteza surselor bibliografice a autorilor ruși și  romani privind problema coeziunii sociale. 

 Lucru asupra elaborării articolului științific în baza sintezei lucrărilor autorilor ruși și  romani privind 

problema coeziunii sociale. 

 Studiul bibliografic privind coeziunea socială (dimensiunea, comunicare, informare, mass-media). 

 Participarea în cadrul discuțiilor colective și a elaborării, redactării instrumentarului de cercetare; 

 Elaborarea instrumentarului de cercetare pentru studierea dimensiunii: comunicare, informare, mass-media; 

 Aplicarea instrumentarului de cercetare în teren și interpretarea datelor empirice; 

 Participarea cu comunicări în cadrul conferințelor științifice naționale și internaționale; 

 Elaborarea lucrărilor metodico-didactice pentru cursurile universitare; 

 Organizarea unui seminar metodologic on-line.… 
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Anexa 1.1. 

RAPORT 

cu privire la activitatea şti inţif ică   

din cadrul Programului de stat: 20.80009.1606.05 – „Calitatea actului de justiție și respectarea 

drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul 

implementării acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană”  

director de proiect: dr. hab., prof. univ. Valeriu CUȘNIR  
 

Anexa nr. 1 

LISTA EXECUTORILOR 

(funcţia în cadrul proiectului, titlul ştiinţific, semnătura) 
Situația la 30.06.2020 

 

№ Nume, prenume 

 

Titlul științific și 

științifico-didactic 

Funcţia ştiinţifică Norma de 

muncă 

1.  Cușnir Valeriu dr. hab, prof.univ. Consult.științ, Director 

Proiect 

0,5 

Centrul cercetări juridice 

2.  Frunză Iurie dr.,conf.univ. Director CCJ; cerc șt.coord. 0,5 

3.  Arsenii Igor dr. în drept Cercetător ştințific superior 0,25 

4.  Balmuș Victor dr. hab, prof.univ. Cercetător şt. principal 1 

5.  Berliba Viorel dr. hab, conf.univ. Cercetător şt. coordonator 0,5 

6.  Burian Alexandr dr. hab, prof.univ. Cercetător şt. coordonator 0,5 

7.  Cernomoreț Sergiu dr.,conf.univ. Cercetător şt. superior 0,25 

8.  Chindibaliuc Oleana dr., conf.univ. Cercetător şt.coordonator 0,5 

9.  Chirtoacă Leonid dr.,conf.univ. Cercetător şt. coordonator 0,75 

10.  Chirtoacă Natalia dr., prof.univ. Cercetător şt. coordonator 0,5 

11.  Cojocaru Rodion dr.,conf.univ. Cercetător ştințific superior 0,5 

12.  Costachi Gheorghe dr. hab, prof.univ. Cercetător şt. principal 0,5 

13.  Cucoș Diana dr.,conf.univ. Cercetător şt. coordonator 0,5 

14.  Draniceru Mihai master în dr. Cercetător ştințific 0,25 

15.  Grama Dumitru dr.,conf.univ. Cercetător şt. coordonator 0,5 

16.  Guștiuc Andrei dr.,conf.univ. Cercetător şt. coordonator 0,5 

17.  Nastas Andrei dr.,conf.univ. interim Cercetător şt. coordonator 0,25 

18.  Odainic Mariana dr.,conf.univ. interim Cercetător ştiințific superior 0,5 

19.  Osoianu Tudor dr.,conf.univ. Cercetător şt. coordonator 0,75 

20.  Rusu Vitalie dr.,conf.univ.  Cercetător şt. coordonator 0,25 

21.  Sicinschi Constantin doctor în drept Cercetător ştiințific  0,25 

22.  Smochină Andrei dr. hab, prof.univ. Consultant ştiinţific în șt. 

juridice 

0,5 

23.  Sosna Boris dr.,conf.univ. Cercetător şt. coordonator 0,5 

24.  Stefu Lilia master în dr., drd. Cercetător ştiințific stagiar 0,75 

25.  Tașcă Mihail dr.,conf.univ. Cercetător şt. coordonator 0,5 

Centrul cercetări strategice 

26.  Albu Natalia dr. în politologie Director CCS; cerc șt.coord. 0,75 

27.  Bencheci Marcel dr. în politologie Cercetător ştiințific superior 0,5 

28.  Caraman Iurie dr.sociologie conf.univ. Cercetător şt. coordonator 0,25 

29.  Grosu Lucia master în politologie Cercetător ştiințific 0,25 

30.  Gustiuc Ludmila master în drept Cercetător ştiințific 0,5 

31.  Juc Victor dr. hab, prof.cercet. Consultant ştiinţific 0,5 

32.  Mîndru Valeriu dr.sociologie conf.univ. Cercetător şt. coordonator 0,75 

33.  Postică Alexandru drd. Cercetător ştiințific 0,5 

34.  Sprincean Serghei dr. hab, conf.univ. Cercetător şt. coordonator 0,25 

35.  Sterpu Vlad dr.politologie Cercetător ştiințific 0,5 

36.  Tofan Eugenia master în politologie Cercetător ştiințific  0,5 

37.  Varzari Pantelimon dr.hab. în politol. Cercetător şt. coordonator 0,25 
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2. Obiectivul și sarcinile Proiectului 

 Proiectul (program de stat) ”Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei 

în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării acordului de asociere 

Republica Moldova-Uniunea Europeană”, Acronimul CAJDPM, cod   

20.80009.1606.05,  Prioritatea strategică - Provocări societale, Direcția strategică - Inovaţii 

sociale, educaționale şi culturale pentru integrare şi adaptare, Caracterul cercetării - cercetare 

ştiinţifică fundamentală, Profilul de acreditare - Dezvoltarea statului și dreptului Republicii 

Moldova în contextul integrării europene, Perioada de realizare  - 01.01.2020- 31.12.2023, din 

cadrul Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, își are drept scop crearea suportul 

științific necesar pentru soluționarea problemelor privind calitatea actului de justiție prin 

fundamentarea științifică a asigurării calității actelor normative și  garantarea respectării 

drepturilor persoanei în procedurile judiciare din Republica Moldova. 

Pentru realizarea scopului enunţat sunt stabilite următoarele obiective (sarcini): 

 analiza doctrinei, a actelor normative naționale, europene și internaționale, a bunelor practici 

europene relevante pentru asigurarea bunei legiferări și calității actului de justiție; 

 relevarea, evaluarea și analiza în dinamică  a gradului de percepție și încredere a populației în actul 

de justiție, care constituie una din prioritățile de bază a apropierii Republicii Moldova de spațiul 

comunitar, de implementare a Acordului de Asociere UE - Republica Moldova; 

 evaluarea actului de justiție prin testarea satisfacției beneficiarilor - persoane fizice și persoane 

juridice; 

  studierea modului de implementare a politicilor de asigurare a calității actului de justiție în diferite 

state ale lumii; 

 fundamentarea științifică a prevederilor art.16 alin.(1) din Constituția Republicii Moldova: 

Respectarea și ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului, ca criteriu 

de bază privind respectarea drepturilor persoanei și de evaluare a guvernanței publice; 

 argumentarea rezultatelor cercetării cu recomandări pentru îmbunătăţirea legislaţiei 

Republicii Moldova, inclusiv, aranjarea unui set de propuneri privind modificări legislative 

de natura a facilita o mai rapidă integrare a comunității autohtone în societatea europeana; 

 orientarea cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ superior cu profil juridic, precum 

şi a juriştilor practicieni pentru a discuta aspectele teoretice şi practice ale înfăpturirii 

justiției pe diferite cauze în condiţiile de reformare a legislaţiei Republicii Moldova la 

capitolul respectării drepturlor participanților în proces în contextul sporirii calității actului 

de justiție. 

 

 În conformitate cu programul de realizare al activităților din cadrul proiectului 

20.80009.1606.05 pentru perioadă 01.01.2020- 31.12.2023, realizarea acestuia urmează a fi 

efectuată în 4 etape:  

Etapa I. Etapa de debut a cercetării și de lansare a proiectului de cercetare (01.01.2020- 

31.12.2020); 

Etapa II. Etapa ajustării metodologiei cercetării aplicate în proiect, definitivarea problematicii de 

cercetare (01.01.2021- 31.12.2021); 

Etapa III. Etapa intermediară de implementare a rezultatelor cercetării și precizarea ipotezelor de 

lucru din cadrul cercetării științifice (01.01.2022- 31.12.2022); 

Etapa IV. Etapa de sintetizare a rezultatelor obținute și de diseminare finală a rezultatelor 

proiectului și de proiectare și extindere a cercetărilor post-proiect (01.01.2023- 31.12.2023). 

 Fiecare etapă de ralizare își are planificată conținutul ei, rezultatele preconizate, modul și 

locul implementării. 

      Potrivit planului anual de realizare a proiectului pentru sim.I /2020 (Etapa I-a, etapa de 

debut a cercetării și de lansare a proiectului) au fost preconizate: 



 9 

- Identificarea surselor și analiza doctrinei, a actelor normative naționale, europene și 

internaționale, a bunelor practici europene relevante pentru asigurarea bunei legiferări și calității 

actului de justiție; 

- Deplasări de studiu, documentare și informare (România); 

- Organizarea și corganizarea unor conferințe științifice cu participație internațională și 

naționale la tematica proiectului: 

a)  - Conferința științifico-practică cu participație internațională „Sistemul judiciar în 

Republica Moldova: reforme, realități și perspective”;  - Conferința internaţională ştiinţifico-

practică “Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii 

Europene”; Conferinţa ştiinţifică anuală a tinerilor cercetători din cadrul Școlii Doctorale «Științe 

Juridice, Politice și Sociologice» cu genericul ”Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: 

viziuni ale tinerilor cercetători”; 

b) Mese rotunde și seminare metodologice cu caracter șțiințifico-practic pentru dezbaterea 

subiectelor stringente pe problematica proiectului; 

- Editarea revistelor: ”Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice”;  „Revista de Studii 

și Cercetări Juridice”; ”Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale”. 

 

3. Rezultatele științifice ale cercetătorilor efectuate în cadrul proiectului 

 Organizațional Proiectul CAJDPM este realizat de către membrii, cercetători științifici în 

cadrul Centrului de cercetări juridice, partial, în Centrul de cercetări strategice, ICJPS. 

 Potrivit planului anual de realizare a proiectului 20.80009.1606.05 pentru anul 2020, în 

semestrul I anul curent (01.01.2020- 30.06.2020)) este planificată realizarea parțială a etapei I, a 

proiectului - etapa de debut  a cercetării și de lansare a proiectului. 

 În cadrul acestei etape activitatea planificată are următorul conținut:  

1) Activitatea organizatorică și științifică, care  constă în: a) organizarea adunării constituante a 

echipei de cercetători din cadrul Proiectului 20.80009.1606.05, la care  a avut loc; b) prezentarea 

echipei de cercetare, precum și dezbaterea și adoptarea în ultimă lectură a Planului anual de 

realizare a proiectului; c) organizarea conferinței științifico-practice cu participație internațională la 

tematica proiectului cu genericul „Sistemul judiciar în Republica Moldova: reforme, realități și 

perspective”, 21 mai 2020,  cu scopul preconizat - analiza prin prisma doctrinei actuale, practicii 

uzuale și experienței altor state cu o democrație avansată a problemelor reformării sistemului 

judiciar în Republica Moldova; d) Coorganizarea în cooperare cu Universitatea de stat ”Dimitrie 

Cantemir”  a conferinţei ştiinţifice anuale a tinerilor cercetători din cadrul Școlii Doctorale «Științe 

Juridice, Politice și Sociologice» cu genericul ”Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: 

viziuni ale tinerilor cercetători”,  10 iunie 2020 cu scopul preconizat - antrenarea tinerilor 

cercetători în activitatea de promovare și implementare a rezultatelor științifice; e) Coorganizarea în 

cooperare cu Universitatea de Stat «Alecu Russo» din Bălți și Institutul de Științe Penale și 

Criminologie Aplicată a conferinţei internaţionale ştiinţifico-practică “Particularitățile adaptării 

legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene”. 

2) Pregătirea cadrelor științifice, care constă în a) identificarea, coordonarea şi aprobarea temelor 

tezelor de doctorat şi a conducătorilor ştiinţifici a doctoranzilor înmatriculați la anul I de studii din 

cadrul Școlii Doctorale «Științe Juridice, Politice și Sociologice», b) organizarea și desfășurarea 

examenelor de admitere la doctorat pentru anul de studii 2020-2021, c) Audierea dărilor de seamă, 

atestarea şi aprobarea programelor individuale de activitate ale doctoranzilor și alte măsuri 

relevante, toate cu scopul de antrenare cât mai largă a tinerilor cercetători în activitatea științifică. 

3) Activitatea editorială, care constă în a) editarea Revistei ”Revista moldovenească de drept 

internațional și relații internaționale” (ISSN1857-1999), E-ISSN 2345-1963 

nr.1, 2020 (sem. I), versiune electronică – E-SSN; b) editarea Revista de Filosofie, Sociologie și 

Științe Politice (ISSN 1857-2294), editarea Revistei ”Revista de Studii și Cercetări Juridice”, nr.1, 

2020, versiune electronică – E-SSN, toate în realizarea obiectivului de organizare a publicării 

rezultatelor cercetărilor științifice în cadrul proiectului instituțional; 
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4) Activitatea de implementare și  valorificare a rezultatelor ştiinţifice din cadrul Proiectului, 

care constă în avizare și consultanță, inclusiv expertiza științifică a proiectelor de acte 

normative, a pozițiilor (hotărârilor) recomandative ale Plenului Curții Supreme de Justiție și a 

hotărârilor adoptate pe marginea Recursurilor în interesul legii, a sesizărilor la Curtea 

constituțională, alte acte ale autorităților centrale, inclusiv, elaborarea opiniei ICJPS vis-a-vis de 

problemele arzătoare ale statului și societății prin prisma dreptului, toate cu scopul de  promovare și 

diseminare a rezultatelor proiectului; 

5) Stabilirea și consolidarea relaţiilor ştiinţifice naționale și internaţionale prin participarea 

cercetătorilor în programe și proiecte internaţionale,  acțiuni COST:   (Orizont Europa, SCOPES, 

JOP, IRSIS, NATO, etc.),  inclusiv propunerile prezentate/câștigate în cadrul concursurilor 

naționale și internaționale cu tangență la tematica cercetării proiectului realizat, toate cu obiectivul 

scontat de  promovare și diseminare a rezultatelor proiectului. 

Astfel, rezultatele științifice din perioada de referință (etapa I-a) au fost și sunt realizate 

în contextul cercetării tematicii, precum identificarea surselor și analiza doctrinei a actelor 

normative naționale, europene și internaționale, a bunelor practici europene relevante pentru 

asigurarea bunei legiferări și calității actului de justiție.  În rezervă a rămas doar activitatea de 

organizare a meselor rotunde și seminarelor metodologice, însă acestă activitate, în perioada de 

pandemie COVID-19,  a fost efectiv realizată în regim on-line, în condfițiile lucrului de la distanță. 

Cele mai importante activități și rezultate științifice care au fost obținute în perioada de 

referință (I sem.2020) includ publicarea a 53 lucrări științifice în volum estimativ de 23,85 coli de 

autor atât în reviste din străinătate, cât și din țară, publicații ale materialelor prezentate în cadrul 

unor conferințe științifice naționale și internaționale, dar și publicarea a 3 materiale didactice. 

Doi cercetători executori din cadrul Proiectului au efectuat deplasări şi stagii – peste hotare, 

în Germania (or.Garmish-Partenkirchen) și Polinia (or. Wroclaw), unde, 1) s-a prezentat o  lecție 

la tema Securitatea regional: cartografia riscurilor și amenințărilor la Marea Neagră, în cadrul 

seminarulul privind Securitatea Regională (Seminar on Regional Security, SRS 20-03) în cadrul 

Centrului European George C. Marshall (George C. Marshall Center for Security Studies, și, 2) 

participare la Conferința științifică internațională „Reasons, Citizens and Institutions” și la ședința 

membrilor Comitetului de Management, la ședința Grupului de lucru nr. 1 din cadrul Acțiunii 

COST CA17132 „The European network for Argumentation and Public PoLicY analysis” 

(APPLY), Universitatea din Wroclaw, facultatea de Drept, Administrație și Economie (a se vedea 

Forma 7.1). 
În această ordime remarcăm că 3 cercetători științifici (Albu Natalia Guștiuc Ludmila și Sprîncean 

Serghei) sunt antrenați în calitate de membri în 6 acțiuni COST. 

La capitolul implementarea / valorificarea rezultatelor ştiinţifice în sem. I, anul 2020, cercetătorii 

științifici din cadrul Proiectului au realizat atât activități în echipă, cât și activități și rezultate individuale, 

manifestate prin a). întocmirea și prezentarea avizelor și opiniilor consolidate cu caracter științific la proiecte 

de acte normative, sesizări la Curtea Constituțională, recursuri în interesul legii, hotărâri explicative a 

Plenului CSJ etc, cu un număr total de 21; b). 35 de  participări la manifestări ştiinţifice, mese rotunde, etc, 

cu comunicări și intervenții, inclusiv organizate în regim on-line (a se vedea Forma 9 din anexă). 

Activitatea de colaborare în sfera ştiinţei şi inovării  de către executanții titulari a-i proiectului (cu 

referință la proiectul realizat în conformitate cu standardele naţionale) a fost materializată prin colaborarea 

ştiinţifică cu alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării (inclusiv cu instituţiile de învățământ superior), 

manifestată prin: a) conducerea tezelor de doctorat din cadrul ICJPS, cât și din cadrul Școlilor doctorale din 

țară; b) activitatea didactică, inclusiv,  conducerea tezelor de masterat și licență la facultățile de drept, și 

politologie din țară; c) Participare în acțiunile COST ( vezi: Forma 10). 

Rezultatele științifice ale cercetătorilor efectuate în cadrul proiectului mai sunt realizate prin 

participarea acestora în calitate de membru al Seminarilor științifice de profil, Consiliilor specializate 

științifice și Comisiilor de doctorat, unde au avut loc examinări și susțineri de teze de doctorat, precum și 

antrenarea unor cercetători în calitate de membru ai colegiilori de redacție a revistelor științifice de profil, 

experți în cadrul autorităților științifice de profil – ANACEC și ANACD, membri ai consililor științifice din 

cadrul Curții constituționale și CSJ, în cadrul cărora sunt promovate soluții fundamentate științific de natură 

să contribuie la reformarea sistemului judiciar și sporirea calitatății actului de justiție în Republica Moldova. 
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Finalmente, punem în evidență că în cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice cu 

referință la proiectul aflat în derulare în sem.I al anului 2020 au fost susținute 3 teze de doctor în drept, 

după cum urmează:1. Grîu-Panţureac  Maria. ”Răspunderea pentru încălcarea normelor de drept electoral”. 

Teză de doctor în drept, specialitatea 552.01 - Drept constituţional. Cond. şt. A. Smochină. Referenți oficiali: 

Cușmir Marcel, Belecciu Ștefan. 16 ianuarie 2020. 2. Busuioc Nadejda. ”Investigarea infracțiunilor de 

evaziune fiscal: cadrul processual și tactic-metodologic”. Teză de doctor în drept, specialitatea 552.04 – 

Criminalistică, expertiză judiciară, investigații operative. Cond. şt. V. Cușnir. Referenți oficiali: Moraru 

Victor, Cojocaru Radion. 6 martie 2020. 3. Tatar Olga. ”Contractele nenumite – consecință a realizării 

principiului libertății contractuale în raporturile juridice civile”. Teză de doctor în drept, specialitatea 553.01 

- Drept civil, Domeniul științific: 5. Științe sociale și economice. Comisia de doctorat: Cojocaru Eugenia, 

doctor habilitat în drept, profesor universitar – președinte; Frunză Iurie, doctor în drept, conferențiar 

universitar – referent; Cristeva Natalia, doctor în drept, conferențiar  universitar – referent; Ignatiev Vasile, 

doctor în drept, conferențiar universitar – referent; Mihalache Iurie, doctor habilitat în drept, conferențiar  

universitar– membru. 26 iunie 2020. Dosarele și tezele de doctorat se află în examinare la ANACEC. 

 

Rezumat  

 Activitatea planificată cu întreg conținutul său, precum obiectivele trasate etapei I-a de realizare a 

proiectului - analiza doctrinei, a actelor normative naționale, europene și internaționale, a bunelor practici 

europene relevante pentru asigurarea bunei legiferări și calității actului de justiție; - colectarea informației 

necesare pentru buna desfășurare a proiectului, în special pentru elaborarea adecvată a metodologiei de 

cercetare și altele au fost realizate. 

Astfel, printre activităţile realizate şi rezultatele noi obţinute în cadrul proiectului, reiterăm că în 

perioada de referință de către cercetătorii din cadrul proiectului : -a fost efectuată o analiză a investigațiilor 

sociologice cu referire la calitatea actului de justiție efectuate în Republica Moldova; - au fost analizate mai 

multe rapoarte PNUD Moldova privind respectarea drepturilor omului, asigurarea dezvoltării umane în RM. 

- sa analizat rezultatele Eurobarometrului privind percepția calității justiției în țările Uniunii Europene pentru 

a efectua o analiză comparativă pe anumite segmente, aspecte ale studiului. - a fost elaborată concepția unui 

studiu sociologic privind percepțiile și atitudinile experților, specialiștilor din domeniu față de calitatea 

justiției, înfăptuirii actului de justiție în Republica Moldova în contextul apropierii RM de UE, a 

implementării Acordului de Asociere ,,Republica Moldova – Uniunea Europeană”.  - au fost elaborate căteva 

seturi de întrebări pentru a fi incluse ulterior în chestionarul pentru experții, specialiștii din domeniul justiției 

(profesori la catedrele de drept universitare, specialiști din instituțiile de justiție etc. ). 

 

Concluzii (preliminare) 
        Programul național în domeniile cercetării şi inovării pentru anii 2020-2023, actele normative 

analizate, fără o amendare substanțială, nicidecum, nu vor contribui la „creșterea eficienței 

sistemului național de cercetare şi inovare şi asigurarea condițiilor optime pentru generarea de noi 

cunoștințe obținute în baza cercetărilor fundamentale şi aplicative”, la „asigurarea consolidării 

instituționale, îmbunătățirea infrastructurii publice din domeniile cercetării şi inovării, favorizarea 

excelenței în cercetare şi inovare, redresarea politicii de personal în domeniile menționate pentru 

creșterea potențialului științific 

       Ignorarea celor trei criterii de calitate – accesibilitate, previzibilitate şi claritate la amendarea 

cadrului normativ material și procesual privind organizarea judecătorească, efectuarea justiției, dar 

și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova la efectuarea acestei activități într-un 

stat democratic, lipsa unui concept unic în dezvoltarea reformelor în domeniul justiției 

condiționează tergiversarea implementării acestora, fapt ce induce la menținerea  calității precară a 

actului de justiție per ansamblu pe țară, cât și la tergiversarea implementării acordului de asociere 

Republica Moldova-Uniunea Europeană. 
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Anexa nr. 2  

LISTA  

lucrărilor științifice publicate în cadrul proiectului de cercetare 20.80009.1606.05 „Calitatea 

actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări 

interdisciplinare în contextul implementării acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea 

Europeană”  

 

 

             - monografii (naţionale / internaţionale:  

- 

 

 manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale):  

1. TUDOR OSOIANU. IURIE ODAGIU. DINU OSTAVCIUC. CONSTANTIN RUSNAC. 

Tactica acțiunilor de urmărire penală. Curs universitar. Ch.2020. 270 p. ISBN 

2. CUȘNIR V., NASTAS A., Particularitățile calificării juridice a infracțiunilor economice: Note de 

curs. Chișinău: S.n. 2019 (Tipogr. ”Tipocart Print”). 158 p. ISBN 978-9975-3340-7-5 

3. COJOCARU R., NASTAS A., Cebotari D. Încadrarea juridică a infracțiunilor privind 

traficul ilicit de droguri. Suport de curs. Chișinău: S.n., 2020 (Tipogr. ”Tipocart Print”). 252 

p. ISBN 978-9975-3380-7-3 

-  culegeri naţionale:  

- 

– capitole în monografii şi culegeri (naţionale / internaţionale):  

- 

– articole din reviste cu factor de impact: 

• articole din reviste cu factor de impact mai mare     3 

• articole din reviste cu factor de impact                     1,0-2,9 

• articole din reviste cu factor de impact                     0,1-0,9 

• articole din reviste cu factor de impact                    0,01-0,09 

– articole din alte reviste editate în străinătate:  

1.  SPRINCEAN, S. The Role of Human Security in Identifying New Perspectives of Development 

of the Education in the Field National Security. În: Revista „Current and Future Perspectives 

on Teaching and Learning”. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia. Nr. 1 (1), 2019, 

p. 36-43. (0,75 c.a.). ISSN 2668-6643, ISSN-L 2668-6643 Print / ISSN 2668-6651, ISSN-L 

2668-6643 On-line. http://jldc.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=12&l=en 

2.  KINDIBALYK O. EU-Russia Energy Dialogue in the Context of New Pipeline Architecture. 

In: Proceedings of scientific works from the 20th International Scientific Conference 

Smolenice Castle 28th - 29th November 2019, p. 548-555. ISSN 2585-9412. (articolul publicat 

în culegerea științifică publicată în străinătate (bază de date bibliografică şi bibliometrică Web of Science)  

–  articole din reviste naţionale: 

 categoria A, B+, 

- 

http://jldc.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=12&l=en
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 categoria B,  

1. BALMUȘ, V. Cu privire la constituționalitatea deciziilor de inadmisibilitate ale Curții 

Constituționale a Republicii Moldova. În: Akademos, 2019, nr. 4, p. 91-99. ISSN 1857-0461. 

2. SMOCHINĂ, ANDREI; BERLINSCHII CRISTINA. Organizarea și desfășurarea alegerilor 

în Republica Moldova pe timp de pandemie. În : Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă 

„Akademos”, nr.1 (52), 2020, p.00-00. ISSN 1857-0461 (1,0 c.a.) 

3. SMOCHINĂ A. Doctorul în drept Mihail Tașcă la 60 de ani. În: Revista Filosofie, Sociologie 

și Științe Politice, nr.3, 2019, p.324-325. ISSN 1857-2294. 
4. NASTAS A., CERNOMOREȚ S., CEBOTARI O. Răspundere penală pentru declarațiile cu rea-

voință în statele aparținând sistemului de drept anglo-saxon, Revistă științifico-practică Relaţii 

Internaţionale Plus, Nr. 1 (17) 2020, ISSN 1857-4440, eISSN 2587-3393, Chișinău, p. 102-115 

http://irim.md/wp-content/uploads/2020/05/RIPlus-nr.-117-2020.pdf 

5. FAIGHER, A., CERNOMOREȚ S., NASTAS A. Starea și tendințele infracționalității violente în 

Republica Moldova: abordări teoretico-practice, Revistă științifico-practică Relaţii Internaţionale Plus, 

Nr. 1 (17) 2020, ISSN 1857-4440, eISSN 2587-3393, Chișinău, p. 128-138 http://irim.md/wp-

content/uploads/2020/05/RIPlus-nr.-117-2020.pdf 

6. CEBOTARI, O., NASTAS, A., Principiul contradictorialității și egalității armelor în procesul penal. 

În: Revista Institutului Național al Justiției, nr.1(52), Chișinău, 2020, p. 39-44. ISSN 1857-2450 

7. ОСОЯНУ, Тудор. КAЛЕНДАР, Думитру. Особенности участия прокурора при 

рассмотрении уголовных дел в суде апелляционной инстанции. În: Revista Institutului 

Naţional al Justiţiei. 2020, nr. 1(52), pp. 23-31. ISSN 1857-2405. 

8. SPRINCEAN, S. Cultura securitară ca fundament al bunăstării societăţii. In: Revista „Studiul 

artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică”. 2019, nr. 2(35), p. 148-153. (0,65 c.a.). 

Categoria B. ISSN 2345-1408. 

 

   categoria C, 

1. COSTACHI, Gh. COZMA, D. Răspunderea penală a judecătorului în România și Republica 

Moldova: particularități procedurale. În: Legea și Viața, 2020, nr. 2, p. 16-22 (1,22 c.a.). ISSN 

1810-309X 

2. COSTACHI, Gh., RAILEAN, P. Reflecții asupra accepţiunilor justiţiei ca fenomen și valoare 

socială. În: Legea și Viața, 2020, nr. 3, p. 8-12 (0,66 c.a.). ISSN 1810-309X 

3. COSTACHI, Gh. Tranziția societăților contemporane: particularități și perspective. În: Legea și 

Viața, 2020, nr. 1, p. 17-24 (1,1 c.a.) ISSN 1810-309X 

4. COSTACHI, Gh., MICU, V. Răspunderea disciplinară a parlamentarilor. În: Jurnalul Juridic 

Național: teorie și practică, 2020, nr. 1, p. 22-30 (0, 94 c.a.).. ISSN 1810-309X 

5. СТЕФУ, Л. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств в свете 

модернизированного гражданского кодекса Республики Молдова (определение понятия, 

назначение и функции). În: Revista ”STUDII JURIDICE UNIVERSITARE”, 2019, Anul XII, 

Nr. 3-4 (47-48), pp. 178 -189. ISSN 1857-4122. // https://ulim.md/sju/wp-

content/uploads/SJU-3-4-2019.pdf. 

6. BENCHECI, MARCEL. Particularităţile aplicării normelor dreptului internaţional în 

contextul conflictului teritorial din Transnistria. În: Moldoscopie (Probleme de analiză 

politică): Revistă ştiinţifică trimestrială, nr. 1, 2020, pp. _, (0,9 c.a.).  ISSN 1812-2566. 
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 articole în alte reviste naţionale (în curs de acreditare): 

1. STEFU L.; POPOV O. Cinci paşi ce necesită a fi întreprinşi pentru a eradica corupţia din 

organele procuraturii.În: «Supremația Dreptului- Верховенство права», 2020, nr 1, р. 99-

105.  ISSN 2345-1971. http://sd-vp.info/2020/soderzhanie-zhurnala-№1-2020/. 

2. АРСЕНИ И. Правовая природа и сущность корпоративного конфликта. В: 

Верховенство права, Кишинэу, 2020, №1. с.152-159. 0,9 п.л.ISSN 2345-1971 

3. СОСНА Б. Проведение интерактивных семинаров для студентов юридических 

факультетов Молдавских университетов с целью повышения их нетерпимости к 

пыткам в рамках проекта «Все вмести, скажем, нет пыткам в Молдове: гражданское 

общество против пыток». Кишинэу, В: «Верховенство права», 2020 г, № 1, с. 91-95, 

0,8 п.л. ISSN 2345-1971 

– articole în culegeri (naţionale / internaţionale): 

- 

 Articole în culegeri științifice (materiale ale conferințelor) publicate în străinătate: 

1. ОСОЯНУ, Тудор; ПИЛАТ, Aртиом. Cоблюдение прав участников уголовного процесса при 

назначении экспертизы и исследовании заключения эксперта. În: АУБАКИРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. 

Материалы международной научно-практической конференции (19 февраля 2020 г.). Алматы. 

2020. p. ____. ISBN 978-601-8078-30-3 

2. SPRINCEAN, S. Importanța modelelor etice și deliberative în formarea comportamentului politic. În: 

Tradiție și perspective în didactica modernă. / Ed. Ioana Todor, Liliana Crișan-Tăușan. Vol. 3. 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia. Alba-Iulia: Aeternitas. 2019, p. 127-135. (0,85 c.a.). 

ISBN 978-606-613-182-7. http://uab.ro/aeternitas/index.php 

3. CHIRTOACĂ, Leonid; VASILACHE (CÂNEPĂ), Andrada Mihaela. Inability to Dispose of 

Donations. Materialele 12th International conference “Exploration, education and progress in the third 

millennium” 7-8th May 2020. Universitatea Dunărea de Jos, Galați România, pp.57-65 

 

 Articole în culegeri naţionale (materiale ale conferințelor) publicate în țară: 

1. ALBU, Natalia. Panică abstractă sau dezinformare privind implicațiile COVID–19 asupra securității 

statulu. În: Combaterea ştirilor false în condiţiile provocărilor de securitate – COVID 19: (Materialele 

Mesei Rotunde), 20 mai 2020 / coordonator: Diana Hîrbu-Bencheci. – Chişinău : Serviciul de 

Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, 2020 (Tipogr. "Garomont Studio"), pp. 18-26. 

2. OSOIANU, Tudor. Respectarea dreptului la apărare a persoanelor bănuite: cadrul normativ intern și 

jurisprudența CtEDO. În: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii 

Moldova. Ştiinţe juridice: nr. 10/ 2019, p.137-145 ISSN 1857-0976. 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/137-145.pdf 

3. COSTACHI, Gh., IACUB, I. Ordinea de drept şi ordinea publică: fundamente ale securităţii 

persoanei în statul de drept. În: Administrarea publică în domeniul asigurării ordinii de drept – una dintre 

sarcinile prioritare ale statului (conferință științifică dedicată jubileului de 80 ani de viață și 63 ani de 

activitate profesională a profesorului universitar Victor Guțuleac. Chișinău, 2020, p. 177-185. (0,71 c.a.) 

ISBN 978-9975-3383-6-3. 

4. COSTACHI, Gh., IACUB, I. Principiile acțiunii legii în timp – fundament al securității juridice a 

persoanei. În: Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii 

Europene, materialele conferinței internaționale științifico-practice din 27-28 martie 2020 (desfășurată de 

către ICJPS și alt.). Chişinău: S.n., 2020 (Tipogr. «Tipocart Print»), p. 8-20 (0,89 c.a.) ISBN 978-9975-

3409-1-5 

5. SMOCHINĂ A. Principiul autonomiei locale în opera profesorului Constantin Stere. În; „Administrarea 

publică în domeniul asigurării ordinii de drept – una din sarcinile prioritare ale statului”. Materialele 

Conferinței științifico-practice internaționale dedicată jubileului de 50 ani de activitate pe făgașul ocrotirii 

ordinii de drept, învățământului și științei și 80 ani de viață ai profesorului universitar – Victor Guțuleac.  

Chișinău,  24 ianuarie 2020, p.156-160. ISBN 978-9975-3383-6-3. 

http://uab.ro/aeternitas/index.php
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/137-145.pdf
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6. SMOCHINĂ A., Vlăescu George „Evoluția și vocația universală aplicativă a principiului 

proporționalității în viața socială”. În: "Ştiinţă, educaţie, cultură". Materialele Conferinței științifico-

practică internațională anuală Universitatea de Stat din Comrat”  10 februarie 2020,– Комрат: КГУ, 

2020, p.33-38.(Tipogr. "A&V Poligraf"). – ISBN 978-9975-83-090-4. 

7. АРСЕНИ И. Производство по делам с незначительной ценой иска как вид упрощенного 

производства в гражданском процессе Республики Молдова. Национальная научная конференция 

с международным участием «Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective» 

(ediția a patra), 26-27 iunie, 2020, mun. Bălţi, pag. 402-409. ISBN 978-9975-3382-6-4. 

8. АРСЕНИ И. Проблемы мотивированности решения суда по гражданским делам через призму 

практики Европейского Суда по правам человека. Национальная научная конференция с 

международным участием «Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective» 

(ediția a patra), 26-27 iunie, 2020, mun. Bălţi. pag. 410-417. ISBN 978-9975-3382-6-4. 

9. АРСЕНИ И. Процессуальные особенности оптимизации приказного производства в Республике 

Молдова. В: CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO – PRACTICĂ ,,ROLUL ȘTIINȚEI ÎN REFORMAREA 

SISTEMULUI JURIDIC ȘI POLITICO–ADMINISTRATIV’’ Ediția a V. 10 decembrie 2019 , Cahul. 

Cahul, 2020 г.,c.115-122. 0.7. п.л., ISBN 978-9975-88-037-4. 

10. АРСЕНИ И. Квалификация условий о территории, об эксклюзивности и логистические условия в 

дистрибьюторском договоре: теоретико-правовые аспекты. В: Conferinţa ştiinţifico-practică 

internaţională "Ştiinţă, educaţie, cultură" = Международная научно-практическая конференция 

"Наука, образование, культура" : Сборник статей / науч. ком. Захария С. К. (председатель) [и др.]. 

– Комрат: КГУ, 2020, с.77-83.(Tipogr. "A&V Poligraf") –. ISBN 978-9975-83-090-4. 

11. АРСЕНИ И. Современное понятие и признаки приказного производства в гражданском процессе 

Республики Молдова В: Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Ştiinţă, educaţie, cultură" = 

Международная научно-практическая конференция "Наука, образование, культура": Сборник 

статей / науч. ком. Захария С. К. (председатель) [и др.]. – Комрат: КГУ, 2020, с.83-88.(Tipogr. 

"A&V Poligraf"). – ISBN 978-9975-83-090-4. 

12. АРСЕНИ И. Понятие и признаки дочернего хозяйственного общества. В: Conferinţa ştiinţifico-

practică internaţională "Ştiinţă, educaţie, cultură" = Международная научно-практическая 

конференция "Наука, образование, культура": Сборник статей / науч. ком. Захария С. К. 

(председатель) [и др.]. – Комрат: КГУ, 2020, с.88-95.(Tipogr. "A&V Poligraf"). – ISBN 978-9975-83-

090-4. 

13. АРСЕНИ И., СУЛТ Г. Понятие и правовая природа сервитутов в гражданском праве Республики 

Молдова. В: Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Ştiinţă, educaţie, cultură" = Международная 

научно-практическая конференция "Наука, образование, культура": Сборник статей / науч. ком. 

Захария С. К. (председатель) [и др.]. – Комрат: КГУ, 2020, с.83-88. (Tipogr. "A&V Poligraf"). – 

ISBN 978-9975-83-090-4.  

14. АРСЕНИ И., ГУРАН С. Особенности государственной регистрации иностранных предприятий и 

иностранных индивидуальных предпринимателей в Республике Молдова. В: Conferinţa ştiinţifico-

practică internaţională "Ştiinţă, educaţie, cultură" = Международная научно-практическая 

конференция "Наука, образование, культура": Сборник статей / науч. ком. Захария С. К. 

(председатель) [и др.]. – Комрат: КГУ, 2020, с.154-160 .(Tipogr. "A&V Poligraf"). – ISBN 978-9975-

83-090-4. 

15. СОСНА Б., АРСЕНИ И. Нравственные основы применения мер уголовно-процессуального 

пресечения. В: Conferinţa ştiinţifico-practică “Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-

administrativ”. Ediţia a V. 10.12.2019, Cahul, 2020 г., с. 109-115, 0.7. п.л., ISBN 978-9975-88-037-4. 

16. СОСНА Б., Тукан В. Предотвращение дискриминации в трудовых отношениях в Молдове: 

теоретические аспекты, Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, 

культура», Комрат, 2020 г., с. 53-62, ISBN 978-9975-83-090-4 

17. СОСНА Б., Босый Д. Приостановление действия индивидуального трудового договора с 

профессиональными спортсменами, Национальная научная конференция с международным 

участием, 01-02 октября 2019 г., Кишинэу, 2020 г., с. 441-448, 0,6 п.л. ISBN 978-9975-149-80-8. 

18. СОСНА Б., Калистру С. Совершенствование законодательства регулирующего дисциплинарную 

ответственность судей. Conferinţa ştiinţifico-practică interuniversitară a tinerilor cercetători, 10 

decembrie 2019, Chişinău 2020, p.121-125, ISBN 978-9975-3423-0-8 
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19. СОСНА Б., Босый Д. Актуальные аспекты специфики приостановления индивидуальных 

трудовых договор с профессиональными спортсменами. Национальная научная конференция с 

международным участием «Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective», 

(ediția a patra) 26-27 iunie, 2020, mun. Bălţi. pp. 461-466. ISBN 978-9975-3382-6-4. 

20.  СОСНА Б., Босый Д. Гарантии социальной защиты конституционных прав профессиональных 

спортсменов в современных условиях. Национальная научная конференция с международным 

участием «Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective» (ediția a patra), 26-27 

iunie, 2020, mun. Bălţi. pp. 467-470. ISBN 978-9975-3382-6-4. 

21.  SPRINCEAN, S. Contribuții ale concepției securității umane la fortificarea spațiului european de 

securitate. În: Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: 

provocări, oportunităţi, perspective de integrare”. 11 octombrie 2019, Chișinău. Chişinău: Tipogr. 

"PrintCaro", 2019, p. 9-20. (0,75 c.a.). ISBN 978-9975-56-717-6. 

22. SPRINCEAN, S. Asigurarea securității umane și modernizarea sociopolitică a Republicii 

Moldova. În: Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale. Conferinţă 

ştiinţifico-practică internaţională. 13-14 decembrie 2018, Chişinău. Chişinău: Tipografia "Artpoligraf", 

2019, p. 487-500. (1,1 c.a.). ISBN 978-9975-108-88-1. 

23. FAIGHER, ANATOLIE; CERNOMOREȚ, SERGIU. Unele reflecții privind criminalitatea penitenciară în 

Republica Moldova. În: «Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, 

perspective»,.Materialele Conferinței științifice cu participare internatională (ediția a patra), 26-27 iunie, 

2020, mun. Bălţi. pp. 445-450. ISBN 978-9975-3382-6-4. 

  

 Rezumate (teze) la conferinţe ştiinţifice publicate în străinătate: 

 

1. SPRINCEAN, S. Individual freedom and security of the person as didactic imperatives. In: 

Book of abstracts. The International Conference „Didactics: past, present and future 

perspectives", 6th edition (online), 22-23 May 2020, “1 Decembrie 1918” University of Alba 

Iulia, Faculty of Law and Social Sciences, Department for Teacher Training. / ed. Cornel 

Victor Igna. Alba Iulia. 2020, (73 p.), p. 62. (0,25 c.a.). ISSN 2668-1749. ISSN-L 2668-1749. 

2. SPRINCEAN, S. Bioethical and security imperatives as benchmarks in education and 

research. In: ICEPV 2018 Book of Abstracts / edited by D. Opriş, I. Scheau, O. Moşin. The 

International Conference „Education in the perspective of values” 10th Edition, October 10-11, 

2018. Alba Iulia, Romania. p. 30-31. (0,25 c.a.). e-ISBN: 978-606-711-983-1. 

http://www.uab.ro/sesiuni_2018/educatia_din_perspectiva_valorilor/. 

 

  Rezumate (teze) la conferinţe ştiinţifice internaționale în țară: 

1. FAIGHER A., CERNOMOREŢ S., MAZUREŢ R. ”Unele reflecţii privind aspecte cantitativ-

calitative ale criminalităţii masculine în Republica Moldova”, ,,Teoria şi practica administrării 

publice’’, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2020; Chişinău). Teoria şi practica 

administrării publice: Materiale ale Conferinţei ştiinţificopractice internaţionale, 22 mai 2020 / 

colegiul redacţional: Oleg Balan [et al.]. – Chişinău: AAP, 2020 (Combinatul Poligrafic), p. 216-

220 (http://aap.gov.md/files/publicatii/conferinte/2020/tpap_2020.pdf 

2. OSOIANU, Tudor. Independența și imparțialitatea judecătorului care examinează cererea de revizuire 

a cauzei penale. În: Administrarea publică în domeniul asigurării ordinii de drept-una din sarcinile 

prioritare ale statului. Ch. 2020. p.202-207. ISBN 978-9975-3383-6-3 

3. SPRINCEAN, S. Promovarea patrimoniului cultural național în contextul implementării Acordului de 

Asociere Republica Moldova-UE. În: Conferinţa ştiinţifică internaţională «Patrimoniul cultural: cercetare, 

valorificare, promovare»: Programul şi rezumatele comunicărilor. 28-29 mai 2020. Ediţia a 12-a. / 

comitetul de organizare, comitetul ştiinţific: Victor Ghilaş (preşedinte) [et al.]. Chişinău: S. n., 2020 

(Tipogr. «Notograf Prim»). (98 p.), p. 24. (0,25 c.a.). DOI: 10.6084/m9.figshare.12356093. ISBN 978-

9975-84-123-8. 

http://patrimoniu.asm.md/?p=4541 

 

http://www.uab.ro/sesiuni_2018/educatia_din_perspectiva_valorilor/
http://aap.gov.md/files/publicatii/conferinte/2020/tpap_2020.pdf
http://patrimoniu.asm.md/?p=4541
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- Alte publicații 

1. SMOCHINĂ A. Recenzie științifică asupra lucrării „Constituția Republicii Moldova - 25 

ani”. Autori; Valeriu Kuciuc, Victor Pușcaș. Sub egida Președintelui Republicii Moldova. 

Pontos: Chișinău, 2020, p. 601-607. 
2. COSTACHI, Gh. Mesaj aniversar pentru savantul, profesorul și Cavalerul „Ordinului Republicii” 

– VICTOR GUŢULEAC. În: Administrarea publică în domeniul asigurării ordinii de drept – una 

dintre sarcinile prioritare ale statului (conferință științifică dedicată jubileului de 80 ani de viață și 63 

ani de activitate profesională a profesorului universitar Victor Guțuleac. Chișinău, 2020, p. 317-318 

(0,08 c.a.). ISBN 978-9975-3383-6-3. 

 

- Publicații electronice 

1. GUȘTIUC, L.; GUȘTIUC, A. Studiul analitic cu tema ”Impactul epidemiei 

Coronavirus: reconfigurarea direcțiilor strategice de dezvoltare a Republicii 

Moldova”,  

plasat pe site-ul http://icjp.asm.md/content/studiu-impactul-pandemiei-coronavirus-de-tip-

nou-reconfigurarea-direc%C8%9Biilor-strategice-de 

 

- Publicații metodico-științifice 

1. Berliba, Viorel. Ghid metodic privind încadrarea juridică corectă a infracțiunilor de 

huliganism și ameninţarea sau violenţa săvârşită asupra unei persoane cu funcţie de 

răspundere sau a unei persoane care îşi îndeplineşte datoria obştească -  ??? 

 

Anexa nr.3 

 

FIȘA  

DE PREZENTARE A REZULTATELOR PROIECTULUI DE CERCETARE   

 

Sumarul activităţilor proiectului realizate  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150  de cuvinte)  

1.       Potrivit planului anual de realizare a proiectului 

20.80009.1606.05 pentru anul 2020, în semestrul I anul 

curent (01.01.2020- 30.06.2020)) este planificată 

realizarea partial a etapei I a proiectului - Etapa de debut  

a cercetării și de lansare a proiectului. 

 În cadrul acestei etape activitatea planificată are 

următorul conținut:  

Activitatea organizatorică și științifică, care  constă în 

a) organizarea adunării constituante a echipei de 

cercetători din cadrul Proiectului 20.80009.1606.05, la 

care  a avut loc  

b) prezentarea echipei de cercetare, precum și dezbaterea 

și adoptarea în ultimă lectură a Planului anual de 

realizare a proiectului;  

c) Organizarea conferinței științifico-practice cu 

participație internațională la tematica proiectului cu 

genericul „Sistemul judiciar în Republica Moldova: 

reforme, realități și perspective”, 21 mai 2020,  cu 

scopul preconizat - analiza prin prisma doctrinei actuale, 

practicii uzuale și experienței altor state cu o democrație 

avansată a problemelor reformării sistemului judiciar în 

Republica Moldova;  

 

 

Rezultatele științifice din perioada de referință (etapa I-a) 

au fost și sunt realizate în contextul cercetării tematicii, precum 

identificarea surselor și analiza doctrinei, a actelor normative 

naționale, europene și internaționale, a bunelor practici 

europene relevante pentru asigurarea bunei legiferări și 

calității actului de justiție. 

Cele mai importante activități și rezultate științifice care au 

fost obținute în perioada de referință (I sem.2020) includ 

publicarea a 53 lucrări științifice în volum estimativ de 23,85 

coli de autor atât în reviste din străinătate, cât și din țară, 

publicații ale materialelor prezentate în cadrul unor conferințe 

științifice naționale și internaționale, dar și publicarea a 3 (trei) 

materiale didactice și 1 (una) metodico-științifică. 

Doi cercetători executori din cadrul Proiectului au 

efectuat deplasări şi stagii –peste hotare, în Germania 

(or.Garmish-Partenkirchen) și Polinia (or. Wroclaw), unde, 1) 

s-a prezentat o  lecție la tema Securitatea regională: cartografia 

riscurilor și amenințărilor la Marea Neagră, în cadrul 

seminarulul privind Securitatea Regională (Seminar on 

Regional Security, SRS 20-03) în cadrul Centrului European 

George C. Marshall (George C. Marshall Center for Security 

Studies, și, 2) participare la Conferința științifică internațională 

„Reasons, Citizens and Institutions” și la ședința membrilor 

http://icjp.asm.md/content/studiu-impactul-pandemiei-coronavirus-de-tip-nou-reconfigurarea-direc%C8%9Biilor-strategice-de
http://icjp.asm.md/content/studiu-impactul-pandemiei-coronavirus-de-tip-nou-reconfigurarea-direc%C8%9Biilor-strategice-de
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d) Coorganizarea în cooperare cu Universitatea de stat 

”Dimitrie Cantemir” conferinţei ştiinţifice anuale a 

tinerilor cercetători din cadrul Școlii Doctorale «Științe 

Juridice, Politice și Sociologice» cu genericul ”Tendințe 

contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor 

cercetători”,  10 iunie 2020 cu scopul preconizat - 

antrenarea tinerilor cercetători în activitatea de 

promovare și implementare a rezultatelor științifice; e) 

Coorganizarea în cooperare cu Universitatea de Stat 

«Alecu Russo» din Bălți și Institutul de Științe Penale și 

Criminologie Aplicată a conferinţei internaţionale 

ştiinţifico-practică “Particularitățile adaptării legislației 

Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii 

Europene”, 27-28 martie 2020. 

2) Pregătirea cadrelor științifice, care constă în a) 

Identificarea, coordonarea şi aprobarea temelor tezelor 

de doctorat şi a conducătorilor ştiinţifici a doctoranzilor 

înmatriculați la anul I de studii din cadrul Școlii 

Doctorale «Științe Juridice, Politice și Sociologice», b) 

organizarea și desfășurarea examenelor de admitere la 

doctorat pentru anul de studii 2020-2021, c) Audierea 

dărilor de seamă, atestarea şi aprobarea programelor 

individuale de activitate ale doctoranzilor și alte măsuri 

relevante, toate cu scopul de antrenare cât mai largă a 

tinerilor cercetători în activitatea științifică. 

3) Activitatea editorială, care constă în a) editarea 

Revistei ”Revista moldovenească de drept 

internațional și relații internaționale” (ISSN1857-

1999), E-ISSN 2345-1963) nr.1, 2020 (sem. I), versiune 

electronică – E-SSN; b) editarea Revista de Filosofie, 

Sociologie și Științe Politice (ISSN 1857-2294), 

înregistrarea și editarea Revistei ”Revista de Studii și 

Cercetări Juridice”, nr.1, 2020, versiune electronică – 

E-SSN, toate în realizarea obiectivului de organizare a 

publicării rezultatelor cercetărilor științifice în cadrul 

proiectului instituțional; 

4) Activitatea de implementare și  valorificare a 

rezultatelor ştiinţifice din cadrul Proiectului, care 

constă în avizare și consultanță, inclusiv expertiza 

științifică a proiectelor de acte normative, a hotărârilor 

recomandative ale Plenului Curții Supreme de Justiție și 

a hotărârilor adoptate pe marginea Recursurilor în 

interesul legii, a sesizărilor la Curtea constituțională, alte 

acte ale autorităților centrale, inclusiv, elaborarea opiniei 

ICJPS vizavi de problemele arzătoare ale statului și 

societății prin prisma dreptului, toate cu scopul de  

promovare și diseminare a rezultatelor proiectului; 

5) Stabilirea și consolidarea relaţiilor ştiinţifice 

naționale și internaţionale prin participarea 

cercetătorilor în programe și proiecte internaţionale,  

acțiuni COST:   (Orizont Europa, SCOPES, JOP, IRSIS, 

NATO, etc.),  inclusiv propunerile prezentate/câștigate în 

cadrul concursurilor naționale și internaționale cu 

tangență la tematica cercetării proiectului realizat, toate 

cu obiectivul scontat de  promovare și diseminare a 

rezultatelor proiectului. 

Comitetului de Management, la ședința Grupului de lucru nr. 1 

din cadrul Acțiunii COST CA17132 „The European network for 

Argumentation and Public PoLicY analysis” (APPLY), 

Universitatea din Wroclaw, facultatea de Drept, Administrație și 

Economie (a se vedea Forma 7.1). 

În această ordime remarcăm că 3 cercetători științifici 

(Albu Natalia, Guștiuc Ludmila și Sprîncean Serghei) sunt 

antrenați în calitate de membri în 6 acțiuni COST. 

La capitolul implementarea / valorificarea rezultatelor 

ştiinţifice în sem. I, anul 2020, cercetătorii științifici din cadrul 

Proiectului au realizat atât activități în echipă, cât și activități și 

rezultate individuale, manifestate prin a) întocmirea și prezentarea 

avizelor și opiniilor consolidate cu caracter științific la proiecte 

de acte normative, sesizări la Curtea Constituțională, recursuri 

în interesul legii, hotărâri explicative a Plenului CSJ etc, cu un 

număr total de 21; b) 35 de  participări la manifestări ştiinţifice, 

mese rotunde, etc, cu comunicări și intervenții, inclusiv 

organizate în regim on-line ( a se vedea Forma 9 din anexă). 

Activitatea de colaborare în sfera ştiinţei şi inovării  
de către executanții titulari a-i proiectului (cu referință la 

proiectul realizat în conformitate cu standardele naţionale) a fost 

materializată prin colaborarea ştiinţifică cu alte organizaţii din 

sfera ştiinţei şi inovării (inclusiv cu instituţiile de învățământ 

superior), manifestată prin: a) conducerea tezelor de doctorat 

din cadrul ICJPS, cât și din cadrul Școlilor doctorale din țară; b) 

activitatea didactică, inclusiv,  conducerea tezelor de masterat și 

licență la facultățile de drept, și politologie din țară; c) 

Participare în acțiunile COST ( vezi: Forma 10). 

Rezultatele științifice ale cercetătorilor efectuate în 

cadrul proiectului mai sunt realizate prin participarea acestora în 

calitate de membru al Seminarilor științifice de profil, 

Consiliilor specializate științifice și Comisiilor de doctorat, unde 

au avut loc examinări și susțineri de teze de doctorat, precum și 

antrenarea unor cercetători în calitate de membru ai colegiilori 

de redacție a revistelor științifice de profil, experți în cadrul 

autorităților științifice de profil – ANACEC și ANACD, 

membri ai consililor științifice din cadrul Curții constituționale 

și CSJ, în cadrul cărora sunt promovate soluții fundamentate 

științific de natură să contribuie la reformarea sistemului 

judiciar și sporirea calitatății actului de justiție în Republica 

Moldova. 

Finalmente, menționăm că în cadrul CŞS ad-hoc de pe 

lângă ICJPS, cu referință la proiectul realizat în primele 6 luni 

ale anului 2020 a fost susținute 3 teze de doctor în drept, 

toate se află în examinare la ANACEC. 
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Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (până la 200 de cuvinte). 

 
Importanța și valoarea teoretică  a activităților de cercetare realizate rezultă din realizarea obiectivului 

strategic al integrării europene a Republicii Moldova, contribuind la implementarea eficientă a Acordului de 

Asociere RM–UE”, iar justiția și ordinea publică, inclusiv asigurarea calității actului justiției reprezintă un 

domeniu de prioritate majoră. În acest context, obligația de armonizare a legislației cu cea a Uniunii 

Europene, ralierea la standardele și valorile europene va fi posibilă doar în condițiile unei fundamentări 

științifice solide. 

Noutatea și originalitatea științifică cercetărilor propuse se datorează caracterului lor complex, consacrat 

expres soluționării problemelor privind calitatea actului de justiție prin fundamentarea științifică a asigurării 

calității actelor normative și protecției drepturilor persoanei în cadrul diferitor proceduri judiciare, 

argumentării soluțiilor în vederea asigurării calității și eficienței actului de justiție, armonizării cadrului 

procedural respectiv la standardele europene și internaționale. 

Elemente originale: 

1. Punerea în circuitul științific al unor concepte, termini și definiții de specialitate în domeniul calității 

actului de justiție și asigurării drepturilor persoanei. 

2. Corelaționarea nivelului de asigurare și respectare a drepturilor persoanei cu calitatea actului de justiție, 

cu caliatatea prestațiilor juridice, cu funcționalitatea instituțiilor de drept, cu capacitatea statului de a asigura 

dezvoltarea liberă a persoanei și comunității. 

Rezultatele cercetării în carul proiectului au un efect pozitiv asupra: 

 dezvoltării doctrinei naționale cu referire la drepturile justițiabililor și calității actului de justiție în 

toatee categoriile de procese; 

 identificării unor soluții fundamentate științific de natură să contribuie la reformarea sistemului judiciar 

și sporirea calitatății actului de justiție în Republica Moldova; 

 mecanismului de asigurare a calității legislației pornind de la necesitatea consolidării securității 

juridice a legislației naționale, inclusiv prin  configurarea unui sistem conceptual unificator ca premisa 

de favorizare a patrunderii dreptului comunitar european în ordinea juridică internă și altele. 

Rezultatele ştiinţifice teoretice fundamentale obținute din proiect îmbrăcă forma unor studii analitice, articole 

în reviste de profil și în materiale conferințelor științifice, inclusiv însoțite de proiecte de lege-ferenda care 

constituie proprietate intelectuală a autorilor, executanți în proiect. 

Potențialii beneficiari: Pornind de la faptul că, problemele  ce ţin de organizarea şi mai cu seamă, 

activitatea organelor judiciare, dar și a instituțiilor conexe sectorului justiției (în general), dar și calitatea 

actului de justiție (în special), în Moldova, la etapa actuală au căpătat un mare interes atât la legislator, cât şi 

la publicul larg, potenţialii beneficiari finali a rezultatelor ştiinţifice preconizate la nivel național indubitabil 

vor fi atât publicul larg (în materie de protecție și apărare a drepturilor omului în justiție), cât și profesioniștii-

practicieni (în materie de înfăptuire a justiției – instanțewle de judecată, organelle de UP, instituția avocaturii, 

a medierii et.al.). 
 

 

 

Lista evenimentelor organizate / la care s-a participat  în cadrul proiectului 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Coorganizarea în cooperare cu  Universitatea de Stat «Alecu Russo» din Bălți și Institutul de Științe 

Penale și Criminologie Aplicată a conferinței internaţională ştiinţifico-practică “Particularitățile 

adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene”, 27–28 martie 

2020, Chișinău. 

2) Organizarea conferinței științifico-practice cu participație internațională la tematica proiectului cu 

genericul „Sistemul judiciar în Republica Moldova: reforme, realități și perspective”, 21 mai 2020,  cu 

scopul preconizat - analiza prin prisma doctrinei actuale, practicii uzuale și experienței altor state cu o 

democrație avansată a problemelor reformării sistemului judiciar în Republica Moldova;  

3) Coorganizarea în cooperare cu Universitatea de stat ”Dimitrie Cantemir” conferinţei ştiinţifice anuale 

a tinerilor cercetători din cadrul Școlii Doctorale «Științe Juridice, Politice și Sociologice» cu 

genericul ”Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”,  10 iunie 

2020 cu scopul preconizat - antrenarea tinerilor cercetători în activitatea de promovare și 

implementare a rezultatelor științifice. 
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Informaţii despre infrastructura utilizată în realizarea proiectului 

 

Dificultăți/ impedimente apărute  pe parcursul realizării  proiectului  

 

 

 

 

 

 

Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birourile de serviciu, lucru la distanță. 

Realizarea efectivă a unor activități planificate a fost contramandată pentru semestrul II în legătură cu faptul 

obiectiv că, începând cu data de 17 martie 2020, de către Parlamentul RM, la propunerea Guvernului,  pe 

întreg teritoriul Republicii Moldova a fost declarată stare de urgenţă, în perioada 17 martie-15 mai 2020, 

în legătură cu pandemia de COVID-19. Ulterior prelungită prin Hotărârea Comisiei Naționale 

Extraordinare de Sănătate Publică nr.10 din 15 mai 2020, până pe 30 iunie 2020, iar apoi până la 

15.07.2020. Respectiv, pe acest motiv, obiectiv, unele activități au fost sistate, iar ulterior replanificate pentru 

semestrul II, 2020 ( imediat după expirarea stării de urgenţă COVID-19). 

Curtea Constituțională, Ministerul de Justiție, CSJ, Instanțele judecătorești, Procuratura,  MAI, Instituțiile de 

învățământ superior. 
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RAPORT 

cu privire la activitatea şti inţif ică   

din Centrului de Cercetări Politice și Relații Internaționale al ICJPS, 

 director: dr. Alexandru S. Roșca 
 

 

Anexa 1.1. 

 

DENUMIREA TEMEOR INDIVIDUALE DE CERCETARE  

 

Executorul Denumirea temei 

Balan Elena Factorul etnic în contextul consolidării opțiunii 

europene a Republicii Moldova 

Braga Lilia Политические процессы и политическое участие в 

Республике Молдова 

Ceacîr Irina Meritocraţia în sectorul public 

Ciumac Svetlana Politica externă a guvernanței Republicii Moldova: 

actualități și perspective 

Diacon Maria  Analiza documentelor de program ale sistemelor de 

partide din 

statele Uniunii Europene: prevederi de integrare, bună 

guvernare și 

consolidare a societatii civile. 

Dumitrașco Maricica Studierea integrării ramurilor Republicii Moldova în 

rețele regionale de producere, în contextul 

oportunităților implementării  Acordului de  Asociere  

dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană 

Grosu Ruslana Consolidarea vectorului oriental de politică externă a 

Republicii Moldova în contextul colaborării 

interministeriale cu unele state din Orientul Mijlociu 

Peru Aurelia Comunicarea instituțională ca instrument de 

poziționare a instituțiilor puterii 

Rogovaia Galina Ценностно-политические ориентации учащейся 

молодежи Республики 

Молдова 

Roșca Alexandru N --- 

Roșca Alexandru S Subiectul funcționalității instituțiilor puterii de stat și 

al bunei guvernări în marketingul și comunicarea 

partidelor politice din Republica Moldova  

Rusandu Ion Puterea și opoziția: repere metodologice și practice 

Rustanovici Ludmila Воспитание электоральной культуры  

у молодежи Республики Молдова 

Sterpu Vladimir Contribuția Organizațiilor internaționale la asigurarea 

securității Republicii Moldova 

Ungureanu Veaceslav Redimensionarea coordonatei geopolitice a securității 

naționale a Republicii Moldova în contextul 

reconfigurării arhitecturii geostrategice a mediului de 

securitate regională 

Varzari Pantelimon Buna guvernare pentru societatea din Republica 

Moldova: identificări hermeneutice și valențe 

aplicative 
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OBIECTIVELE INDIVIDUALE DE CERCETARE 

Grosu R. 

 Investigarea conceptelor: „război rece islamic”; algoritmica proceselor politice; paradigma transformațională a 

puterii și cunoașterii; meta-analiza. 

 Cercetarea problematicii privind consolidarea vectorului oriental de politică externă a Republicii Moldova a 

constat în determinarea impedimentelor create de anumite animozități dintre actorii majori ai scenei politice 

din Orientul Mijlociu, cu pretenții de dominanță în lumea musulmană, dar și relațiile acestora cu marile puteri 

și Isralul. Studierea a celor trei blocuri de probleme a fost realizată din perspectivele - Turciei, menținerea 

pozițieie de punte între Orient și Occident; - Israelului, ca stat mereu amenințat de rivalitățile cu statele arabe; - 

a Arabiei Saudite, cum că tensiunile sunt cauzate de un conflict dintre sunniți și șiiți, precum și a Iranului, 

clericii - liderii Iranului, consideră că este un conflict dintre o Republică Islamică și o monarhie nelegitimă. 

„Schisma” fundamentală a avut impact asupra competiției geopolitice pentru dominarea regiunii: Turcia în 

calitatea autoasumată de „mediator”, inclusiv ca membru NATO, Israelul - ca avanpost al SUA în regiune, 

Iranul și-a extins influența în Siria, Irak și Liban, în timp ce regele saudit, Muhammad bin Salman, a intervenit 

în Yemen, a izolat Qatarul și a destabilizat Libanul. 

 Analiza posibilităților reale de consolidare a vectorului oriental de politică externă a Republicii Moldova a 

facilitat identificarea constrângelor de ordin intern și extern în valorificarea parteneriatelor stabilite și 

extinderea colaborării dintre Republica Moldova statele din Orientul Mijlociu. 

Diacon Maria 

 Analiza documentelor de program ale sistemelor de partide din statele Uniunii Europene și evaluarea 

prevederilor de integrare; 

 Atestarea modelelor de bună guvernare și consolidare a societății civile. 

Rogovaia G. 

 1.Investigarea concepțiilor  (определение направлений деятельности институтов гражданского общества 

Республики Молдова и Украины). 

 2.Cercetarea problematicii (изучение проблем, решаемых институтами гражданского общества: 

социальных,экологических, просветительских, культурологических в Молдове и Украине ) 

 Analiza corelației dintre  (выяснение  пользы от  деятельности институтами гражданского обществ по 

решению насущных проблем: социальных,экологических, просветительских, культурологических - в 

Молдове и Украине). 

Ciumac S. 

Pentru a fi definit mediul social, politic și economic, care caracterizează relațiile internaționale ale Republicii 

Moldova cu alte state este necesar de a fi analizate relațiile instituționale existente dintre Republica Moldova și alte 

țări pentru a identifica interdependența dintre relațiile instituționale și internaționale.  

In acest conext, pe perioada de referinta au fost intrepinse masuri de documentare si informare referitor la domeniul 

dat. 

La etapa actuală, mentionez faptul, ca COVID-19   a     afectat nu numai sanatatea populatiei, dar si toate activitatile 

social-economice ale statelor. Pentru Republica Moldova viitorul este destul de  pesimist. Banca Mondială prevede 

o scădere economică de 3,1% pe anul 2020,. Potrivit raportului „Perspective economice globale”, emis pentru luna 

iunie, Republica Moldova va fi afectată puternic de scăderea remitențelor și a comerțului exterior.Astfel, față de 

prognoza de la început de an, când Banca Mondială vedea o creștere de 3,6% pentru Republica Moldova, diferența 

este de 6,7 puncte procentuale.Țara noastră va fi afectată în special de reducerea puternică a remitențelor, precum și 

a reducerii comerțului exterior.Totuși, Banca Mondială prevede o revenire de 4% a economiei în anul 2021, ceea ce 

ne-ar readuce la nivelul începutului anului 2019.Dintre statele vecine, cea mai puternică descreștere ar urma să o 

înregistreze Rusia (6%). Economia României urmează să scadă cu 5,7%, iar cea a Ucrainei cu 3,5%.Economia 

mondială va avea o scădere de 5,2% în 2020, potrivit Băncii Mondiale, care spune că pandemia de COVID-19 a 

avut un impact „rapid şi masiv”, în ciuda măsurilor de asistenţă financiară. Este „cea mai profundă” recesiune de la 

al Doilea Război Mondial, potrivit instituției. 

Ungureanu V. 

1.Investigarea coordonatei geopolitice sub aspectul identificării mecanismului de redimensionare a acesteia în 

contextul necesității fortificării capacităților de asigurare a securității naționale a Republicii Moldova. 

2.Cercetarea procesului de reconfigurare a arhitecturii geostrategice a mediului de securitate din Europa de Sud-Est 

și impactul acesteia asupra rezilienței statutului geopolitic de neutralitate permanentă a Republicii Moldova. 

3.Analiza oportunităților și constrângerilor geopolitice ale Republicii Moldova în condițiile consolidării imperioase 

a sistemului național de securitate și apărare. 

Ceacîr I. 

1.Investigarea concepțiilor de merit și  meritocrație în sfera publică 

2.Cercetarea problematicii ocupării funcțiilor publice vacante pe principii meritocratice 

3.Analiza corelației dintre meritocrație , egalitate de gen și cultură organizațională. 

Dumitrașco M. 

Realizarea proiectul de cercetare “Engagement of Eastern countries and the Republic of Moldova in external 

fragmentation of production: a cross country comparisons and convergence points”/ Implicarea  țărilor din cadrul 
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Parteneriatului Estic  și a Republicii Moldova în fragmentarea externă de  producere: comparații dintre țări și puncte 

de convergență,  în cadrul programului  european EYR@EaP 2019 (în colaborare cu RENAM) 

Testarea următoarelor 3 ipoteze în acest studiu: 

1)Există intersectări în modelele de participare în rețelele regionale de producere  pentru  Republica Moldova și  

țările din cadrul Parteneriatului Estic? 

2) În ce măsură Moldova și țările din cadrul Parteneriatului Estic pot fi parteneri complementari în rețelele 

regionale? 

3) Bunurile din Moldova și țările din cadrul Parteneriatului Estic au pătruns suficient în rețelele țărilor europene? 

Varzari P. 

1.Studierea unor abordări conceptual-teoretice ale bunei guvernări prin prisma performanței instituționale, calității 

vieții și securității naționale; 

2.Crearea cadrului interpretativ general al conceptului de guvernare „bună” şi identificarea elementelor-cheie și/sau 

a principiilor bunei guvernări. 

Rusandu I. 

1.Evidențierea abordărilor științifice privind fenomenul „opoziția politică”. 

2.Stabilirea formelor și funcțiilor opoziției politice. 

3.Evidențierea particularităților opoziției politice din țara noastră. 

Peru A.  

1.Investigarea concepțiilor fundamentale domeniului de cercetare : comuncare straegică, comunicare mediatică, 

comunicare de criză, diplomației publică, propaganda de tip nou, război mediatic, fake news. 

2.Cercetarea problematicii strategiilor și tacticilor de comunicare abordate de actori politici și impctul acestora 

asupra perceperii instituțiilor de stat de către cetățeni – în țară și peste hotare. 

3.Analiza corelației :  dintre mesajele instituționale și imaginea actorului politic. 

Roșca A. S. 

Analiza adaptării politicului la situația impusă de COVID-19, prin analiza a două concepte, care până mai recent 

existau, practic, paralel, însă acum se cer de urgență amalgamate: "Știința deschisă" și "Guvernarea deschisă". 

Știința deschisă este centrală pentru realizarea dezideratului cooperării, urmărind împărtășirea rezultatelor, 

metodelor și datelor. De altă parte, avem actualitatea stringentă a "guvernării deschise", prin care se au în vedere 

practicile de transparență, responsabilitate și co-participare la politicile publice. De acest fapt ne conving inițiativele 

recente ale OECD ("release and use of Open Government Data in response to the Covid-19 outbreak") sau ale 

inițiativei multilaterale Open Government Partnership (Republica Moldova este membră, având și Plan de Acțiune 

2018-2020) cu privire la colectarea abordărilor de guvernare deschisă în perioada pandemiei.  

 Împreună, conceptele guvernării deschise și științei deschise în mod perfect ating unul din dezideraterele majore ale 

UE în domeniul actului de guvernare: politici bazate pe evidențe ("evidence-based policy making"). 

 

SUMARUL ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI REALIZATE ÎN ANUL 2020 

Activităţi 

planificate 

Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului (150 de  cuvinte) 

1. Investigarea 

conceptelor 
Grosu R. 

Identificarea unor variabilele măsurabile prin metode qualimetrice în scopul valorificării dimensiunii 

empirice a cercetărilor în domeniul relațiilor internaționale. 

Gorbatiuc M. 

Проведение ”Диалогов от В до В” в области функциональности деятельности, а также в формате 

«5+2», официально носящем название «Постоянное совещание по политическим вопросам в рамках 

переговорного процесса по приднестровскому урегулированию». 

Diacon M. 

Analiza literaturii de specialitate în domeniul sistemelor de partide prezente în statele Uniunii Europene a 

permis o mai bună familiarizare cu formele de guvernare și rezultatele obținute în procesul de dezvoltare 

economică, politică, social și culturală a staelor membre UE. 

Rogovaia G 

Разработана концепция исследуемой темы 

Ungureanu V. 

În contextul realizării obiectivelor individuale de cercetare au fost examinate  riscurile și amenințările în 

adresa securității naționale pe dimensiunea geopolitică cu care se confruntă Republica Moldova, precum și 

identificarea unor mecanisme aplicative de redimensionare a coordonatei geopolitice intensificând relațiile 

de cooperare cu Alianța Nord-Atlantică și cu statele vecine în domeniul securității și apărării naționale. De 

asemenea, a fost investigată și oportunitatea consolidării capacităților instituționale de realizare a discursului 

geopolitic în elaborarea unor documente strategice pentru implementarea politicilor de stat în vederea 

identificării, prevenirii și contracarării provocărilor fortificând securitatea națională a Republicii Moldova, 

în condițiile reconfigurării arhitecturii geostrategice a mediului de securitate din Europa de Sud-Est.  

Ceacîr I.       

Studierea literaturii de specialitate la subiect 
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Varzari P. 

Punerea în valoare a unor lucrări noi din spațiul academic autohton și din străinătate cu referire la tema 

cercetării 

Sterpu V. 

Investigarea concepțiilor de organizații internaționale de securitate a permis extinderea arealului investigativ 

prin conturarea aspectelor instituțional-funcționale ale acestor unități de cercetare. 

Rusandu I. 

Pentru perioada de referință au fost realizate activități de cercetare și obținute unele rezultate științifice, care 

au fost materializate în publicații științifice (și elaborării noilor publicații), în cadrul conferințelor științifice 

naționale și internaționale, precum și meselor rotunde. 

     A fost investigată corelația dintre putere și opoziție în spațiul politic autohton și impactul său cu privire la 

vectorul de dezvoltare al țării. 

     A fost abordată din punct de vedere teoretico-conceptual fenomenul opoziția politică și rolul acesteia în 

cadrul sistemului politic național. Din perspectiva conceptual-teoretică a opoziției politice, paradigma noilor 

abordări prevedere ca procesul constituirii în Republica Moldova a opoziției politice nu este încheiat, 

parcursul sau fiind contradictoriu și sinusoidal. 

     A fost cercetată problema funcționării binomului „putere – opoziție politică” sub aspectul 

complementării  reciproce, considerând că relațiile dintre putere și opoziție sunt complicate, 

multidimensionale și multivectoriale, care se schimbă odată cu evoluția procesului politic. 

Peru A. 

Au fost cercetate surse bibliografice actualizate ce conțin referiri la conceptele fundamentare  cu care va 

opera subsemnata. 

Roșca A.S 

Cercetarea conceptelor "Știința deschisă" și "Guvernarea deschisă", din perspectiva folosirii lor în exerciții 

de marketing politic pentru promovarea exemplelor reușite de politici bazate pe dovezi.  

2. Cercetarea 

problematicii 
Grosu R. 

Documentarea riguroasa prin lecturarea integrală a:  

- 9 lucrări de specialiate editate în 2019/2020 

- > 40 de aricole științifice editate în 2017-2020 

- audierea > 10 dezbateri academice și politice despre situația din Orientul Mijlociu și politica 

externă a statelor din regiune începând cu anul 2014. 

Reflecțiile analitice, viziunea științifică și concluziile formulate se conțin în articolul elaborat pentru nr. 2 

2020 al RFSȘP. 

Gorbatiuc M.  

Выявление недостатков и преимуществ в осуществлении и проведение анализа исследования, 

определение выводов и рекомендации. 

Diacon M. 

Consolidarea rolului și locului societății civile devine un domeniu tot mai relevant. Ea are un impact direct 

asupra calității modelelor de guvernare. In Republica Moldova, societatea civilă tinde să devină tot mai 

consolidată, însă ea nu poate avea, încă, un rol determinant asupra calității actului de guvernare. 

Rogovaia G 

Проведена работа по изучению институтов гражданского общества в экологической области 

Молдовы и Украины 

Ungureanu V.  

A fost investigat procesul de reconfigurare a arhitecturii geostrategice a mediului de securitate regională 

care a înglobat realizarea acțiunilor de revalorificare a intereselor geopolitice de către marile puteri și 

tentativele de remodelare a sferelor de influență în regiunile Europa de Est, Europa de Sud-Est și spațiul 

postsovietic. Totodată, a fost analizată problema funcționalității statutului de neutralitate permanentă 

identificând curentele de opinii privind oportunitatea sau constrângerea asigurării securității naționale a 

Republicii Moldova sub aspectul rezilienței statutului geopolitic al Republicii Moldova în contextul 

realizării sau periclitării unei securități durabile a statului. 

Ceacîr I.       

Analiza studiilor realizate de experți din Republica Moldova 

Varzari P. 

Reconfigurarea unei viziuni de ansamblu asupra definiţiilor uzuale cu referire la buna guvernare şi 

identificarea caracterului interpretativ al acesteia pentru societatea din Republica Moldova 

Sterpu V. 

Cercetarea problematicii contribuției organizațiilor internaționale de securitate la asigurarea securității 

Republicii Moldova a reliefat oportunitățile disponibile pentru identificarea și prognoza noilor riscuri și 

amenințări, precum și instrumentele necesare eliminării acestora. 
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Rusandu I. 

     Au fost identificați factorii care au un impact major asupra dezvoltării durabile a opoziției politice. 

Printre acestea vom evidenția: nivelul scăzut al culturii politice a populației țării, lipsa liderilor marcanți în 

rândurile opoziției, legătura insuficientă și slabă între partide și societate, opoziție și societate, care denotă 

neconcordanța investigațiilor a acestor binomuri. Cele mai importante rezultate științifice teoretico-

aplicative care au fost obținute în anul de referință includ publicare a 5 articole științifice (și prezentarea spre 

publicare a încă 2 articole științifice), participarea la 3 conferințe științifice naționale și internaționale, 

precum și întocmirea a 6 avize pentru tezele de doctor în științe. 

         Se conchide că opoziția politică din Republica Moldova prezintă prin sine un fenomen complex și 

multicompoziţional, care a trecut printr-o transformare esențială în perioada de după proclamarea 

Independenței. În fostele republici sovietice, opoziția își face apariția odată cu abolirea art. 6 din Constituția 

URSS cu privire la rolul conducătorul al PCUS (1990) și dispariţia URSS (1991), când s-au creat premise 

pentru crearea pluripartidismului. Opoziţia care se configura în această perioadă avea un potenţial 

democratic optimist. Începând cu anul 1988 și până în 1996 opoziţia în ţara noastră a fost izvorul, forţa 

motrică și cel mai important factor în devenire a unei societăţi democratice. Apariţia și activitatea progresivă 

a opoziţiei trebuie calificată ca una dintre caracteristicile generale ale democratizării, care caracterizează 

constituirea unui nou sistem politic. Totodată, împreună cu pluralismul politic și pluripartidismul au apărut 

și crizele politice, iniţiate de lupta dintre putere și opoziţie. 

Peru A. 

Cercetarea subiectului legat de corelația mesaj-comunicare instituționlă-imagine demonstrează necesitatea 

regândirii unor paradigme general recunoscute și identificarea unor elemente specifice tradiției 

comunicaționale și culturii politice înradăcinate în cadrul sistemului politic moldovenesc. 

Roșca A.S. 

Procesele politice bazate pe evidență și date calitatative prezintă condiția necesară pentru o guvernare 

cointeresată de coaptare a științei în elaborarea soluțiilor pentru politici publice. 

Politicile bazate pe dovezi (PBD) prezumă încorporarea devezilor de cercetare riguroase în dezbaterile de 

politici publice și procesele interne din sectorul public pentru evaluarea politicilor și îmbunătățirea actului 

de guvernare. Scopul principal al PBD este de a îmbunătăți fiabilitatea consultanței în ceea ce privește 

eficiența și eficacitatea politicilor publice și  alternativelor posibile. Acest lucru este atractiv pentru factorii 

de decizie pragmatici, care doresc să știe ce anume funcționează în care anume condiții, precum pentru 

profesioniștii care vin cu îmbunătățirea tehnicilor de analiză și evaluare. Indiferent de metodologiile folosite, 

PBD necesită o combinație dintre trei factori cruciali: 1) sprijin politic; 2) abilități analitice; 3) date 

calitative. 

3. Analiza 

corelației  
Gorbatiuc M.  

Сравнительный анализ других стран, место ОБСЕ в разрешении фундаментальных проблем и 

вопросов. Постановка и исследование устойчивости и функциональности. Обзор деятельности, 

задача основных направлений и установок. Обсуждение ключевых проблем в военно-политическом 

и человеческом измерениях. 

Rogovaia G 

Проанализирована деятельность институтов гражданского общества в экологической области 

Молдовы и Украины 

Ungureanu V.  

A fost cercetată interferența intereselor geopolitice ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și 

Federației Ruse în regiunile Europa de Est, Europa de Sud-Est și spațiul postsovietic din perspectiva 

fortificării capacității sistemului național de asigurare a securității naționale a Republicii Moldova. De 

asemenea, au fost examinate riscurile și amenințările de factură geopolitică externă în adresa securității 

naționale a Republicii Moldova, specificând faptul că actualmente, statutul geopolitic al Republicii Moldova 

se dovedește a fi unul vulnerabil și nu poate asigura o securitate națională fortificată în condițiile unui proces 

dinamic de confruntare al relațiilor geopolitice dintre marile puteri la nivel regional și internațional. 

Ceacîr I.       

Studierea literaturii de specialitate 

Varzari P. 

Elaborarea unor soluții și sugestii referitoare la modalitățile de reformare a elitei politice guvernante, la 

mecanismele instituționale lucrative de interacțiune dintre puterea politică și societatea civilă în vederea unei 

guvernări profesioniste, eficiente, responsabile, receptive și transparente. 

Sterpu V. 

Analiza corelației dintre abordarea eficientă a riscurilor și amenințărilor la adresa securității și identificarea 

celor mai bune practici și metode în acest sens a oferit posibilitatea de a interpreta și explica într-o manieră 

veridică a procesului complex de distribuție a eforturilor 
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Rusandu I. 

Procesul constituirii în Republica Moldova a opoziţiei politice nu s-a încheiat, decurge neuniform și 

contradictoriu. Printre factorii care împiedică buna activitate a opoziţiei politice vom menţiona: caracterul 

nedeterminat juridic al statutului opoziției politice, Republica Moldova, declarând cursul integrării 

europene, și-a asumat responsabilitatea întru ajustarea sistemului său politic în concordanţă cu standardele 

democratice contemporane. Una dintre problemele importante trebuie să fi în acest proces civilizaţional 

constituirea raportului  juridic dintre puterea politică și opoziţie. Experienţa ţărilor occidentale relevă 

netăgăduit că acordarea opoziţiei parlamentare a posibilităţilor reale pentru promovarea și susţinerea 

punctului de vedere al său ca alternativă faţă de cel oficial, concurenţa loială cu celelalte forţe politice duce 

la stabilitatea sistemului politic, diminuarea conflictele politice, contribuie la promovarea deciziilor politice 

importante și, nu în ultimul rând, își aduce aportul său la coeziunea socială a opoziţiei. Încă nu a devenit o 

bună practică acordarea opoziţiei parlamentare dreptului de a conduce comisiile care au funcţii de control: 

Comisia pentru buget, economie și finanţe ș.a.; nivelul scăzut al culturii politice și juridice atât al opoziţiei, 

cât și al reprezentanţilor puterii și desigur al cetăţenilor ţării; tărăgănarea reformelor în domeniu, juridic și 

cel administrativ, nivelul înalt al corupţiei etc; existenţa diferitor clivaje: est-vest, bogaţi-săraci și cele legate 

de identităţile naţionale.  

     Totodată, vom menţiona că, pe de o parte, nu s-a finalizat instituţionalizarea opoziţiei politice, care ar 

stabili și ordona relaţiile dintre putere și opoziţia politică. Acest aspect este foarte important, dat fiind faptul 

că în prezent relaţia dintre putere și opoziţie s-a deplasat de la forţă și constrângere spre comunicare, discurs 

pentru a găsi soluţii politice și economice, favorabile dezvoltării firești ai sistemului politic aflat în plină 

schimbare și modernizare. 

Peru A.  

Studiile de caz efectuate de subsemnat, la această etapă, inclusiv analizele comparative, sugereză 

imperativitatea studierii și  implementării unor tendințe la nivel global, fapt ce ar încuraja modernizarea 

strategiei de poziționare a instituțiilor puterii în Republica Moldova și o regândire a poziționării guvernării 

la nivel regional și continental.Toate acestea pentru sporirea gradului de vizibilitate și credibilitate a 

decidenților politici, care va fi cercetat sub aspect multidimensional – teoretic , metodologic și pragmatic - 

în continuare. 

Roșca A.S. 

1) colectarea și analizarea abordărilor guvernamentale și extraguvernamentale în timpul pandemiei, cu 

accent pe instrumentariul "guvernării deschise" și implementării "politicilor bazate pe dovezi". Acest 

obiectiv presupune atât studierea cadrului internațional general al politicilor publice (cu abordările evoluând 

de la "aplatizarea curbei" sau "imunitate de turmă" până la COVID-disidență), cât și exemple de implicare a 

societății civile sau cetățenilor în soluționarea situațiilor de criză; 

2)  inventarierea și analiza modalităților și practicilor internaționale de adaptare a societății academice 

la condițiile impuse de COVID-19; cercetarea rolului exponențial crescut al "științei deschise",  accesului 

rapid la date și al infrastructurilor de cercetare. 

 

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE (MONOGRAFII, ARTICOLE, OBIECTE DE PROPRIETATE 

INTELECTUALĂ) CU REFERINŢĂ LA PROIECTUL DAT PE ANUL 2020 

Monografii, culegeri de 

articole științifice 

1. BRAGA L. «Политическая культура в Республике Молдова». Кишинэу: «Tipografia 

Centrală», 2020, 334 P., (18 c.a.).  ISBN 978-9975-151-10-8; 

2. DIACON M. Politica educațională și de formare profesională a Uniunii 

Europene.Chișinău: ÎS FEP„Tipografia Centrală”, 2020. 152 p. ISBN 978-9975-3415-1-

6.; 

3. STERPU V. Contribuții ale organizației internaționale INTERPOL la asigurarea 

securității. Cazul Republicii Moldova. Chișinău: Institutul de Cercetări Juridice, Politice 

și Sociologice, 2020 (ÎS FEP „Tipografia Centrală”). 216p. ISBN 9789975329897 

Articole în alte reviste 

internaționale 

1. 1. GORBATIUC M. One small step for e-voting, one giant leap for democracy. Journal of 

Geography, Politics and Society. Vol.10 No.1(2020). Poland. 1-8pp.  

https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JGPS/article/view/4400  

2. 2.  

Articole în reviste naţionale, 

Categoria B 

3. ROGOVAIA G. Православная Церковь в светском государстве: ситуация Республики 

Молдова и Украины» (часть 2). În  Revista de Filisofie, Sociologie și Știince Politice 2020, 

nr.1, (1,0 c.a.)   Este în curs de apariție. 

Articole în reviste naţionale, 

Categoria C 

PERU-BALAN Aurelia, Sitari Daniela. Dimensiunea pragmatică a politicii discursive în alegerile 

prezidențiale din România, noiembrie 2019. În:Vector European, Ediția VI, 2020, pp.136-149  

ISBN 978-9975-3423-1-5      ISSN 2435 – 1114   

Articole în culegeri 

științifice publicate în țară 

4. 1. BRAGA L. «Политический эффект социальной травмы в Республике Молдова». În: 

Filosofia și perspectiva umană. Materialele conferinței științifice consacrată zilei mondiale a 

filosofiei, ediția a XVI-ea. Chișinău: Tipografia «Artpoligraf», 2019, p. 66-71. ISBN 978-9975-

3036-7-5 (0,4 c.a.); 

https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JGPS/article/view/4400
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5. 2. VARZARI P. Parteneriatul politic PSRM-Blocul „ACUM” – un acord tradițional între elite sau 

o construcție politică atipică. În: Teoria şi practica administrării publice: Materiale ale Conferinţei 

științifico-practice internaționale, Chișinău, 22 mai 2020 / Coleg. redacțional: O. Balan [et. al.]. 

Chișinău: AAP, 2020 (Combinatul Poligrafic), p. 131-134 (0,4 c.a.) ISBN 978-9975-3240-9-0. 

6. 3.  

Rapoarte publicate / Teze 

ale comunicărilor la 

conferinţe științifice 

naţionale: 

1. STERPU V. Politica de securitate națională a Republicii Moldova în contextul amenințărilor 

hibride și războaielor asimetrice - în cadrul Conferinței științifico-practice „Mandatul de 

securitate: probleme actuale de interpretare, legislație şi practică” 29 aprilie 2020, Institutul 

Național de Informații și Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei (Chișinău) 

2. STERPU V. Amenințări asimetrice și hibride pentru Republica Moldova în situațiile de criză.” 

în cadrul conferinței internaționale „Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al 

Cercetării şi Educaţiei” Ediția a VIII-a, 05 iunie 2020 (Universitatea de stat din Cahul ,,Bogdan 

Petriceicu Hasdeu”)  

Publicaţii ştiinţifice 

electronice 

Gorbatiuc M. An unnatural marriage: the new coalition government in Moldova. 

https://whogoverns.eu/an-unnatural-marriage-the-new-coalition-government-in-moldova; 

 

Recenzii 1. GROSU R. Elaborarea recenziei la lucrarea lui FLORIN TUDOSE. „PSIHOPOLITICA. 

Tratat de psihopatologie socială ilustrat cu 100+1 dalmațieni ai politicii românești”. București: 

ALLFA, 2014, pentru publicare în nr.1 2020 al Revistei de Filosofie, Sociologie și Științe 

Politice; 

2. GROSU R. Recenzie la articolul propus spre publicare în revista Akademos cu titlul 

„Reconfigurări politice în zona Mării Negre: prima vizită a președintelui turc S. Demirel în 

Republica Moldova”; 

3. UNGUREANU V. Recenzie pentru teza de master cu denumirea „Noua diplomație publică ca 

mecanism al politicii externe a Uniunii Europene (lecții pentru Republica Moldova)”, 

elaborată de masteranda Porubin Camelia la Facultatea Relaţii Internaţionale, Știinţe Politice şi 

Administrative a Universității de Stat din Moldova – 09.06.2020. 

4. DUMITRAȘCO M.: au fost elaborate 11 recenzii la propunerile de articole, pentru revistele 

internaționale și naționale, inclusiv: 

- 5  recenzie pentru revista din Croația “Economic Research-Ekonomska Istraživanja”  (Factor 

de Impact 1.381(2018),WoS) 

- o recenzie pentru revista din SUA “Business  and Management Studies (BMS) “,  

-  2 recenzii pentru  „Journal of Management and Sustainability”, 

- 2 recenzii pentru revista „Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică” din RM,  

- o recenzie pentru revista „Economie și Sociologie”; 

5. VARZARI P. Elaborarea a 6 recenzii pentru tezele de masterat ale studenţilor de la FRIȘPA. 

USM, mai iunie 2020. 

6. STERPU V. Elaborarea recenziilor pentru tezele de licență și masterat ale studenţilor din unele 

instituţii de învățământ superior din Republica Moldova - 28.05.2020. 

7. PERU-BALAN A. Elaborarea recenziilor pentru tezele de masterat ale studenţilor din unele 

instituţii de învățământ superior din Republica Moldova - 18.05.2020. 

 

 

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE (MONOGRAFII, ARTICOLE, OBIECTE DE PROPRIETATE 

INTELECTUALĂ) ÎN AFARA PROIECTULUI DAT PE ANUL 2020 

 

Articole în culegeri 

științifice publicate în 

străinătate 

Ciumac, S., Bădileanu,M. Homogeneity Of The Granger Causality And Applications For 

Generated/Recycled Waste Dependence On Welfare  În: The Romanian Economy. A Century of 

Transformation (1918-2018), Peter Lang, Berlin, Internationaler Verlag der Wissenchaften, p. 

1231-1243, ISBN 978-3-631-67332-4  

Publicaţii ştiinţifice 

electronice 

 

Recenzii  

Elaborarea proiectelor de 

acte normative: 

 

Avizarea proiectelor de acte 

normative: 

 

 

 

 

 

https://whogoverns.eu/an-unnatural-marriage-the-new-coalition-government-in-moldova
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REZUMATUL CELOR MAI SEMNIFICATIVE ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE ŞTIINŢIFICE TEORETICE / 

APLICATIVE OBŢINUTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI INDIVIDUAL ÎN ANUL 2020 (PÎNĂ LA 300 

CUVINTE) 

 

Braga L. 

Cele mai importante activități și rezultate științifice care au fost obținute în anul de referință 2020 includ publicarea a 2___ 

lucrări științifice în volum de 18,4 c.a și pregătirea unui articol pentru a fi publicat în culegere temetică din țară._. Rezultatele 

științifice din anul de referință sunt realizate în contextul cercetării tematicii Procesul politic și participarea politica în Republica 

Moldova; 

Gorbatiuc M.  

Cele mai importante activități și rezultate științifice care au fost obținute în anul de referință 2020 includ publicarea a _2__ 

lucrări științifice în volum de _0,13__ coli de autor atît în reviste din străinătate, cît și din țară în Culegere de articoli științifice. 

 Am participat la cea de-a doua ediție a școlii de iarnă a ECPR/ODIHR “Partide și democrație”, Varșovia, 20-26 ianuarie, 

Polonia 2020. Raport: One small step for e-voting, one giant leap for democracy. 

Diacon M. 

Cele mai importante activități și rezultate științifice care au fost obținute în perioada de referință 2020 includ publicarea a 1 

lucrări științifice în volum de 9,8 coli de autor. Rezultatele științifice din perioada de referință sunt realizate în contextul 

cercetării tematicii Sistemelor de partide din statele Uniunii Europene și reevaluarea prevederilor programatice de integrare 

europeană. 

Ciumac S. 

Cele mai importante activități și rezultate științifice care au fost obținute în anul de referință 2020 includ publicarea in 

străinătate,  a 1 lucrări științifice cu factor de impact în volum de 0,9 coli de autor. 

Ungureanu V. 

Cele mai importante activități și rezultate științifice teoretico-aplicative care au fost obținute în semestrul 1 al anului 2020 

includ finalizarea și eventualitatea publicării monografiei cu genericul „ Redimensionarea arhitecturii geopolitice a sistemului 

internațional postrăzboi rece: adversități geostrategice și replieri de securitate”, elaborarea căreia a fost finalizată; finalizarea și 

eventualitatea publicării  unui articol cu genericul „Transformări paradigmatice ale politicilor de cooperare politico-militară a 

Republicii Moldova în contextul evoluției Programului Parteneriatul pentru Pace” în culegerea materialelor conferinței 

științifice internaționale „Mediul strategic de securitate: provocări și tendințe”, organizată pe data de 23 mai 2019 de Centrul de 

Studii Strategice de Apărare şi Securitate al Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” a Republicii Moldova; 

finalizarea și eventualitatea publicării unui articolul cu genericul „Riscurile și oportunitățile geopolitice ale securității naționale 

a Republicii Moldova în contextul necesității intensificării relațiilor de cooperare cu Organizația Tratatului Atlanticului de 

Nord” în analele ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova; participarea la o conferință științifică 

internațională și la o masă rotundă. Rezultatele științifice din semestrul 1 al anului 2020 au fost realizate în contextul cercetării 

tematicii „Redimensionarea coordonatei geopolitice a securității naționale a Republicii Moldova în contextul reconfigurării 

arhitecturii geostrategice a mediului de securitate regională”. Rezultatele atinse în cadrul investigării temei menționate au 

demonstrat că Republica Moldova are un statut geopolitic de neutralitate permanentă perimat, care s-a dovedit a fi unul 

vulnerabil la fluctuațiile intereselor geopolitice ale marilor puteri în Europa de Sud-Est, totodată, percepând și un impact 

determinant asupra realizării politicilor din cadrul sistemului național de securitate și apărare. Subliniem necesitatea 

redimensionării coordonatei geopolitice a securității naționale a Republicii Moldova sub aspectul edificării și consolidării unui 

statut geopolitic care ar asigura fortificarea capacităților de asigurare a securității naționale a Republicii Moldova. Un alt 

rezultat științific constă în faptul că procesul de reconfigurare a arhitecturii geostrategice a mediului de securitate regională care 

a înglobat realizarea acțiunilor de revalorificare a intereselor geopolitice de către marile puteri și tentativele de remodelare a 

sferelor de influență în regiunile Europa de Est, Europa de Sud-Est și spațiul postsovietic a impulsionat conștientizarea de către 

instituțiile responsabile de asigurarea securității și apărării naționale că statutul geopolitic al Republicii Moldova se dovedește a 

fi unul ineficient care nu poate realiza o securitate națională fortificată în condițiile unui proces dinamic de confruntare al 

relațiilor geopolitice dintre marile puteri la nivel regional și internațional.   

Ceacîr I. 

Cele mai importante activități și rezultate științifice care au fost obținute în anul de referință 2020 includ implicarea în 

realizarea studiului inițiat de către ICJPS cu tematica ,,Percepția crizei, comportamentul și solidaritatea populației în perioada 

pandemiei COVID-19,,, dar și proiectului inițiat de către AO ,,Părinți de gemeni,, în care am fost antrenată în calitate de expert, 

pentru realizarea studiului ,,Impactul pandemiei Coronavirus asupra familiilor cu doi sau mai multi copii. 

Dumitrașco M. 

Cele mai importante activități și rezultate științifice care au fost obținute în anul de referință 2020 includ: desfășurarea 

proiectului “Engagement of Eastern countries and the Republic of Moldova in external fragmentation of production: a cross 

country comparisons and convergence points”/ „Implicarea  țărilor din cadrul Parteneriatului Estic  și a Republicii Moldova în 

fragmentarea externă de  producere: comparații dintre țări și puncte de convergență”  prin pregătire spre publicare a 2 lucrări 

științifice în volum de 1,5 coli de autor în reviste din străinătate, precum și materialului prezentat în cadrul conferinței științifice 

internaționale în străinătate. Rezultatele științifice din anul de referință sunt realizate în contextul cercetării tematicii „Studierea 

integrării ramurilor Republicii Moldova în rețele regionale de producere, în contextul oportunităților implementării  Acordului 

de  Asociere  dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană”. 

Au fost elaborate 11recenzii la propunerile de articole, pentru revistele internaționale și naționale, inclusiv 5 pentru revista cu  

Factor de Impact 1.381(2018). 
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Sterpu V.  

Cele mai importante activități și rezultate științifice care au fost obținute în primul semestru al anului de referință 2020 includ 

publicarea a unei lucrări științifice în volum de 27 coli de autor atât în reviste din străinătate, cît și din țară, publicații ale 

materialelor prezentate în cadrul unor conferințe științifice internaționale, dar și publicarea unor materiale didactice. Rezultatele 

științifice din anul de referință sunt realizate în contextul cercetării tematicii Contribuția Organizațiilor internaționale la 

asigurarea securității Republicii Moldova. 

Rusandu I.  

Cele mai importante activități și rezultate științifice care au fost obținute în semestrul 1 al anului 2020 includ elaborarea a 2 

lucrări științifice în volum de 1,5 coli de autor în culegeri științifice publicate în țară, publicații ale materialelor prezentate în 

cadrul unor conferințe și mese rotunde științifice naționale și internaționale. Rezultatele științifice din anul de referință sunt 

realizate în contextul cercetării tematicii relației putere politică – opoziție politică în Republica Moldova prin prisma reperelor 

metodologice, valorice și aplicative, în cadrul proiectului instituțional de cercetări fundamentale 14.06.237F „Modernizarea 

social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraționist european”, Director de proiect dr. hab., 

prof. univ. Victor Juc.  

Structural, conținutul cercetărilor efectuate este orientat spre examinarea a binomului putere și opoziție rîn contextul 

modernizării politice a statului Republica Moldova. 

Peru-Balan A. 

Cele mai importante activități și rezultate științifice care au fost obținute în anul de referință 2020 includ elaborarea  a 2 articole 

științifice în volum de 2,3 c.a.coli de autor  în reviste științifice naționale. De asemenea, subsemnata a oferit comentarii și 

recomandări instituțiilor media din țară în contextul comunicării pandemice, gestionate de autorități. (interviu pentru TVR, 

interviu pentru Publika TV, portaluri media). Remarc, în special, participarea în calitate de expert național în cadrul 

videoconferinței organizate de Centrul de Informare și Documentare NATO din Chișinău, cu genericul „Comunicare 

pandemică : reguli și devieri, care a avut peste 40 de mii de vizualizări. Ca urmare, am contribuit la elaborrea unui proiect 

internațional privind comunicare strategică, rezultatele căruia vor fi anunțate in timpul apropiat. 

 

 

 

PROPUNERI DE PERSPECTIVĂ PENTRU ANUL 2020 (iulie-decembrie) (500 cuv. max.) 

 

Braga L.  

În perspectivă, se preconizează continuarea cercetării problematicii «Procesul politic și participarea politică în 

Republica Moldova» și elaborarea unui articol la această temă pentru mografia colectivă precum și unui articol 

pentru a fi publicat în Revista de filosofie, sociologie și științe politice; 

Gorbatiuc M.  

1.Одной из главных рекомендаций можно отнести следующую: рекомендуется провести комплексный 

пересмотр избирательного законодательства для устранения пробелов и неоднозначностей, рассмотрения 

рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианской комиссии, включая вопросы сбора и верификации подписей, 

регистрации кандидатов, финансирования и проведения избирательной кампании, санкций за нарушения во 

время выборов, ограничений кампании, дальнейшего поощрения участия женщин в выборах и проведения 

второго тура. Связанные с выборами нормы из других законов, включая Уголовный кодекс, также можно 

пересмотреть и обновить. Процесс пересмотра должен быть инклюзивным, а завершить его необходимо 

задолго до следующих выборов. 

2. Необходимо продолжить дальнейшее развитие и укрепление в регионе ОБСЕ непрерывного и 

устойчивого процесса учета гендерной проблематики по обеспечению учета гендерных аспектов во всех 

своих программах и деятельности, и немало важно, по содействию достижения этой цели в рамках помощи, 

которую ОБСЕ оказывает государствам – участникам. 

3. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) было создано государствами-

участниками для того, чтобы оно оказывало им эффективное содействие в соблюдении обязательств по 

человеческому измерению и их надлежащего выполнения, а именно, важно, чтобы наблюдения за выборами 

в регионе ОБСЕ – в предвыборный период, в день голосования и после него, правильно оценивались и их 

степень соответствия избирательного процесса. 

Diacon M.  

În perspectivă, se preconizează continuarea cercetării problematicii sistemelor de partide din statele comunitare și a 

conținuturilor prevederilor programatice privind procesul de integrare europeană. 

Ungureanu V. 

În perspectivă, se preconizează continuarea cercetării problematicii „Redimensionarea coordonatei geopolitice a 

securității naționale a Republicii Moldova în contextul reconfigurării arhitecturii geostrategice a mediului de 

securitate regională”. 
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În perioada semestrului 2 al anului 2020 se va pune accentul pe continuitatea examinării științifice și a cercetării în 

profunzime a aspectelor teoretico-aplicative privind reconfigurarea arhitecturii geostrategice a mediului de 

securitate regională precum și corelarea acestuia cu dimensiunea geopolitică a securității naționale a Republicii 

Moldova. Totodată, voi continua investigarea geopolitică a relațiilor de cooperare dintre Republica Moldova și 

Organizația Tratatului Atlanticului de Nord în contextul extinderii amenințărilor hibride și necesității fortificării 

capacităților instituționale a sistemului național de securitate și apărare. 

Ceacîr I. 

În perspectivă, se preconizează continuarea cercetării problematicii meritocrației în sectorul public. 

Dumitrașco M. 

În perspectivă, se preconizează continuarea cercetărilor în cadrul proiectului “Engagement of Eastern countries and 

the Republic of Moldova in external fragmentation of production: a cross country comparisons and convergence 

points”/ „Implicarea  țărilor din cadrul Parteneriatului Estic  și a Republicii Moldova în fragmentarea externă de  

producere: comparații dintre țări și puncte de convergență” prin sistematizarea literaturii științifice  privind rolul 

acordurilor comerciale încheiate pentru integrarea țărilor în curs de dezvoltare în lanțurile regionale de producere, 

interacțiunea dintre lanțurile regionale de producere și dezvoltarea industrială; precum și aprofundarea analizei 

economice regionale în urma completării instrumentelor dezvoltate de instituții internaționale cu informațiile 

privind Republica Moldova și alte țări din cadrul Parteneriatului Estic. În acest context se prevede continuarea 

testării ipotezelor: 

 Există intersectări în modelele de participare în rețelele regionale de producere  pentru  Republica Moldova și  

țările din cadrul Parteneriatului Estic? 

 În ce măsură Moldova și țările din cadrul Parteneriatului Estic pot fi parteneri complementari în rețelele 

regionale? 

 Bunurile din Moldova și țările din cadrul Parteneriatului Estic au pătruns suficient în rețelele țărilor europene? 

 Este planificată utilizarea instrumentelor Open Science (OpenAIRE) pentru disemenarea rezultatelor cercetării, 

prin prezentarea articolului “Position of Republic of Moldova in the regional value chains in comparison with 

Eastern Partnership countries” spre publicare în revista „Oeconomia Copernicana”:  

http://oeconomia.pl/index.php    

 Se planifică prezentarea raportului final privind desfășurarea proiectului către managerul programului  

european EYR@EaP 2019. Rezultatele proiectului sunt planificate să fie prezentate la conferința anuală organizată 

într-una din țările Parteneriatului Estic, cu sprijinul programului european EYR @ EaP 2020. De asemenea, se 

planifică pregătirea articolului: “Romania's position in the global value chains in comparison with European 

countries” pentru conferința ‘Spotlight 2030’ Smart Cities International Conference (SCIC), 8th Edition, 2020, care 

va avea loc în  3,4 decembrie la București.  

 La fel  sunt preconizate activități privind evaluarea propunerilor de articole, prezentate pentru publicare în 

revistele internaționale, inclusiv cu Factor de Impact. 

Sterpu V.  

În perspectivă, se preconizează continuarea cercetării problematicii Contribuția Organizațiilor internaționale la 

asigurarea securității Republicii Moldova în condițiile actuale de apariție a noilor riscuri și amenințări 

Rusandu I. 

Dintr-o perspectivă nouă, în anul 2020, un loc aparte va fi acordat identificării și elucidării unor tendințe relevante 

în interconexiunea putere – opoziție, prin dimensiunea atragerii societății civile în procesul modernizării statului 

Republica Moldova. 

Având în vedere faptul că rolul decisiv în procesele de modernizare a societății aflată în plină schimbare revine 

puterii, opoziției și societății civile, în perioada ce urmează se va pune accent pe identificarea reperelor conceptual-

teoretice privind buna guvernare și dezvoltarea durabilă a societății din Republica Moldova. 

Va fi continuată publicarea unor lucrări științifice, care vor elucida noile tendințe și evoluții a relației putere – 

opoziție. 

Peru-Bălan A. 

În perspectivă, imi propun continuarea cercetării problematicii privind rolul și locul comunicării instituționale, 

inclusiv în situații de criză. În acest sens, subsemnata intenționează să continuie colaborarea cu sectorul non-

guvernamental în vederea identificării unor surse și canale de continuare a cercetării fenomenului comuncațional și, 

respectiv, mediatizarea rezultatelor obținute. 
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Forma 7 .1.  

 

DATE  

PRIVIND DEPLASĂRILE ŞI STAGIILE CERCETĂTORILOR ICJPS PESTE HOTARE ÎN ANUL 2020 

 
Nr. 
d/o 

Numele, prenumele, 
gradul şi titlul ştiinţific, 

anul naşterii 

Ţara, denumirea 
organizaţiei 

vizitate 

Scopul vizitei, contribuţia la realizarea activităţilor din cadrul proiectului (de indicat 
proiectul); 

contribuţia la realizarea activităţilor    din cadrul organizaţiei 

Termenul deplasării 

1.  Gorbatiuc Marina Varșovia, 

Polonia, 

ECPR/ODI

HR 

Prezentarea Raportului: One small step for e-voting, one giant 

leap for democracy. Participarea în discuţii, comentarii.  

20-26 ianuarie 

2020 

2.  Diacon Maria, 

doctor, 

conferențiar 

universitar, 1987 

Viena, 

Austria, 

Academia 

diplomatică 

COST Action CA 17119 – EU Foreign Policy Facing New 

Realities: Perceptions, Contestation, Communication and 

Relations.  

- Întâlnire de comitet. Aprobarea agendei de lucru; 

- Aprobarea rezultatelor grupurilor de lucru; 

- Trasarea perspectivelor (Training school, STSM); 

Aprobarea procesului verbal al întâlnirii. 

 

3.  Diacon Maria, 

doctor, 

conferențiar 

universitar, 1987 

Belgrad, 

Serbia, 

Universitate

a 

Pedagogică 

de Stat 

CA 18236 - Multi-disciplinary innovation for social change 

- Aprobarea agendei; 

- Partajarea misiunii grupurilor de lucru; 

Aprobarea planului de lucru pentru 2020. 

 

4.  Sterpu Vladimir, 

dr. în șt. pol., 

cercet, șt., 1987 

Iași,  

România 

Cea de-a XXX-a ediție a Congresului Internațional al 

Universității Apollonia, sub sloganul „Pregătim viitorul 

promovând excelența” 

27.02-

1.03.2020 

5.  Sterpu Vladimir, 

dr. în șt. pol., 

cercet, șt., 1987 

Budapesta, 

Ungaria 

COST Action CA17102, Police Stops (Ședință de lucru) 4-7.03.2020 

6.  Roșca Alexandru 

dr. șt.politice, 

1980 

Berlin, 

Germania 

COST to the power of! Best practices for citizen science projects 

with evolutionary focus 

13-14 ianuarie 

2020 

7.  Angela Mocanu, 

dr. sociologie 

4.11.1972 

Atena,  

Grecia 

Participarea la lucrările acţiunii COST CA18121„“Cultures Of 

Victimology: understanding processes of victimization across 

Europe”. 

 

3 zile 

8.  Dumbrăveanu 

Andrei, 

dr. conf. univ. 

Iași, 

 România 

Mobilitate academică Erasmus +, Universitatea Apollonia 

Iași perioada 25 februarie- 1martie 2020  

 

4 zile 

9.  Albu Natalia, 

dr., conf.  univ., 

1977 

Garmish-

Partenkirch

e, Germania 

Vorbitor-invitat, lecție/prezentare la tema Securitatea regional: 

cartografia riscurilor și amenințărilor la Marea Neagră, 

Seminarul privind Securitatea Regională (Seminar on Regional 

Security, SRS 20-03) în cadrul Centrului European George C. 

Marshall (George C. Marshall Center for Security Studies. 

19 ianuarie –  

23 ianuarie, 

2020 

10.  Sprincean S., 

dr. hab., conf. 

univ., 1973 

Wroclaw, 

Polonia 

Participare la Conferința științifică internațională „Reasons, 

Citizens and Institutions” și la ședința membrilor Comitetului de 

Management, la ședința Grupului de lucru nr. 1 din cadrul 

Acțiunii COST CA17132 „The European network for 

Argumentation and Public PoLicY analysis” (APPLY), 

Universitatea din Wroclaw, facultatea de Drept, Administrație și 

Economie.  

2-6 martie 

2020 
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Anexa E2  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. Denumirea şi tipul lucrării 

2. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

 

3.  ISBN-ul lucrării 

ISBN 970-9975-3298-9-7. 

4. Autorul (ii) lucrării 

Vladimir Sterpu 

5. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Lucrarea este recomandată pentru publicare de către Consiliul Științific al Institutului de Cercetări 

Juridice, Politice și Sociologice. Studiul monografic este consacrat cercetării ştiinţifice a unor aspecte 

conceptual-teoretice şi empirice ale ştiinţei relaţiilor internaţiona e,ae unor repere structural-funcţionale 

şi sistemlce ale evoluţiei organizaţiilor internaţionale şi a proceselor de instituţionali zare şi dezvo tare 

a organizaţiilor internaţionale de securitate, inclusiv determinarea loculu şi rolului OIPC INTERPOL 

In sistemul de securitate internaţional şi cei al Republicii Moldova. 

Lucrarea este destinată tuturor celor care manifestă interes pentru problemele complexe ce ţin de 

relaţiile internaţionale, organizaţii e internaţionale de securitate şi contribuţia organizaţiei 

internaţionale INTERPOL la asigurarea securităţii Republicii Moldova. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Contribuții ale Organizației Internaționale Interpol la asigurarea securității. Cazul Republicii 

Moldova.  
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1. Denumirea şi tipul lucrării 

2. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

 

3.  ISBN-ul lucrării 

ISBN 978-9975-3415-1-6. 

4. Autorul (ii) lucrării 

Maria Diacon 

5. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Lucrarea este recomandată pentru publicare de către Consiliul Științific al 

Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. Monografia este 

consacrată analizei conținuturilor, obiectivelor și finalităților politicii 

educaționale și de formare profesională a Uniunii Europene, adoptate și 

implementate prin instituții de resort în statele membre și în statele terțe. 

Capitolul întâi conține aspecte istoriografice ale evoluției ideilor de unificare 

europeană, prin analiza fundamentelor filosofice, coordonatelor instituționale, 

abordări de conținuturi ale politicii europene de educare și formare 

profesională. Capitolul doi include analiza politicilor și programelor Uniunii 

Europene în domeniul cercetării și educației, și prioritățile de politică 

educațională comunitară, redate prin programe și bune practici pentru 

Republica Moldova. Capitolul trei este consacrat analizei sprijinului pentru 

educaţia și formarea profesională în Europa și analizează viziunea globală 

pentru educație și formare profesională. 

 

 

 

 

 

Politica educațională și de formare profesională a Uniunii Europene 
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1. Denumirea şi tipul lucrării 

2. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

 

3.  ISBN-ul lucrării 

ISBN 978-9975-151-10-8 

4. Autorul (ii) lucrării 

Лилия Брага 

5. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

 
 

 

 

 

Политическая культура в Республике Молдова 
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Forma 8  

Manifestări științifice 

organizate de către ICJPS în sem. I al anului 2020 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea manifestării științifice organizate, 

nr. participanți 
Data Responsabili 

1. Seminarului metodologic cu participarea lui Abel 

Polese, Dublin City University (Irlanda), pe 

subiectul publicarii articolelor în reviste cu factor 

de impact: "The Scopus Talks and the (il)logics of 

academia: publishing strategies and impact".  

21 

ianuarie 

2020 

Comitetul organizatoric: V. Juc, P. Negură, 

S. Sprincean 

 

2. Lansarea cărții „Filosofia socială: curs 

universitar”. Editura Pro Universitaria, București, 

2019. Autor: Valeriu CAPCELEA, doctor 

habilitat în filosofie, conf. univ., șeful Secției 

Nord a AȘM. La eveniment au participat 40 de 

invitați. 

13 

februarie 

2020 

Comitetul organizatoric: Juc V.  

ICJPS a participat la coorganizare 

împreună cu Academia de Științe a 

Moldovei, Secția Științe Sociale, 

Economice, Umanistice și Arte a AȘM și 

Secția Nord a AȘM. 

3. Atelier metodologic pe tema: „Elaborarea unei 

baze de date bibliografice cu ajutorul programului 

Mendeley” 

18 

februarie 

2020 

Prezentare: dr. P. Negură. 

4. Colocviul „Sporirea incluziunii și calității vieții 

prin facilitarea accesului la tehnologii asistive”, cu 

prezentarea rezultatelor cercetării coordonate de 

Petru Negură și Sanda Grigoraș (ULC, Londra). 

În cadrul colocviului au fost abordate probleme ce 

ţin de asigurarea persoanelor cu dizabilități 

locomotorii cu tehnologii asistive și integrarea lor 

în societatea din Republica Moldova. Au fost 

recomandate autorităților (MSMPS, CREPOR, 

direcțiilor de Asistență socială etc.) o evaluare mai 

corectă a necesităților persoanelor cu dizabilități 

locomotorii în materie de tehnologii asistive și o 

asigurare a acestora cu aparatele de tehnologii 

asistive adecvate cu necesitățile acestora. - 23 

28 martie 

2020 

 

Comitetului de organizare: 

Hane Ebel, MUSE UK,  

co-președinte: Petru Negură  

Evenimentul a avut loc la Centrul Evreiesc 

KEDEM. 

Evenimentul a fost organizat de ICJPS și 

A.O. Forumul de Studii Interdisicplinare 

PLURAL și ULIM 

5. Conferința internaţională ştiinţifico-practică 

“Particularitățile adaptării legislației Republicii 

Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii 

Europene”, - 72 

27–28 

martie 

2020 

Comitetul organizatoric: Costachi 

Gheorghe, dr.hab., prof., ICJPS; Bujor 

Valeriu, dr.hab., prof., (IŞPCA) et. al. 

Coorganizatori: Universitatea de Stat 

«Alecu Russo» din Bălți și Institutul de 

Științe Penale și Criminologie Aplicată. 

6. Lecția publica „Uniunea Europeană: supranațional 

versus național-statal – o provocare în condițiile 

pandemiei”. Lecția publică a fost organizată la 

inițiativa Academiei de Științe a Moldovei, 

consacrate celebrării Zilei Europei în Republica 

Moldova. Obiectivul urmărit a fost de a pune în 

valoare vocația europeană a poporului Republicii 

Moldova – componentă a spațiului cultural-

civilizațional european. A întrunit peste 300 de 

accesări. 

19 mai 

2020 

Lecția 

publica a 

fost 

transmisă 

online de 

IDSI 

Raportor: Jdoctorul habilitat în științe 

politice, profesorul universitar Victor 

JUC, director al Institutului de Cercetări 

Juridice, Politice și Sociologice. 
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7. Masa rotundă „Combaterea știrilor false în 

condițiile provocărilor de securitate – COVID 

19”. Lucrările manifestării au fost desfășurate 

online și au întrunit peste 40 de participanți din 

Republica Moldova și de peste hotare. 

 

20 mai 

2020 

Regim on-

line 

Comitetul organizatoric: Juc V.  

A fost organizată de Institutul Național de 

Informații și Securitate „Bogdan, 

Întemeietorul Moldovei”, în parteneriat cu 

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și 

Sociologice, Universitatea de Stat din 

Moldova și Asociația Promo-LEX. 

8. Conferința științifico-practică cu participație 

internatională “Sistemul judiciar în Republica 

Moldova: reforme, realități și perspective”, - 51. 

 

 

21 mai 

2020, 

10.00-

14.00 

Regim on-

line 

Comitetul organizatoric: Valeriu CUȘNIR, 

dr.hab., prof., director adjunct al ICJPS, 

director de proiect; Iurie FRUNZĂ, dr., 

conf., director Centru Cercetări Juridice, 

ICJPS; Viorel BERLIBA, dr.hab., conf., 

președinte  Asociația de „DREPT 

PENAL”; Alexandru POSTICĂ, director 

programe, Asociația „PROMO-LEX”; 

Eugenia TOFAN, sef Serviciu Relații 

Media, AȘM . 

9. Conferinţa ştiinţifică anuală a tinerilor cercetători 

din cadrul Școlii Doctorale «Științe Juridice, 

Politice și Sociologice» cu genericul ”Tendințe 

contemporane ale dezvoltării științei: viziuni 

ale tinerilor cercetători”,  cu scopul preconizat - 

antrenarea tinerilor cercetători în activitatea de 

promovare și implementare a rezultatelor 

științifice. - 53 

10 iunie 

2020 

Regim on-

line 

Comitetul organizatoric: Guceac I., 

Smochină A.  

În cooperare cu Universitatea de stat 

”Dimitrie Cantemir” 

10. Conferinţa internațională știinţifico-practică  on-

line «Феномен солідарності і соціальної 

згуртованості в Україні та Республіці 

Молдова: нові виклики та контексти» 

(Conferinţa Ştiinţifică „«Феномен солидарности 

и социальной сплочённости в Украине и 

Республике Молдова: новые вызовы и 

контексты»). Institutul de Cercetări Juridice, 

Polotice și Sociologice, Южноукраинский 

национальный педагогический университет 

имени К. Д. Ушинского - 30 de cercetători 

științifici din Chișinău și Odesa. 

30 iunie 

2020.  

Regim on-

line 

Comitetului de organizare: 

- Лисеенко Елена, д.соц.н., профессор 

- Мокану Виктор, д. соц. 

 

 

 

Manifestări științifice organizate de ICJPS peste hotare, în sem. I al anului 2020 

Nr. Numele, prenumele 

coorganizatorului din 

partea ICJPS 

Denumirea manifestării ştiinţifice organizate, 

organizatorul, țara, orașul etc 

Data  Responsabilități: 

1 Sprincean Serghei European Biotechnology Congress 2020”, Prague, 

Czech Republic. Organizator:  European 

Biotechnology Network Association (EBTN). 
https://eurobiotech2020.eu/?p=Committees 

https://eurobiotech2020.eu/?p=Supporting_Foundation

_Institutions 

September 

24-26 2020 
Membru al comitetului 

științific internațional - 

International Scientific 

Committee 

https://eurobiotech2020.eu/?p=Committees
https://eurobiotech2020.eu/?p=Supporting_Foundation_Institutions
https://eurobiotech2020.eu/?p=Supporting_Foundation_Institutions


 37 

Forma 9 

- DATE DESPRE IMPLEMENTAREA / VALORIFICAREA REZULTATELOR 

ŞTIINŢIFICE ÎN SEM. I, ANUL 2020 

-  

 Activități în echipă 

- Întocmirea și prezentarea Avizelor și opiniilor consolidate cu caracter științific la 

proiecte de acte normative, sesizări la Curtea Constituțională, recursuri în interesul 

legii, hotărâri explicative a Plenului CSJ etc 

nr Denumirea activității Autoritatea 

solicitantă  

Data/luna/a

nul 

efectuării 

Responsabil 

direct/executanți 

1.  Aviz consolidat  ICJPS asupra sesizării la Curtea 

Constituțională nr. 2g din 10.01.2020 privind excepţia de 

neconstituţionalitate a prevederilor articolului 351 din Codul 

contravențional (email 23.01.2020); 

Curtea 

constituțională 

23.01.2020 dr. hab. V.Balmuş 

 

2.  Aviz asupra sesizării Curții Constituționale nr.153b din 

21.08.2019 depuse de către Procurorul General Interimar 

Dumitru Robu (interpretarea art.137 din Constituția 

Republicii Moldova) 

Curtea 

constituțională 

04.02.2020 Dr.hab.V.Cușnir 

3.  Aviz asupra sesizării Curții Constituționale nr.180b din 

16.10.2019 depuse de către deputații Parlamentului RM 

Litvinenco S., Slusari A., Bolea V. (interpretarea art.72, 

alin.(3), lit.a) din Constituția Republicii Moldova, în 

contextul modificării intempestive a jurisprudenței Curții 

Constituționale prin Hotărârea CC nr.11 din 2019, pe de o 

parte și anularea sistemului mixt cu revenirea la sistemul 

proporțional în conformitate cu Legea nr.113 din 2019) 

Curtea 

constituțională 

04.02.2020 Dr.hab.V.Cușnir 

4.  Elaborarea propunerilor și prezentarea lor spre aprobare privind 

procesul de elaborare a Planului Individual de Acțiuni al 

Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova-NATO pentru anii 

2020-2022 la solicitarea Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării din 13.03.2020 cu privire la scrisoarea MAEIE nr. 

DM/2/363/2659 din 05.03.2020. 

MECC și 

MAEIE 

19.03.2020 Dr. hab.  

S. Sprincean 

5.  Analiza și completarea proiectului Hotărârii Guvernului RM 

privind „Metodologia de evaluare a organizațiilor din domeniile 

cercetării şi inovării”.  Au fost elaborate și prezentate spre 

aprobare obiecții la acest Proiect. 

MECC 31.03.2020 și 

16.04.2020 

 

Dr. hab.  

S. Sprincean 

6.  Aviz consolidat  ICJPS asupra sesizării Curţii 

Constituţionale nr. 63g din 04 mai 2020 referitoare la 

excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din 

articolul 34 alin. (3) din Codul contravențional 

 

Curtea 

constituțională 

PCC-01/63g/ 

225  din 

2.06.2020 

16.06.2020 

dr. hab. V.Balmuş 

dr. Cernomoreț S. 

Frunză Iu. 

 

7.  Aviz-opinie consolidată asupra Sesizării Curții 

Constituționale nr. 74b din19.05. 2020 

Curtea 

constituțională 

04 iunie 

2020 

Balmuș Victor 

Smochină Andrei 

Costachi Gheorghe 

8.  Aviz-opinie consolidată asupra Sesizării Curții 

Constituționale nr. 83b/2020.05.27  

 

Curtea 

constituțională 

03.06.2020 Balmuș Victor 

Frunză Iu. 

Cernomoreț S. 

9.  Aviz-opinie consolidată asupra Sesizării CC  nr. 30g/2020 

din 06.03.2020 privind verificarea constituționalității 

prevederilor art. 243 alin. (1) lit. a) și c) din Codul penal și 

a prevederilor art. 7 alin. (6) din Codul de procedură 

penală. 

Curtea 

constituțională 

31.03.2020 T.Osoianu, 

V.Berliba; 

Costachi Gheorghe 
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10.  Aviz-opinie consolidată asupra Sesizării nr.47a/2020 

referitoare la controlul constituționalității unor 

prevederi din Legea nr.54 din 17 martie 2020, din 

Legea nr.212 din 24 iunie 2004 și din Hotărârea 

Parlamentului nr.55 din 17 martie 2020 (regimul 

stării de urgență) 

Curtea 

constituțională 

08.04.2020 dr. hab. V.Balmuş 

Frunză Iu. 

dr. Cernomoreț S. 

 

11.  Aviz-opinie consolidată asupra Sesizării Curții 

Constituționale nr. 31b din 06.03.2020 referitoare la 

interpretarea art. 77 şi 86 în coroborare cu art. 2, 6, 96 şi 101 

din Constituţie. 

Curtea 

constituțională 

30.03.2020 Costachi Gheorghe 

Cernomoreț S. 

Nastas A. 

12.  Aviz la Sesizarea CC  nr. 57a din 24.04.2020, referitoare 

la controlul constituționalității unor prevederi din Acordul 

dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 

Federației Ruse privind acordarea Guvernului Republicii 

Moldova a unui împrumut financiar de stat, ratificat prin 

Legea nr.57 din 23 aprilie 2020. 

Curtea 

constituțională 

28.04.2020 Chirtoacă Natalia 

V.Balmuș, 

M.Odainic, 

V.Cușnir 

13.  Avizi la Sesizarea nr. 56a din 23.04.2020 privind 

controlul constituționalității unor prevederi ale Acordului 

dintre Guvernul Federației Ruse și Guvernul Republicii 

Moldova privind acordarea Guvernului Republicii 

Moldova a unui împrumut financiar, semnat la Moscova 

la 17 aprilie 2020. 

Curtea 

constituțională 

28.04.2020 Buruian Alex-dru 

Ex. V.Balmuș, 

M.Odainic, 

V.Cușnir 

14.  Aviz la Sesizările CC  nr. 96b și 100b din  

23.06.2020  și 24.06.20 privind interpretarea 

dispozițiilor articolului 140 alineatul (2) din 

Constituție prin raportare la prevederile articolului 

136 alineatul (3) din Legea Supremă (caracterul 

definitiv și nesusceptibil nici unei căi de atac al 

hotărârilor Curții Constituționale cu privire la 

alegerea și/sau destituirea în/din funcția de Președinte 

al Curții Constituționale) 

Curtea 

constituțională 

1 iulie 2020 Andrei Guștiuc 

Guștiucludmila 

Postica Al-dru 

Frunză Iu. 

Costachi Gheorghe 

 

 

15.  Aviz la Sesizarea CC  nr. 229g din 26.12.2019 

privind excepţia de neconstituţionalitate a 

prevederilor articolelor 12/1 alin. (4), 49, 53 alin. (5), 

448 și 452 din Codul de procedură civilă 

Curtea 

constituțională 

30.03.2020 

 

Chirtoacă Leonid 

Frunză Iu. 

16.  Aviz la Sesizarea CC  nr. 230a/2019 privind 

constituţionalitatea Legii nr.193 din 20 decembrie 

2019 pentru modificarea Legii nr.947 din 19 iulie 

1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii. 

Curtea 

constituțională 

20.01.2020 

 

Chirtoacă Leonid 

17.  Aviz consolidat  ICJPS asupra proiectului 

Regulamentului Comisiei Electorale Centrale privind 

organizarea și desfășurarea exit-pollurilor. 

CEC 19.05.20 

CEC 8/2201 
Postica Al-dru 

Mîndru Valeriu 

Cernomoreț S., 

Ion Mocanu 

18.  Aviz  asupra proiectului de Lege privind modificarea 

Codului penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002, în 

particular referitor la infracțiunea de organzizare 

ilegală a raliurilor 

Parlamentul RM  Berliba Viorel 

19.  Participarea la avizarea proiectului de Lege privind 

adoptarea Codului silvic. 

 

MECC; 

Cancelaria de 

Stat 

11.11.2019 Chirtoacă Leonid 
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20.  Propuneri pentru proiectul Nomenclatorului lucrărilor 

şi serviciilor contra plată efectuate şi/sau prestate de 

către instituţiile din subordinea Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării şi mărimea tarifelor la acestea. 

MECC 18.02.2020 Balmuș Victor 

 

21.  Aviz consolidat  ICJPS asupra acte normative 

internaționale și europene în domeniul muncii, salariaților 

etc., precum și unele spețe din jurisprudența CtEDO care 

au tangență cu domeniul respectiv  

Sindicatul 

„Știința”, 

AȘM 

22.01.2020 Balmuș Victor 

 

22.  Argumente în susținerea proiectului de lege pentru 

modificarea și completarea Codului cu privire la știință și 

inovare/ 

AȘM 03.02.2020  

23.  Opinie la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea 

anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1433/2016 privind 

instituirea Comisiei pentru delimitarea suplimentară a 

unor obiecte ale patrimoniului cultural-naţional al 

Republicii Moldova care fac parte din complexul 

„Combinatul de Vinuri „Cricova” S.A. ”  

MECC; 

Cancelaria de 

Stat 

16.03.2020 Balmuș Victor 

 

24.  Opinie asupra proiectului Hotărârii Guvernului cu privire 

la aprobarea Metodologiei de evaluare a organizațiilor din 

domeniile cercetării și inovării  

MECC 19.04.2020 Balmuș Victor 

 

25.  Opinie succintă asupra HG nr. 169 din 13.03.2020 și HG 

nr. 252 din 21.04.2020 cu privire la aprobarea proiectului 

de lege pentru raticarea Acordului dintre Guvernul 

Federației Ruse și Guvernul Republicii Moldova privind 

acordarea Guvernului Republicii Moldova a unui 

împrumut financiar de stat 

MECC; 

Cancelaria de 

Stat 

27.04.2020 Balmuș Victor 

 

26.  Opinie la proiectul HG cu orivire la aprobarea 

Regulamentului privind organizarea și desfășurarea exit-

poll-urilor opinie la proiectul Regulamentului privind 

organizarea și desfășurarea exit-poll-urilor  

MECC; 

Cancelaria de 

Stat 

22.05.2020 Balmuș Victor 

 

 

 

 Activități  și rezultate individuale 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE, MESE ROTUNDE, ETC 
Nr. Denumirea manifestării ştiinţifice, expoziţii, tîrguri, mese 

rotunde 

Participant Tematica prezentărilor 

1.  Participarea la evenimentul lansării de carte: „Filosofia socială: curs 

universitar” a profesorului Valeriu Capcelea din 13 februarie 2020 în 

incinta AȘM. 13 februarie 2020. AȘM, Chișinău. 

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

Raport în plen. 

2.  Participare la Conferința științifică internațională „Reasons, Citizens 

and Institutions” organizată în cadrul Acțiunii COST CA17132 „The 

European network for Argumentation and Public PoLicY analysis” 

(APPLY), Universitatea din Wroclaw, facultatea de Drept, 

Administrație și Economie. 2-6 martie 2020.  

Polonia. Wroclaw. 

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

Intervenții. 

3.  Participarea la distanță la Всероссийская научно-практическая 

конференция «Правовые аспекты нациестроительства в России: 

история и современность», г. Саранск, Республика Мордовия, 

Российская Федерация. Средне-волжский институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России)» в г. Саранске (Средне-Волжский институт (филиал) 

ВГУЮ (РПА Минюста России)). 17 апреля 2020 г.  

Federația Rusă. Saransk.  

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

Raport:  „The role of civil 

unity in the process of 

ensuring human security in 

the Republic of Moldova” 

(Роль гражданского 

единства в процессе 

обеспечения безопасности 

человека в Республике 

Молдова) 



 40 

4.   Participarea la distanță la Conferința ştiinţifică internaţională cu 

genericul „Învăţământul artistic – dimensiuni culturale”, 15 mai 

2020.  AMTAP. Chișinău. 

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

Raport:  „Progresul 

domeniului culturii favorizat 

de Acordul de Asociere RM-

UE în perspectiva sporirii 

securității și siguranței 

persoanei umane”  

5.  Participarea online la masa rotundă „Combaterea știrilor false în 

condițiile provocărilor de securitate – COVID 19”, organizată de 

către Institutul Național de Informații și Securitate „Bogdan, 

Întemeietorul Moldovei”, în parteneriat cu Institutul de Cercetări 

Juridice, Politice și Sociologice, Universitatea de Stat din Moldova și 

Asociația Promo-LEX. 20 mai 2020.  INIS, Chișinău. 

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

Comunicare: 

„Reconceptualizarea 

riscurilor securitare la 

adresa sănătății publice în 

contextul pandemiei Covid-

19” 

6.   Participare online la Conferința științifică internațională organizată 

de către Facultatea de Drept și Științele Sociale, Universitatea „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu tema: „Didactics: past, present 

and future perspectives", ediția a VI-a (online), 22 mai 2020. 

(Diploma de participare).  România, Alba-Iulia. 

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

Raport:  „Libertatea și 

securitatea individuală a 

persoanei ca imperative 

didactice” 

7.   Participarea la distanță la Conferinţa Știinţifică Internaţională 

„Patrimoniul Cultural: Cercetare, Valorificare, Promovare”, Ediția 

a XII-a. 28-29 mai 2020. Institutul Patrimoniului Cultural, Chișinău. 

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

Raport în plen: 

„Promovarea patrimoniului 

cultural național în 

contextul implementării 

Acordului de Asociere RM-

UE” 

8.  Conferință internațională cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la 

fondarea Curții Constituționale a Republicii Moldova cu genericul: 

„Justiția constituțională și reacția societății: când soluțiile curților 

constituționale se află în dezacord cu opiniile majoritare din 

societate”.   

Dr.hab. Cușnir 

Valeriu 

Raport în plen: „Reflecții 

privind inamovibilitatea și 

independența judecătorilor 

constituționali în echilibru 

cu răspunderea penală a 

acestora”. 

9.  Conferinţa inter-universitară on-line  

30 de ani de la proclamarea Suveranităţii RSS Moldova (23 iunie 

2020), Chișinău, 23 iunie 2020  

Dr. hab. 

Valeriu Cușnir 

Raport: De la Declarația 

de suveranitate la 

Declarația de independență 

a Republicii Moldova și 

până în prezent 

10.  Participare online la Conferința științifică națională cu participare 

internațională „Ştiinţa în nordul Republicii Moldova: probleme, 

realizări, perspective”. Ediția a patra, Bălți, Republica Moldova. 26-

27 iunie 2020. 

AȘM, Bălți. 

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

Raport în plen: „Noi 

riscuri și amenințări la 

adresa siguranței persoanei 

în epoca intensificării 

biopericolelor globale”.  

Raport în secție: „ 

Siguranța persoanei umane 

în contextul necesității 

asigurării biosecurității”. 

11.  Conferința științifico-practică internațională „Administrația publică în 

domeniul asigurării ordinii de drept – una din sarcinile prioritare ale 

statului” dedicată jubileului de 50 ani de activitate pe făgașul ocrotirii 

ordinii de drept, învățământului și științei și 80 ani de viață ai 

profesorului universitar – Victor Guțuleac. 24 ianuarie 2020, Chișinău.   

Dr. hab. 

Smochină 

Andrei 

Comunicare: Principiul 

autonomiei locale în opera 

profesorului Constantin 

Stere.   

12.  Conferința științifico-practică internațională anuală Universitatea de 

Stat din Comrat. 10 februarie 2020, mun.Comrat.                                         

Dr. hab. 

Smochină 

Andrei 

Comunicare: „Evoluția și 

vocația universală 

aplicativă a principiului 

proporționalității în viața 

socială” 

13.  Conferința internațională dedicată celei de-a 25-a aniversări de la 

fondarea Curții Constituționale a Republicii Moldova „Justiția 

constituțională și reacția societății: când soluțiile curților 

constituționale se află în dezacord cu opiniile majoritare din societate” 

20 februarie 2020, Chișinău. 

 

Dr. hab. 

Smochină 

Andrei 

Intervenție: Jurisdicția 

constituțională în 

republicile parlamentare 
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14.  Conferința internațională dedicată celei de-a 30-a aniversări de la 

adoptarea Declarației de  suveranitate a RSS Moldova din 23 iunie 

1990 (on-line). 23 iunie 2020,  Chișinău. 

Dr. hab. 

Smochină 

Andrei 

Comunicare: Declarația de 

Suveranitate a RSS Moldova 

la treizeci de ani depărtare 

15.  Conferința științifică internațională “Învățământul artistic – dimensiuni 

culturale”, organizată anual în lina aprilie la Academia de Muzică, 

Teatru și Arte Plastice, 20 apriie,2020, Chișinău. 

Dr. Mîndru 

Valeriu 

Comunicare:Republica 

Moldova în contextul 

integrării europene 

 

16.  Conferința științifică internațională dedicată jubileului de 80 ani de 

viață și 63 ani de activitate profesională a profesorului universitar 

Victor Guțuleac „Administrarea publică în domeniul asigurării ordinii 

de drept – una dintre sarcinile prioritare ale statului”, di 24 ianuarie 

2020, Chișinău. 

Dr.hab. 

Costachi 

Gheorghe 

Comunicare: Mesaj 

aniversar pentru savantul, 

profesorul și Cavalerul 

„Ordinului Republicii” – 

VICTOR GUŢULEAC. 

17.  Conferința științifică internațională „Jurisdicția constituțională 

constituțională din Republica Moldova: abordări, probleme și 

perspective”, din 5 iunie 2020, Chișinău. 

Costachi 

Gheorghe 

Comunicare: Misiunea 

justiției constituționale în 

statul de drept. 

18.  Conferința științifică a doctoranzilor ”Tendințe contemporane ale 

dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”, din  10 iunie 

2020, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Chișinău. (on-line). 

Stefu Lilia Comunicare: Contractul de 

vânzare-cumpărare a 

bunului imobil în 

construcție: istoria apariţiei 

19.  Dezbaterile publice cu tema „Tensiunile militare și geopolitice din 

Orientul Mijlociu: impact asupra Republicii Moldova și poziția 

Republicii Moldova”, 13 ianuarie 2020, Chişinău. 

Marcel 

Bencheci 
Intervenţii 

20.  Conferința MEGA „Concluziile anului economic 2019 și prognoze 

pentru 2020”, Centrul informativ-analitic Expert Grup, Chişinău, hotelul 

Regency, 30 ianuarie 2020. 

Marcel 

Bencheci 

Intervenţii 

21.  Ședința Platformei Societății Civile Uniunea Europeană – Republica 

Moldova, 13 februarie 2020, Casa Sindicatelor, Chişinău. 

Marcel 

Bencheci 

Intervenţii 

22.  Masa rotundă organizată de IDIS Viitorul cu tema „Prezentarea 

rapoartelor alternative privind implementarea Planului de acțiuni 

anticorupție în domeniul achizițiilor publice și a Planului sectorial 

anticorupție în domeniul administrării și deetatizării proprietății 

publice”, 21 februarie 2020, Chişinău, sala de conferinţe Sumiit 

Eventis. 

Masa rotundă cu tema „Constatări și recomandări ale MIOA-urilor 

ENEMO în Moldova și promovarea unei revizuiri cuprinzătoare a 

legislației electorale”, 26 februarie 2020, Chişinău, Radison Blu 

Convention Center 

Marcel 

Bencheci 
Participare la redactarea 

proiectului de recomandări 

pentru autorităţile naţionale în 

domeniu 

23.  Masa rotundă organizată de Institutul pentru Politici și Reforme 

Europene cu tema „Alegerile prezidențiale din Republica Moldova: cum 

asigurăm condiții optime de vot pentru cetățenii modoveni din 

diasporă?”, 27 februarie 2020, Chişinău, sala de conferinte Summit 

Eventis 

Marcel 

Bencheci 

Prezentarea propunerilor 

incluse în documentul final ale 

evenimentului 

24.  Videoconferința Chișinău-Moscova-Erevan-Minsk cu genericul 

„Integrarea regională, cooperarea Băncii Eurasiatice de Dezvoltare 

cu statele UEEA”, 11 martie 2020, Chişinău, Centrul internaţional de 

presă Sptnik Moldova 

 

Marcel 

Bencheci 

 

Intervenţii 

25.  EU Debates Cafe organizat de Institutul pentru Politici și Reforme 

Europene cu tema „Impactul COVID-19 asupra Republicii Moldova: ce 

intervenții pe termen scurt și mediu sunt necesare pentru a minimiza 

efectele?”, 25 martie 2020, online 

 

Marcel 

Bencheci 

 

Intervenţii 

26.  Conferința online organizată de Compania Date Inteligente SRL (iData) 

cu tema „Studiu de percepție și atitudini a populației privind COVID19. 

Prezentarea Barometrului Electoral 2020, ediția de aprilie”, 8 aprilie 

2020. https://www.privesc.eu/Arhiva/90544/Conferinta-online-

organizata-de-Centrul-Analitic-Independent--Expert-Grup--cu-tema--

COVID-19--cum-salvam-economia-nationala-si-pregatim-terenul-pentru 

 

 

Marcel 

Bencheci 

 

Intervenţii 

27.  Videoconferința EU DEBATES CAFE în format on-line, organizată de 

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) în parteneriat cu 

Privesc.EU și cu suportul Fundației Hanns Seidel cu genericul 

„Impactul pandemiei COVID-19 asupra Republicii Moldova: Cum 

 

Marcel 

Bencheci 

 

Intervenţii 

https://www.privesc.eu/Arhiva/90544/Conferinta-online-organizata-de-Centrul-Analitic-Independent--Expert-Grup--cu-tema--COVID-19--cum-salvam-economia-nationala-si-pregatim-terenul-pentru
https://www.privesc.eu/Arhiva/90544/Conferinta-online-organizata-de-Centrul-Analitic-Independent--Expert-Grup--cu-tema--COVID-19--cum-salvam-economia-nationala-si-pregatim-terenul-pentru
https://www.privesc.eu/Arhiva/90544/Conferinta-online-organizata-de-Centrul-Analitic-Independent--Expert-Grup--cu-tema--COVID-19--cum-salvam-economia-nationala-si-pregatim-terenul-pentru
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putem ameliora situația salariaților în perioada de criză?”, 9 aprilie 

2020. http://www.ipre.md/wp-

content/uploads/2020/04/Concept_Agenda_Videoconferinta-EU-

DEBATES-ONLINE-CAFE_COVID-19_09.04.2020.pdf 

28.   Videoconferința cu tema „Învățământul superior din Republica 

Moldova la răscruce sau bani aruncați în vânt?”,  

12 mai 2020. 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=829709204204136&ref=watc

h_permalink 

 

Marcel 

Bencheci 

 

Intervenţii 

29.   EU Debates Cafe organizat de Institutul pentru Politici și Reforme 

Europene cu tema „Asistența UE pentru redresarea efectelor COVID-19 

asupra Republicii Moldova”,  

14 mai 2020. 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2859136210867825&ref=wat

ch_permalink 

 

Marcel 

Bencheci 

 

Intervenţii 

30.  

Dezbaterile publice cu tema „Alegeri parlamentare anticipate și/sau 

schimbarea Guvernului: probabilitate, riscuri, beneficii”, ediția a 

134-a din ciclul „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”, 15 

mai 2020. https://www.ipn.md/ro/alegeri-parlamentare-anticipate-sisau-

schimbarea-guvernului-probabilitate-riscur-8004_1073544.html 

 

Marcel 

Bencheci 

 

Intervenţii 

31.  

Participare la cea de a V video Conferinţă realizată de Institutul pentru 

Politici și Reforme Europene, Institutul pentru Politici şi Iniţiative 

Strategice cu tema „Dialogul dintre Chişinău şi Tiraspol în contextul 

crizei Covid-19:provocări şi soluţii”, 28 mai 2020. 

https://www.privesc.eu/Arhiva/90946/EU-Debates-Cafe-organizat-de-

Institutul-pentru-Politici-si-Reforme-Europene-cu-tema--Dialogul-

dintre-Chisinau-si-Tiraspol-in-contextul-crizei-COVID-

19?fbclid=IwAR3mwlgul3PCA_MRmjsE6DNsrlhmeY6FhChlbvw5Z

YFWmQO2tLKXj8h54js 

 

Marcel 

Bencheci 

 

Intrervenţii 

32.  

Lecţia publică Covid-19: perspective la nivel internaţional, cu 

participarea lui Martin Sieg, directorul Reprezentanţei România şi 

Republica Moldova, Fundaţia Konrad Adenauer, 28 mai 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=Hxc2jlmtVvE 

 

Marcel 

Bencheci 

 

Intervenţii 

33.  

Masa rotundă online Relațiile comerciale dintre UE și Republica 

Moldova după 6 ani de la implementarea Acordului de Liber Schimb 

Aprofundat și Cuprinzător, 29 mai cu participarea experţilor IPRE, 

Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS), cu suportul Oficiului 

Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei. 

 

Marcel 

Bencheci 

 

Intervenţii 

34.  

Masa rotundă online Relațiile comerciale dintre UE și Republica 

Moldova după 6 ani de la implementarea Acordului de Liber Schimb 

Aprofundat și Cuprinzător, 29 mai 2020 cu participarea experţilor IPRE, 

Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS), cu suportul Oficiului 

Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei. 

 

Marcel 

Bencheci 

 

Intervenţii 

35.  

 Videoconferința cu tema: „Asistența externă pentru atenuarea efectelor 

COVID-19: între condiții politice și obiective economice”, realizată de 

Institutul de Politici şi Reforme Europene, 03 iunie 2020. 

 

Marcel 

Bencheci 

 

Comunicatul ştiinţific cu titlul 

„Interacţiunea autorităţilor 

publice abilitate cu prevenirea 

şi combaterea Covid-19: 

aspecte de cooperare 

interdepartamentală” 

http://www.ipre.md/wp-content/uploads/2020/04/Concept_Agenda_Videoconferinta-EU-DEBATES-ONLINE-CAFE_COVID-19_09.04.2020.pdf
http://www.ipre.md/wp-content/uploads/2020/04/Concept_Agenda_Videoconferinta-EU-DEBATES-ONLINE-CAFE_COVID-19_09.04.2020.pdf
http://www.ipre.md/wp-content/uploads/2020/04/Concept_Agenda_Videoconferinta-EU-DEBATES-ONLINE-CAFE_COVID-19_09.04.2020.pdf
https://www.facebook.com/watch/live/?v=829709204204136&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=829709204204136&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2859136210867825&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2859136210867825&ref=watch_permalink
https://www.ipn.md/ro/alegeri-parlamentare-anticipate-sisau-schimbarea-guvernului-probabilitate-riscur-8004_1073544.html
https://www.ipn.md/ro/alegeri-parlamentare-anticipate-sisau-schimbarea-guvernului-probabilitate-riscur-8004_1073544.html
https://www.privesc.eu/Arhiva/90946/EU-Debates-Cafe-organizat-de-Institutul-pentru-Politici-si-Reforme-Europene-cu-tema--Dialogul-dintre-Chisinau-si-Tiraspol-in-contextul-crizei-COVID-19?fbclid=IwAR3mwlgul3PCA_MRmjsE6DNsrlhmeY6FhChlbvw5ZYFWmQO2tLKXj8h54js
https://www.privesc.eu/Arhiva/90946/EU-Debates-Cafe-organizat-de-Institutul-pentru-Politici-si-Reforme-Europene-cu-tema--Dialogul-dintre-Chisinau-si-Tiraspol-in-contextul-crizei-COVID-19?fbclid=IwAR3mwlgul3PCA_MRmjsE6DNsrlhmeY6FhChlbvw5ZYFWmQO2tLKXj8h54js
https://www.privesc.eu/Arhiva/90946/EU-Debates-Cafe-organizat-de-Institutul-pentru-Politici-si-Reforme-Europene-cu-tema--Dialogul-dintre-Chisinau-si-Tiraspol-in-contextul-crizei-COVID-19?fbclid=IwAR3mwlgul3PCA_MRmjsE6DNsrlhmeY6FhChlbvw5ZYFWmQO2tLKXj8h54js
https://www.privesc.eu/Arhiva/90946/EU-Debates-Cafe-organizat-de-Institutul-pentru-Politici-si-Reforme-Europene-cu-tema--Dialogul-dintre-Chisinau-si-Tiraspol-in-contextul-crizei-COVID-19?fbclid=IwAR3mwlgul3PCA_MRmjsE6DNsrlhmeY6FhChlbvw5ZYFWmQO2tLKXj8h54js
https://www.privesc.eu/Arhiva/90946/EU-Debates-Cafe-organizat-de-Institutul-pentru-Politici-si-Reforme-Europene-cu-tema--Dialogul-dintre-Chisinau-si-Tiraspol-in-contextul-crizei-COVID-19?fbclid=IwAR3mwlgul3PCA_MRmjsE6DNsrlhmeY6FhChlbvw5ZYFWmQO2tLKXj8h54js
https://www.youtube.com/watch?v=Hxc2jlmtVvE
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36.  

 Atelier de lucru din cadrul proiectului „Noi și UE – UE în Moldova: 

Percepțiile și Realitatea” (04 iunie, 2020), realizat sub auspiciul 

Institutul pentru Politici Europene de la Berlin (IEP), în parteneriat cu 

Institutul pentru Politici şi Reforme Europene (IPRE) şi Institutul pentru 

Inițiative Strategice (IPIS) http://ipre.md/2020/06/05/noisiue-discutie-

cu-cetatenii-raionului-edinet-despre-oportunitatile-oferite-de-acordul-de-

asociere-cu-ue 

 

Marcel 

Bencheci 

 

Intervenţii 

37.  

 Dezbatere publică organizată de Institutul „Pro Vest” din România cu 

tema „Efectele pandemiei COVID-19 asupra economiei naționale și 

globale” în cadrul Platformei „Moldova în Dialog” (5 iunie, 

2020)//https://www.privesc.eu/Arhiva/91017/Dezbatere-publica-

organizata-de-Institutul-Pro-Vest-cu-tema-Efectele-pandemiei-COVID-

19-asupra-economiei-nationale-si-globale- 

 

Marcel 

Bencheci 

 

Intervenţii 

 

 

Forma 10 

Anexă la Raportul de activitate al organizaţiei  

INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE, POLITICE ŞI 

SOCIOLOGICE 

 

DATE 
DESPRE ACTIVITATEA DE COLABORARE ÎN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII  DE CĂTRE 

EXECUTANȚII PROIECTULUI  

(cu referință la proiectul realizat în conformitate cu standardele naţionale) 

 

 

A. Colaborarea ştiinţifică cu alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării (inclusiv cu 

instituţiile de învățământ superior) 

Numele, 

prenumele 

cercetătorului 

Organizaţia / 

Subdiviziunile 

implicate 

Forma de colaborare 
(proiecte de cercetare, unităţi comune de cercetare, contracte ştiinţifice, organizarea 

manifestărilor ştiinţifice etc.) 

 

Balmuș 

Victor 

Agenția Națională 

pentru Cercetare 

Dezvoltare 

Contract ştiinţific (expert) 

 

Balmuș 

Victor 

Agenția Națională 

de Asigurare a 

Calității în Educație 

și Cercetare 

Contract ştiinţific (expert) 

 

Frunză Iurie Universitatea de stat 

din Komrat 

Participarea ca asociat în cadrul proiectului ştiinţific universitar  

„Конкурентоспособность предприятий в условиях экономических 

реформ”. Научный руководитель – Г.Султ, доктор права; Комрат, 

КГУ 

Sosna Boris Universitatea de stat 

din Komrat 

Participarea ca asociat în cadrul proiectului ştiinţific universitar  

„Конкурентоспособность предприятий в условиях экономических 

реформ”. Научный руководитель – Г.Султ, доктор права; Комрат, 

КГУ 

Guştiuc 

Andrei 

Academia de 

Administrare 

Publică.  

Participarea ca asociat în cadrul proiectului ştiinţific al instituţiei; 

https://www.privesc.eu/Arhiva/91017/Dezbatere-publica-organizata-de-Institutul-Pro-Vest-cu-tema-Efectele-pandemiei-COVID-19-asupra-economiei-nationale-si-globale-
https://www.privesc.eu/Arhiva/91017/Dezbatere-publica-organizata-de-Institutul-Pro-Vest-cu-tema-Efectele-pandemiei-COVID-19-asupra-economiei-nationale-si-globale-
https://www.privesc.eu/Arhiva/91017/Dezbatere-publica-organizata-de-Institutul-Pro-Vest-cu-tema-Efectele-pandemiei-COVID-19-asupra-economiei-nationale-si-globale-
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Smochină 

Andrei  

ULIM Participarea ca asociat în cadrul proiectului ştiinţific al instituţiei 

Grama 

Dumitru 

ULIM Participarea ca asociat în cadrul proiectului ştiinţific al instituţiei 

Albu Natalia  Institutul Național 

de Informații și 

Securitate „Bogdan, 

Întemeietorul 

Moldovei” 

Participarea ca asociat în cadrul proiectului ştiinţific al instituţiei. 

Membru al Colegiului de redacție a Publicației periodică „Studii 

Naționale  

de Securitate. Revistă știinţifico-practică”. Revista se fondează sub egida 

Institutului Național de Informații și Securitate „Bogdan, Întemeietorul 

Moldovei”. 

Buruian 

Alexandr 

Universitatea 

Economica din 

Bratislava, Slovacia 

Participarea la programul „ERASMUS+mobilitate” cu ciclul de lectii 

„Geopolitica lumii contemporane”.  

Cușnir 

Valeriu 

Univ. „Dunărea de 

Jos” din Galați 

Proiectul transfrontalier de studii de masterat „Științe penale și 

criminalistică”, executor 

Sprincean 

Serghei 

ANCD și  

Comisia Europeană 

Participarea la elaborarea propunerilor de proiecte: 

1. 11-22.05.2020 Pregătirea, definitivarea și depunerea dosarului expresiei 

de interes: a formularului, fișei sintetice, programului de realizare, a 

Declarației de confirmare a potențialilor contractori, devizului de cheltuieli 

etc., cu titlul „Atenuarea impactului negativ al pandemiei COVID-19 

asupra funcționalității instituțiilor puterii de stat din Republica Moldova” 

(acronim FUNCOV), în cadrul concursului organizat de ANCD „Oferta de 

soluții de cercetare-inovare privind combaterea și atenuarea impactului 

pandemiei COVID-19” (Total: 73 pagini). A fost aprobată spre 

finanțare. Buget total – 700 mii lei. 

2. În perioada ianuarie-martie 2020 au fost efectuate lucrări pentru 

pregătire a propunerii de proiect DEMORAD, privind combaterea 

radicalismului prin creșterea calității democraţiei și creşterea încrederii în 

guvernare prin eficientizarea comunicării sociale și politice. Proiectul urma 

să fie depus în cadrul apelului H2020 SU-GOVERNANCE-09-2020 (RIA 

Research and Innovation action) „Addressing radicalization through social 

inclusion” până pe data de 12 martie 2020, în consorțiu cu Catedra de 

relații internaționale a Universității Americane (Roma, Italia), 

Universitatea București (România), Institutul de Filozofie al Academiei 

Naționale de Științe din Belarus, Institutul de Istorie Mondială a Academiei 

Naționale de Științe din Ucraina și Institutul de Stat pentru Relații 

Internaționale al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse 

(МГИМО). Propunerea de proiect nu a fost finalizată și nu a fost depusă 

spre evaluare din cauza coordonatorului -  Universitatea București 

(România). Ianuarie-Martie 2020. (Confirmare – mesaj email). 

3. 26.05-11.06.2020. A fost precăutate posibilități și oportunități pentru 

participarea ICJPS la elaborarea și depunerea propunerilor de proiecte / 

expresiilor de interes în cadrul celui de-al II-lea apel CORONAVIRUS 

lansat de Comisia Europeană (apelul - SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-

2C - Behavioural, social and economic impacts of the outbreak response, 

data limită de depunere – 11 iunie 2020), apel promovat și pe site-ul 

ANCD. În acest context a fost întocmit un formular – cerere pentru 

căutarea de parteneri, plasat pe platforma Comisiei Europene, în 

perspectiva formării consorțiului necesar pentru participare. Au fost 

recepționate unele mesaje la care au fost întocmite răspunsuri de precizare 

în contextul unei corespondențe prin email și pe platforma Comisiei 

Europene. 
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Sprincean 

Serghei 

Universitatea 

Națională „Y. 

Fedkovych” din 

Cernăuți 

A continuat activitatea de elaborare și organizare a semnării a Acordului 

comun de colaborare cu Universitatea Națională „Y. Fedkovych” din 

Cernăuți. Februarie-Martie 2020. (Confirmare – mesaj email).  

Sprincean 

Serghei 

ANCD Activitate în calitate de Expert Național în Comitetul de Program SC6 

„Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective 

societies”: 

- Raportare anuală a activității și reîncheierea contractului cu ANCD 

pentru anul 2020 în calitate de Expert Național. 10 ianuarie 2020.  

- Consultarea materialelor primite de la secretariatul Comitetului de 

Program din cadrul Directoratului Comisiei 

Europene pentru Cercetare şi Inovare, configurația - Societal 

Challenge 6 (SC6) - Horizon 2020, cu privire la conceptul lansat 

„the Green Deal” în contextul pandemiei Covid-19, cu formularea 

obiectivelor și caracteristicilor unui nou apel de propuneri de 

proiecte, expediat spre dezbatere delegațiilor naționale. 22-

23.04.2020.  

- Completarea raportului periodic către ANCD cu privire la 

desfășurarea ședințelor ordinare în 2020 a Comitetului de Program 

- Societal Challenge 6 (SC6), reieșind din avizele secretariatului 

Comitetului de Program. 14.05.2020.  

V.Cușnir 

Iu. Frunză 

T. Osoianu 

Universitatea de Stat 

„Dmitrie Cantemir”  

„Școala doctorală 

Științe Juridie, 

Politice și 

Sociologice” 

Conducători de doctorat, membri ai comisiilor de îndrumare 

Dumitrașco 

M. 

Academia de Muzică, 

Teatru şi Arte Plastice 

Participare în organizarea Conferinţei ştiinţifice internaţionale de internet cu 

genericul Învăţământul artistic – dimensiuni culturale, din data de 15 mai 2020, în 

calitate de membru în comitetul de organizare. 

Dumitrașco 

M. 

Università degli Studi 

della Basilicata (Italy),  

Giovanni Schiuma, 

PhD,  Professor of 

Innovation 

Management,  

Academia de Muzică, 

Teatru şi Arte Plastice 

  

Organizarea prezentării propunerilor privind participarea AMTAP în cadrul 

următoarelor 3 proiecte:  

- “Creation Of Virtual Learning Spaces For The Development Of Collaborative 

Networks Among Schools Institutions, Universities And Companies: Models, 

Guidelines And Policy Directions” 

- “TILT (Transnational Innovation Lab for Tourism): a collaborative platform for 

digital transformation and the development of innovative products, services and 

governance models in tourism” 

- “Social and Health Innovation Lab: state of art & best practices. Application to 

telemedicine” 

Dumitrașco 

M. 

Purdue University, 

Center for Global 

Trade Analysis ,USA 

Participant în cadrul conferinței științifice online în perioada 17-19 iunie: 23rd 

Annual Conference on Global Economic Analysis "Global Economic Analysis 

Beyond 2020", secțiunea “Global Value Chains” 

https://www.gtap.agecon.purdue.edu/events/Conferences/2020/index.aspx  

Dumitrașco 

M. 

Școala Națională de 

Studii Politice și 

Administrative, 

Facultatea de 

Administrație Publică, 

București, România  

Este în curs de editare lucrarea științifică “Dynamics of  Technological Readiness 

Competitiveness of the Moldovan Economy” în“ Smart Cities and Regional 

Development (SCRD) Journal (http://scrd.eu/), editarea articolului va avea loc în 

septembrie, conform informației din partea editorului.   

Dumitrașco 

M. 

 

 

RENAM 

Coordonarea pregătirii scrisorilor către Comisia Europeană privind conectarea 

Republicii Moldova și altor țări din cadrul Parteneriatului Estic la Comerțul cu 

valoarea adăugată (TiVA) instrument, precum și Instrumentul de analiză de piață 

https://www.gtap.agecon.purdue.edu/events/Conferences/2020/index.aspx
http://scrd.eu/
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al Centrului pentru comerț internațional (ITC) al Organizației Mondiale a 

Comerțului și a Organizației Națiunilor Unite, în scopul obținerii informațiilor 

necesare pentru desfășurarea proiectului “Engagement of Eastern countries and the 

Republic of Moldova in external fragmentation of production: a cross country 

comparisons and convergence points”/ Implicarea  țărilor din cadrul Parteneriatului 

Estic  și a Republicii Moldova în fragmentarea externă de  producere: comparații 

dintre țări și puncte de convergență” 

Dumitrașco 

M. 

Academia de Muzică, 

Teatru şi Arte Plastice 

Examinarea și pregătirea avizul la proiectul „Metodologiei de evaluare a 

organizațiilor din domeniile cercetării și inovării” (de 2 ori) 

Dumitrașco 

M. 

Comitetul de 

organizare din cadrul 

Conferinței Științifice 

Internaționale 

LUMEN, care a avut 

loc la Iași, România, în 

perioada 22-23 mai 

2020. 

A fost prezentat abstractului lucrării “Engagement of Romania and the Republic of 

Moldova in external fragmentation of production: a cross country comparisons and 

convergence points” ", care a trecut prin procedura de “double-blind review” și a 

fost acceptat pentru depunerea completă; a fost pregătit posterul lucrării, care a fost 

acceptat spre prezentare în cadrul conferinței online și editare. Din motivul 

neachitării taxei de participare de 60 de Euro  posterul nu  a fost editat în 

materialele  conferinței. 

Dumitrașco 

M. 

MECC Completarea chestionarul „Interview Guide for the assessment of innovation 

environment and innovation platforms in Republic of Moldova”  

Dumitrașco 

M. 

MECC Completarea formularul “Date privind participarea în COST pentru anul 2019” 

Varzari P. Academia de 

Administrare Publică 

Participarea cu comunicare la conferința științifico-practică internațională, mai 

2020   

Varzari P. USM, FRIȘPA Președinte al Comisiei de evaluare a tezelor de licență la specialitatea 

„Politologie”, 19 iunie 2020 

 

 

 

B. Conducător la tezele de doctorat din cadrul consorţiumului „Școala doctorală Științe 

Juridie, Politice și Sociologice”, Universitatea “Dimitrie Cantemir”,  (cofondator-partener 

asociat ICJPS) 

Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele 

conducătorului 

Titlul tezei, specialitatea științifică 

 

Numele, prenumele 

doctorandului, forma și anul de 

studii, alte mențiuni 
 Smochină  

Andrei 

  

1.  - Libertatea religioasă şi protecţia ei juridică în 

Constituţiile României şi a Republicii Moldova. 

552.01-Drept constituţional. 

Dură Nicolae 

(anul 2, f/r) 

 
2.  - Dreptul la căsătorie protejat de Constituţiile 

României şi a Republicii Moldova. 552.01-Drept 

constituţional. 

Mititelu Cătălina 

(anul 2, f/r) 

 
3.  - Liberul acces la justiție – garanție a exercitării 

drepturilor și libertăților fundamentale ale omului 

într-un stat de drept. Specialitatea  551.01 – drept 

constitutional. 

Trocin Eugeniu, 2016. 

4.  - Protecția drepturilor omului în mediu on-line.  

Specialitatea  551.01 – drept constituţional,  

Țerna Alexandru, 2017. 

5.  - Конституционно-правовое регулирование права 

на допуск к информации в Республике Молдова. 

Specialitatea  551.01 – drept constituţional, 

Жеков Николай, 2019 

6.  - Sistemul de asistență juridică garantată de stat în 

Republica Moldova.  Specialitatea  551.01 – drept 

constituţional. 

Suhov Vadim, 2019 
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 Costachi 

Gheorghe 

  

7.  - Răspunderea Parlamentului Republicii 

Moldova – condiţie necesară pentru edificarea 

statului de drept contemporan 

MICU Victor , an.3, f/f, (teză 

finalizată în proporție de 95%) 

8.  - Răspunderea magistraţilor – garanţie a 

legalităţii şi eficienţei puterii judecătoreşti în 

Republica Moldova şi România 

COZMA Daniela, an.3, f/f , 

(teză finalizată în proporție de 

95%) 
9.  - Responsabilitatea și răspunderea aleşilor 

poporului într-un stat de drept 

DONOS Victor (anul 2, f/f) 

10.  - Actele justiției constituţionale în sistemul 

izvoarelor dreptului din Republica Moldova 

BUTUCEA Eugen (anul 2, f/f) 

11.  - Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică: 

conținut și mecanism de asigurare 
CERNEAN Iurie  

(anul I) 
12.  - Cetățeanul ca subiect al procesului legislativ și normativ 

din România și Republica Moldova 

MATEI Lazăr /România/ 

(anul I) 
13.  - Calitatea legii – garanție a securității juridice a persoanei GRAM Ruslan  

(anul I) 
14.  - Normativitatea, interpretarea și aplicarea dreptului în 

Republica Moldova (teză de doctor habilitat în drept) 

CORJ Mihai 

(anul I) 
 Chirtoacă L.   

15.  - “Reglementarea juridică a cambiei prin prisma 

legislației Republicii Moldova și a Uniunii 

Europene” 

Novac – Diaconu Laurențiu 

(anul IV, f/r) 

16.  - “Regimul juridic al actului notarial în legislația 

Republicii Moldova și  României” 

SCHIN George Cristian 

(anul III, f/r) 
17.  - “Contractul de donație prin prisma legislației și 

jurisprudenței Republicii Moldova și 

României” 

Vasilache  

(Cânepă) Andrada 

(anul II, f/r) 
 Guștiuc Andrei   

18.   Procesul bugetar la nivelul Uniunii Europene: 

impact asupra armonizării legislației Republicii 

Moldova. 552.03 – drept financiar (bancar, 

fiscal, vamal); 

Cozonac Aliona, 

 (an.III, Secția zi) 

 Balmuș Victor   
19.   Regimul juridic al contenciosului fiscal în 

Republica Moldova 

Blașcu Olesea 

 Osoianu Tudor   
20.  - Participarea procurorului la examinarea 

cauzelor penale în apel 

Calendari  Dumitru (an.III, f/r)  

21.  - Autorizarea acțiunilor de urmărire penală și a 

măsurilor speciale investigații de către 

judecătorul de instrucție 

Carajeleascov Cristina (an.II, 

f/r) 

  
22.  - Măsurile speciale de investigații autorizate de 

judecătorul de instrucție în procesul penal 

Popa Vasile 

(an.I, f/r) 
23.  - Tactica cercetării la fața locului cu pericol de 

infectare MNR 

Nitrean Alina 

(an.I, f/r) 
24.  - Protecția datelor cu caracter personal în 

procesul penal  

Cristea Daniel 

(an.I, f/r) 
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 Cușnir Valeriu   
25.   Faza premergătoare a procesului penal Caraman Sergiu 

26.  - Protecția penală a funcției publice contra 

ultrajului 

Drăniceru Mihai 

27.  - Agentul provocator în procesul penal Morei Nicolae 

28.  - Personalitatea infractorului Țurcan Arina 

29.  - Recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni Ivancov Alesea 

30.  - Aprecierea probelor  Cândescu Dragoș 

31.  - Violența în familie  Popa Cristina 

32.  - Actul de corupție și personalitatea celor 

implicați 

Stan Simona 

33.  -  Violența bazată pe gen: dimensiunea 

criminologică 

Macari Nadejda 

34.  - Traficul de influență: cadrul procesual și 

tactico-metodologic de investigare 

Florescu Gabriel 

 Sosna Boris   
35.  - Reglementarea juridică a contractului de vânzare-

cumpărare a bunului imobil în constructive, 553.01 

– drept civil 

Stefu Lilia, an.1, f/r 

36.  Chirtoacă 

Natalia 

  

37.   Particularitățile libertății de circulație a persoanelor 

în cadrul Uniunii Europene  

Geangu Mihaela, 

Anul I, f/r,  
38.  - Cooperarea statelor în cadrul Organizației Mondiale 

a Comerțului 

Uță Vasile,  

Anul I, f/r,  

 

 

C. Conducător la tezele de doctorat alte școli doctorale//instituții 

Nr. d/o Numele şi  

prenumele  

conducătorului 

Școala doctorală 

//Instituţia de 

învăţămînt  

Titlul tezei, specialitatea* 

 

Numele, 

prenumele 

doctorandului/ 

Anul de studii 

1 Smochină 

Andrei 

ȘD ULIM Jurisdicția constituțonală în 

republicile parlamentare 

Nagacevshi Fadei 

(an.I, f/r) 

2 - ȘD ULIM Asigurarea dreptului omului la un 

trai decent. 

Vlăescu George, 

2015. 

5 Chirtoacă 

Leonid 

ȘD USEM Uzucapiunea imobiliara în dreptul 

civil roman și al Republicii Moldova  

Russo Marian 

(anul IV,  f/r) 

6 Osoianu Tudor ȘD Academia de 

Poliție  

Inadmisibilitatea probelor în procesul 

penal 

 

Oxana Popa, an. 

III  

7 Osoianu Tudor SD ULIM Cercetarea judecătorească în 

procesul penal 

Istrati Andrian, 

an.2 

8 Sosna Boris ȘD USEM Protecţia muncii angajaţilor în 

instituţiile publice.şcoala doctorală  

Rebeja Natalia,  

Anul 4, f/r, 
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9 Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

Școala doctorală de 

Științe Sociale din 

cadrul Universității 

de Stat din 

Moldova 

”Presiunea politică în contextul 

modernizării Republicii Moldova” 

specialitatea 561.01 – Teoria, 

metodologia şi istoria politologiei: 

instituţii şi procese politice. 

Sorin BECCIU 

10 Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

Școala doctorală de 

Științe Sociale din 

cadrul Universității 

de Stat din 

Moldova 

„Modernizarea sociopolitică a 

Republicii Moldova în contextul 

asigurării securității globale” 

,specialitatea 561.01 

Ghenadie 

MITROFANOV 

11 Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

Școala doctorală de 

Științe Sociale din 

cadrul USM  

„Securitatea umană ca premisă a 

modernizării sociopolitice a Republicii 

Moldova” ,specialitatea 561.01 

Renata COZONAC 

12 Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

Școala doctorală de 

Științe Sociale din 

cadrul Universității 

de Stat din 

Moldova, 

„Asigurarea securității umane prin 

optimizarea influenței sociopolitice în 

procesul decizional din Republica 

Moldova”, specialitatea 561.01 

Tudorița-Sanda 

SOHOȚCHI 

13 Dr.hab. Cușnir 

Valeriu 

Școala doctorală 

ULIM 

Fenomenul infracțional al 

separatismului: practici internaționale și 

oportunități de incriminare 

Cara Evghenii 

14 Dr.hab. Cușnir 

Valeriu 

Școala doctorală 

ULIM 

Răspunderea penală pentru producerea, 

transportarea, păstrarea oferirea cu titlu 

oneros sau gratuit a produselor 

(mărfurilor), prestarea serviciilor, 

periculoase pentru sănătatea 

consumatorilor 

Filip Victor 

15 Dr.hab. Cușnir  

Valeriu 

Școala doctorală 

USEM 

Investigarea infracțiunilor care aduc 

atingere regimului armelor și munițiilor 

Nemțanu 

Constantin 

16 Dr.hab. Cușnir  

Valeriu 

Școala doctorală 

USEM 

Investigarea infracțiunilor de corupție Golodin Oana  

Janina 

17 Dr. hab.,  conf. 

univ. 

Spătaru Tatiana 

Doctorat, AAP IMPACTUL EVALUĂRII 

PERFORMANȚELOR 

FUNCȚIONARILOR PUBLICI ASUPRA 

PROCESULUI DE ADMINISTRARE ÎN 

RM 

Varzari Ana 

 

18 Dr. hab.,  conf. 

univ. 

Spătaru Tatiana 

Doctorat, AAP EVALUAREA CALITĂȚII  PREGĂTIRII 

SPECIALIȘTILOR ÎN ADMINISTRAȚIA 

PUBLICĂ DIN RM 

Vintila V. 

 

19 Dr. hab.,  conf. 

univ. 

Spătaru Tatiana 

Doctorat, AAP CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE 

ÎN CONTEXTUL ACORDULUI DE 

ASOCIERE CU UNIUNEA EUROPEANĂ 

Manole D. 

 

20 Dr. hab.,  conf. 

univ. 

Spătaru Tatiana 

Doctorat, AAP VALORIFICAREA  POTENȚIALULUI 

DIASPOREI ÎN IMPULSIONAREA 

DEZVOLTARII LOCALE A RM 

Iurco R. 

 

21 Dr. hab.,  conf. 

univ. 

Spătaru Tatiana 

Doctorat, AAP EVALUAREA EFICIENȚEI 

POLITICILOR ȘI PROGRAMELOR 

GUVERNAMENTALE IN DOMENIUL 

DEZVOLTARII DURABILE DIN RM 

Dragancea Larisa 

 

22 Dr. hab.,  conf. 

univ. 

Spătaru Tatiana 

Doctorat, AAP COLABORAREA ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE LOCALE CU SOCIETATEA 

CIVILĂ ÎN SOLUȚIONAREA 

PROBLEMELOR COMUNITARE 

EDUCAȚIONALE 

 

Nica Doina 
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23 Dr. hab.,  conf. 

univ. 

Spătaru Tatiana 

Doctorat, AAP CONSOLIDAREA CAPACITĂTILOR 

ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE  

ÎN  DEZVOLTAREA COMUNITARĂ  

DURABILĂ 

Urzica Uurie 

 

24 Dr. hab.,  prof. 

univ 

Malcoci Ludmila 

 Paradigma politicilor culturale 

naționale în contextul asocierii 

Republicii Moldova la Uniunea 

Europeană 

Reabcinschi Veaceslav 

25 Dr. hab.,  prof. 

univ 

Malcoci Ludmila 

 Dimensiunile sociale ale 

fenomenului violenței în familie în 

Republica Moldova 

Crudu Cristina 

26 Dr. hab.,  prof. 

univ 

Malcoci Ludmila 

teza de doctor 

habilitat 

Mecanisme de reformare a 

sistemului de asistență socială din 

Republica Moldova 

 

Maria Strechie  

 

27 Dr. hab.,  prof. 

univ 

Malcoci Ludmila 

 Integrarea dimensiunilor sociale în 

politicile și practicile de dezvoltare 

regională. Cazul Republicii 

Moldova. 

Ciocan Ludmila 

28 Dr. hab.,  prof. 

univ 

Malcoci Ludmila 

 Rolul auto-reprezentării în 

incluziunea socială a persoanelor 

Cojocaru Natalia 

*Notă: specialităile științifice corespund dreptului de abilitare de conducător de doctorat, abilitat de ANACEC  

(551.1 Teoria generală a dreptului ; 551. 2 Drept public ; 551.3 Drept privat etc). 

 

D. Conducător la tezele de masterat. 

Numele şi prenumele 

conducătorului 

Titlul tezei 

 

Numele, prenumele 

masterandului, instituția 

ALBU Natalia Impactul fenomenului separatist asupra securităţii 

regionale 

MATEI Vasile, Academia Militară 

„Alexandru cel Bun” 

ALBU Natalia Asistența externă  în reformarea și dezvoltarea sectorului 

de securitate a Republicii Moldova. 

MUȘET Alina, Academia Militară 

„Alexandru cel Bun” 

ALBU Natalia Strategii de implementare a politicelor de apărare în 

cadrul Armatei Naționale. 

PRUTEANU Ion, Academia Militară 

„Alexandru cel Bun” 

ALBU Natalia Femeile în procesul de luare a deciziilor: implicații asupra 

sectorului de securitate. 

BUJAC Rodica, Academia Militară 

„Alexandru cel Bun” 

Cușnir Valeriu  Urmărirea internațională a infractorilor și obiectelor Budu Gh., Univ. Dunărea de Jos, 

Galați 

Cușnir Valeriu Traficul de fiinte umane. 

 Incriminare. Masuri de combatere 

Dodica Nina, Univ. Dunărea de Jos, 

Galați 

Cușnir Valeriu Metode de prevenire și combatere a infracțiunilor de 

insolvabilitate fictivă și intenționată 

Bahnaru Viorel, Univ. Dunărea de 

Jos, Galați 

Sosna Boris Основание, условия, пределы ответственности 

учредителя (участника) за убытки, причиненные 

корпорации 

Sarȋ Gheorghi, 

Universitatea de stat din Comrat 

Sosna Boris Современные проблемы защиты трудовых прав 

женщин в Республике Молдова. 

Tucan Valentina, 

Universitatea de stat din Comrat 

Sosna Boris Общее собрание акционеров (участников) 

хозяйственного общества как орган управления 

Caraiman Domna, 

Universitatea de stat din Comrat 

Sosna Boris Проблемы современного состояния института 

сервитута в гражданском праве РМ: актуальные 

аспекты теорий и правоприменения 

Ghercioglo Maria, 

Universitatea de stat din Comrat 

Sprincean Serghei „Evоluțiа fеnоmеnului migrаțiеi în реriоаdа аnilоr 2001 - 

2009 în Republica Moldova” -  

Vasile VICOL, USDC 

 

GROSU R. „Migrația din Orientul Mijlociu spre statele Uniunii 

Europene: repercusiuni asupra securității Republicii 

Moldova.” - teză de master (AMFA) 

BULBOACA Andrei 
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GROSU R. „Sistemul naţional de management al situaţiilor de criză: 

necesități și perspective de consolidare” - teză de master 

(AMFA) 

EȘANU Corneliu 

GROSU R. „Statutul de neutralitate permanentă a Republicii 

Moldova: între oportunități și constrângeri.” - teză de 

master (AMFA) 

DONCIU Parascovia 

GROSU R. „Impactul traficului ilegal de materiale radioactive și 

nucleare asupra securității naţionale a Republicii 

Moldova” - teză de master (AMFA) 

CABAC Iurie 

 

E. Conducător la tezele de licență. 
Numele şi prenumele 

conducătorului 

Titlul tezei 

 
Numele, prenumele studentului, 

instituția 

Sosna Boris Особенности представительства по 

назначению суда в гражданском 

судопроизводстве Республики 

Молдова. 

Angelcev Iaroslav, 

Universitatea de stat din Comrat 

Sosna Boris Преюдиция судебных постановлении 

в гражданском процессе Республики 

Молдова: проблемы теории и 

практики. 

Başcevanji Ilia, 

Universitatea de stat din Comrat 

Sosna Boris Спор в праве и процессуальные 

способы его разрешения в Республике 

Молдова: проблемы теории и 

практики. 

Uzun Gheorghi, 

Universitatea de stat din Comrat 

Sosna Boris Принципы разумности, 

добросовестности и честности 

деловой практики в коммерческом 

обороте Республики Молдова 

Aricov Andrei, 

Universitatea de stat din Comrat 

Sosna Boris Преобразование процессуального 

положения лиц, участвующих в деле в 

гражданском судопроизводстве 

Республики Молдова 

Caraman Ivan, 

Universitatea de stat din Comrat 

Sosna Boris Instituţia reprezentării şi specificul 

acesteia în cadrul procesului civil 

Bratu Ivan, 

Universitatea de stat din Cahul 

Sosna Boris Documentele executorii Ceptureanu Mariana, 

Universitatea de stat din Cahul 

Sosna Boris Condiţii necesare pentru a putea moşteni 

în reglementarea actuală a Codului Civil, 

în comparaţie cu vechea reglementare. 

Aspect comparativ cu legislaţia altor 

state. 

Cojuhari Alina, 

Universitatea de stat din Cahul 

Sosna Boris Principiile de bază a activităţii notariale. 

Studiu comparat 

Danilceac Snejana, 

Universitatea de stat din Cahul 

Sosna Boris Deliberarea şi pronunţarea hotărîrilor 

judecătoreşti ca faza procesului civil: 

specificul acestei faze 

Feodor Zinaida, 

Universitatea de stat din Cahul 

Sosna Boris Procedura de sechestrare a bunurilor în 

procedura de executare 

Lazari Veronica, 

Universitatea de stat din Cahul 

Sosna Boris Recursul ca cale de atac în 

reglementarea legislaţiei procesual 

civile. Specificul acestei instituţii 

Melnic Alexandru, 

Universitatea de stat din Cahul 

Sosna Boris Competenţa la judecarea prismei civile. 

Istoric. Aspect teoretic, practic şi 

legislativ 

Munteanu Alina, 

Universitatea de stat din Cahul 

Sosna Boris Perioada de probă – mijloc de vereficare 

a deprinderilor profesionale ale 

salariaţilor 

Stanescu Roman, 

Universitatea de studii europene din 

Moldova 
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Sosna Boris Protecţia juridică a desenelor şi 

modeleor industriale 

Secu Sabina, 

Universitatea de studii europene din 

Moldova 

Sosna Boris Principiile dreptului muncii Ivanov Petru, 

Universitatea de studii europene din 

Moldova 

Frunză Iurie Total, 5 teze de licență Universitatea de stat din Comrat, facultatea 

drept 

Dr. hab.,  conf. univ. 

Spătaru Tatiana 

INTEGRAREA PERSOANELOR CU 

DIZABILITĂȚI PE PIAȚA MUNCII  

DIN REPUBLICA MOLDOVA 

Teză de master, Universitatea de Stat din 

Moldova 

ARSENI MARIANA 

Dr. hab.,  conf. univ. 

Spătaru Tatiana 

PUBLICITATEA PE PIAȚA 

FARMACEUTICĂ DIN ROMÂNIA 

Teză de master, Universitatea Liberă 

Internațională  din Moldova 

STRĂJER TATIANA 

Dr. hab.,  conf. univ. 

Spătaru Tatiana 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТОВ 

Teză de master, Universitatea Liberă 

Internațională  din Moldova 

UZUN DMITRII 

Dr. hab.,  conf. univ. 

Spătaru Tatiana 

CAMPANII DE RELAȚII PUBLICE IN 

REPUBLICA MOLDOVA. STUDIU 

DE CAZ  

Teză de licență, Universitatea Liberă 

Internațională  din Moldova 

HADIAC REGHINA   

Dr. hab.,  conf. univ. 

Spătaru Tatiana 

INFLUENȚA NOILOR TEHNOLOGII 

(NEW MEDIA/SOCIAL MEDIA) 

ASUPRA COMUNICĂRII POLITICE 

Teză de licență, Universitatea Liberă 

Internațională  din Moldova 

DOROȘ STANISLAV 

Dr. hab.,  conf. univ. 

Spătaru Tatiana 

TENDINȚE DE GLOBALIZARE 

MEDIA: PARTICULARITĂȚI 

NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE 

Teză de licență, Universitatea Liberă 

Internațională  din Moldova 

ALINA TÎRZILĂ 

Filipov Ina Deontologia profesională și 

integritatea în AP din RM 

Andoni Ludmila 

Filipov Ina Analiza răspunderii şi a 

responsabilităţii reglementate de 

legislaţia naţională: privire asupra 

autorităţilor administraţiei publice 

din RM 

Danieli Mirabela 

Filipov Ina Proceduri de achiziții publice în 

activitatea administrației publice 

Capsomun Valentina 

Filipov Ina Misiunea prestatoare a 

administrației publice  prin prisma 

Serviciului Stare Civilă 

Munteanu Ina 

Filipov Ina Activitatea administrație publice în 

domeniul urbanismului și amenajării 

teritoriului 

Hălmagea Constantin 

Filipov Ina Rolul administrației publice locale în 

implimentarea politicilor publice: pe 

exemplul Consilului Raional Cahul 

Munteanu Maria 

Filipov Ina Impactul factorului politic asupra 

activitații administrației publice 

locale 

 

 

Grecova Agnesa 
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Filipov Ina Reglementarea activității 

funcționarului public 

Berova Andriana 

Filipov Ina Strategii de dezvoltare socio-

economică locală: pe exemplul 

Municipiului Cahul 

Curjos Andriana 

Filipov Ina Rolul administrațiai publice locale în 

orgaizarea serviciilor publice 

Vișnevschi Dumitrița 

Dr., conf. univ Dumbrăvenu Andrei. ”_Fenomenul migrației în obiectivul 

camerei de filmat.” - teză de master 

(USM) 

Sârbu Adruian. 

Dr., conf. univ.Dumbrăveanu 

Andrei 

”Talk show-ul televizat pe  teme 

sociale: obiceiuri vechi și noi” - teză 

de master (USM) 

Popa Ecaterina 

Dr., conf. univ. Dumbrăveanu 

Andrei 

”Talk show-ul televizat pe teme 

sociale. Drogurile” - teză de master 

(USM) 

Radu Chirilov 

Dr., conf. univ. interim., Petru 

Negură 

teza „Accesul vîrstnicilor la serviciile 

socio-medicale complexe” - teză de 

master (ULIM) 

Carolina Mustafin, anul 2 Master, ULIM 

Dr., conf. univ. interim., Petru 

Negură 

„Importanta serviciilor sociale în 

dezvoltarea îngrijirii persoanelor 

vârstnice în centre rezidențiale” - 

teză de master (ULIM) 

 

Elena Staicu (Galați, România), anul 2 Master, anul 2 Master, 

ULIM 

 

 

 

 

F. Colaborarea cu instituţiile de învăţămînt superior în aspect didactic de titularii 

Proiectului 

 
Instituţia de 

învăţămînt  

Ciclul I-licenţă, Ciclul II-masterat, 

Ciclul III- doctorat + specialitatea 

Denumirea cursului  Numele şi 

prenumele  

AMFA Ciclul II - masterat, Studii de Securitate 

și apărare 

Studii de apărare Albu Natalia 

Universitatea de 

Studii Europene 

din Moldova 

Ciclul II – masterat, Drept international RM in context geopolitic contemporan Burian 

Alexandru 

Universitaea 

“Alexander 

Dubchek” din 

Trencin 

(Slovaca) 

Ciclul II – masterat, Politologie Drept international public Burian 

Alexandru 

Universitatea 

Publica din 

Navarra 

(Spania) 

Ciclul II – masterat, Drept international Drept diplomatic si consular Burian 

Alexandru 

USEFS Ciclul I - licenţă, specialitatea 

SECURITATE CIVILĂ ȘI PUBLICĂ 

Drept instituțional al Uniunii Europene Chirtoacă 

Natalia 

Universitatea 

„Dmitrie 

Cantemir”  

Ciclul III – Școala doctorală, 

specialitatea DREPT 

INTERNAȚIONAL 

1. Dreptul  la libera de circulaţie în cadrul 

Uniunii Europene 

2. Cooperarea statelor în cadrul organizaţiilor 

internaţionale 

Chirtoacă 

Natalia 

Universitatea de 

Studii Europene 

din Moldova, 

Facultatea de 

Drept 

Ciclul II, master 

Ciclul III, doctorat 

1. Particularitățile calificării infracțiunilor 

economice 

2. Probleme actuale de dr.penal 

Cușnir 

Valeriu 
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Univ. de Stat 

Dm.Cantemir 

Ciclul III, doctorat Probleme actuale de dr. penal și pr. penal Cușnir 

Valeriu 

Univ. de Stat de 

Educașie Fizică 

și Sport, 

Faculatatea 

Protecție, Pază 

și Securitate 

Ciclul II, masterat Managementul investigațiilor; 

Prevenirea și descop. infracțiunilor în 

domeniul protecției, pazei și securității 

Cușnir 

Valeriu 

Universitatea de 

stat din Comrat 

Ciclul I - licenţă, Drept  

Ciclul II - masterat, Drept 

1. Защита прав потребителей Жилищное 

право  

2. Право социального обеспечения 

3. Предпринимательское право 

4. Современная система международной 

гражданской юстиции  

5. Актуальные проблемы корпоративного 

права  

6. Правовое регулирование 

экономической деятельности  

7. Охрана безопасности и здоровья труда 

Sosna Boris 

Universitatea de 

stat din Comrat 

Ciclul I - licenţă, Drept  

Ciclul I - licenţă, Administrare publică 

1. Drept civil, partea generală 

2. Drept civil, partea specială 

3. Drept antreprenorial 

4. Probleme actuale ale dreptului civil 

5. Instituții fundamentale ale dreptului civil 

Frunză Iurie 

Academia 

”Ștefan cel 

Mare” a MAI al 

RM 

Ciclul I - licenţă, Drept, ordine publică și 

securitate civilă 

Drept comunitar Guștiuc 

Ludmila 

US ”Dimitrie 

Cantemir” 

Ciclul I, an II - licenţă, specialitatea 

Chimie, Biologie moleculară, 

Informatică, Geografie.  

Ciclul I - licenţă, specialitatea Filozofie 

și Comunicare  

Ciclul II – masterat, specialitatea 

Securitate Națională  

Ciclul II – masterat, specialitatea 

Globalizare 

1. Filozofie 

2. Filozofie politică  

3. Filozofie socială  

4. Filozofie contemporană Introducere în 

Securitatea Națională  

5. Biopolitica și Securitatea Umană  

6. Culturi europene și mentalități politice 

 Sprincean 

Serghei 

ULIM Ciclul I - licenţă, Drept  Istoria statului și dreptului Smochină 

Andrei 

Universitatea de 

Stat „Dimitrie 

Cantemir” 

Ciclul III,  program doctorat, Drept Istoria  și evoluția dreptului Smochină 

Andrei 

Universitatea de 

stat din Comrat 

Ciclul II - masterat, Drept Probleme actuale ale teoriei generale a 

dreptului   

Smochină 

Andrei 

ULIM Ciclul I - licenţă, Drept  

 

Istoria dreptului românesc Grama 

Dumitru 

ULIM Ciclul I - licenţă, Drept  

Ciclul II, masterat, Drept   
 

1. Drept Financiar și Fiscal 
2. Drept Bancar și Valutar  

3. Drept Fiscal al Afacerilor 
4. Drept Vamal 

5. Legislația Financiară în Administrația 

Publică 

Odainic 

Mariana 

UASM Ciclul I – licență, Facultatea Cadastru și 

Drept,  

studenți internaționali 

Fundamentals of State and Law Odainic 

Mariana 

AMFA Ciclul I - licenţă, specialitatea: Artilerie, 

Infanterie 

Doctrine politico-militare Ruslana 

GROSU 

AMFA Ciclul II – postuniversitar, specialitatea: 

Studii de Apărare și Securitate 

Modul – Geopolitică și geostrategie Ruslana 

GROSU 
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USPEE „C. 

Stere” 

Ciclul III-doctorat „Valoarea praxiologică a cercetărilor 

politologice moderne”, mai 2020 

Varzari 

Pantelimon 

USM, FRIȘPA Ciclul I - licenţă, specialitatea: Relații 

Internaționale 

Securitate Internațională (rusă, engleză) 

Tratate Internaționale (română, rusă, engleză) 

Sterpu 

Vladimir 

Universitatea 

Americană din 

Moldova  

Ciclul I - licenţă, specialitatea: Relații 

Internaționale 

1. Teoria relațiilor internaționale; 

2. Integrarea economică europeană 

Roșca 

Alexandru 

Universitatea 

Liberă 

Internațional

ă  din 

Moldova 

 

Ciclul I - licenţă, specialitatea:  

0321.1 Jurnalism şi procese 

mediatice 

1. Metodologia cercetării în jurnalism și 

comunicare; 

2. Strategii publicitare; 

3. Atelier de creație (genurile mass-

media); 

4. Sistemul mass-media în Republica 

Moldova 

Dr. hab.,  conf. univ. 

Spătaru 

Tatiana 

USCh Ciclul I - Licenţă  Drept administrativ 

Ştiinţa administraţiei 

Procesul decisional în AP 

Sociologia organizațiilor 

Administrarea patrimoniului public 

Mnagementul achizițiilor publice 

Filipov Ina 

Universitatea 

de Stat  din 

Moldova 

Ciclul II – masterat, specialitatea:  1.Scenariul produselor video; 

2. Regia produselor video. 

Dr. conf. 

univ. 

Dumbrăvea

nu Andrei 

 AMTAP Ciclul I - licenţă, specialitatea: 

Management Artistic și Producție 

culturală 

Planul de afaceri Reabcinsch

ii V. 

 AMTAP Ciclul I - licenţă, specialitatea: 

Management Artistic și Producție 

culturală 

Politicile culturale Reabcinsch

ii V. 

 AMTAP Ciclul I - licenţă, specialitatea: 

Management Artistic și Producție 

culturală 

Managementul teatral Reabcinsch

ii V. 

 AMTAP Ciclul I - licenţă, specialitatea: 

Management Artistic și Producție 

culturală 

Managementul proiectelor Reabcinsch

ii V. 

 AMTAP Ciclul I - licenţă, specialitatea: 

Management Artistic și Producție 

culturală 

Planificarea strategică Reabcinsch

ii V. 

ULIM Ciclul I - licenţă, specialitatea 

Asistență socială 

1) Metodologie de cercetare în științe 

socio-umane; 2) Bunăstarea și justiția 

socială / Calitatea vieții individului în 

societate, indicele dezvoltării umane 

(IDU); 3) Politici sociale și procese 

demografice / Noțiuni de demografie: 

istoric și definiție și elemente de analiză a 

dinamicii populație. 

Petru 

Negură 

ULIM Ciclul II – masterat, specialitatea:  Coordonarea tezelor Master ale 

studentelor Carolina Mustafin și Elena 

Staicu  

 

Petru 

Negură 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

G. Participare în acțiunile COST ale titularilor proiectului: 

Nr. Numele şi 

prenumele 

Contracte ştiinţifice, descrierea acțiunilor COST 

 

1 Albu Natalia CA18114 – ENTAN – European Non-Territorial Autonomy Network, 

Membru. 

2 Cuștiuc Ludmila a) CA 17102   „Police stop”. Au fost realizate activități de convorbire on-line. 

b) CA 18114   „European Non-Territorial Autonomy Network”. Au fost realizate activități de 

informare și convorbiri on-line în perioada de referință. 

c) CA 18228 „Global Atrocity Justice Constellations. Au fost realizate activități de informare și 

convorbiri on-line în perioada de referință. 

3 Sprincean 

Serghei   

 

a) Elaborarea și prezentarea primului draft al Raportului de țară pentru Republica Moldova, și 

îmbunătățirea acestuia pe parcurs, în ceea ce privește analiza sistemului protecției sociale, 

politice și economice a cetățenilor tineri, în colaborare cu mag. Mariana Crâșmaru, cercetător 

științific în cadrul INCE, în cadrul colaborării în cadrul Acțiunii COST 17114 

„Transdisciplinary solutions to cross sectoral disadvantage in youth”. Ianuarie-iunie 2020. 

(Confirmare – mesaje email). 

b) Elaborarea și prezentarea unui rezumat de 10 pagini referitor la evoluția științelor sociale în 

RSSM și Republica Moldova pentru a fi inclus în capitolul comun elaborat în colaborare cu 

prof. Dangis Gudelis (Lituania), dr. Tatsiana Chulitskaya (Belarus, Lituania - Vytautas 

Magnus University) și prof. Gabriella Ilonszki (Ungaria) cu o analiză a evoluției în statele 

post-comuniste a Științelor politice de la Comunismul științific și disciplinele de studiu și 

cercetare din cadrul științelor sociale specifice URSS al monografiei colective elaborate în 

cadrul Acțiunii COST 15207 „Professionalization and Social Impact of Political Science”. 

Ianuarie-iunie 2020 (Confirmare – mesaje email). 

c) Continuarea colaborării în cadrul Acțiunii COST 17132 „The European network for 

Argumentation and Public PoLicY analysis” (APPLY) – la elaborarea în comun a unor 

materiale spre publicare utilizându-se baza de date cu privire la argumentarea în discursul 

public în perspectiva combaterii populismului politic care cuprinde inclusiv studii de caz și 

exemple de documente de politici din Republica Moldova. Ianuarie-iunie 2020 (Confirmare – 

mesaje email). 

 

 

 

Grosu R 

Participare în acțiunile COST: CA18129   „Islamic Legacy: Narratives East, West, South, North 

of the Mediterranean (1350-1750)”. Au fost realizate următoarele activități: 

- Elaborarea unui rezumat în colaborare cu Dr. Teodor CANDU pentru participarea la 

Conferința „The Islamic Legacy in the 20th and 21st Centuries” organizată de grupul nr. 1. 

- Elaborarea unui draft pentru o cercetare exclusivă în scopul participării la lucrările Conferinței 

„Images and Borderlands: Mediterranean basin between Christendom and Ottoman Empire in 

the Early Modern Age”, organizată de grupul nr. 3. 

b) CA17132   „The European Network for argumentation and public policy analysis”. Nu am 

participat la activități în perioada de referință  

 Gorbatiuc M.  

 

a) CA18129  „Islamic Legacy: Narratives East, West, South, North of the Mediterranean (1350-

1750)”  

b) CA18236  „Multy-disciplinary innovation for social change-SHIINE” 

 Sterpu V. a) CA17102, Police Stops  Au fost realizate următoarele activități: completarea unui chestionar 

complex 

b) CA18121 „Cultures Of Victimology:understanding processes of victimization across 

Europe.” Au fost realizate următoarele activități în perioada de referință: nu a fost posibilă 

deplasarea din lipsă de fonduri 

 Diacon M. 

 

a) CA18236„COST Action CA 17119 – EU Foreign Policy Facing New Realities: Perceptions, 

Contestation, Communication and Relations”. Au fost realizate următoarele activități: 

-  Întâlnire de comitet. Aprobarea agendei de lucru; 

- Aprobarea rezultatelor grupurilor de lucru; 

- Trasarea perspectivelor (Training school, STSM); 

- Aprobarea procesului verbal al întâlnirii. 

b) CA18980 „CA 18236 - Multi-disciplinary innovation for social change”. Au fost realizate 

următoarele activități în perioada de referință:  

- Aprobarea agendei; 

- Partajarea misiunii grupurilor de lucru; 

- Aprobarea planului de lucru pentru 2020. 
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 Ceacîr I. 

 

a) C17127- Building on scientific literacy in evolution towards scientifically responsible 

Europeans  

b) CA18114- European Non-Territorial Autonomy Network 

Am făcut cunoştinţă cu unele publicaţii, comunicări, chestionare ale colegilor din alte state 

europene din cadrul Acţiunilor, ceea ce este o practica bună pentru perfecţionarea profesională, 

dar mai ales pentru preluarea unor idei şi tehnici necesare a fi puse în practică în cadrul 

procesului de cercetare în Republica Moldova. 

 Dumitrașco M. CA 18236   „Multi-disciplinary innovation for social change”. Au fost realizate următoarele 

activități: 

- Am participat pe data de 5 iunie la evenimentul online sub forma unui Webinar. Prezentările 

au avut un accent pe inovații sociale și au abordat, de asemenea, pandemia COVID19. 

Activitatea a avut parte dintr-un eveniment mai mare găzduit de Universitatea Liberă Burgas, 

Bulgaria, organizat de profesorul Milen Baltov, coordonatorul Acțiunii COST CA18236 în 

cadrul STSM; 

- Conform apelului difuzat prin intermediul COST CA18236 (prof. Professor Giovanni 

Schiuma, PhD, Università degli Studi della Basilicata (Italy), Membru în comitetul de 

conducere)  a fost pregătit un articol "Patterns  of external fragmentation of production in the 

Republic of Moldova", care a trecut prin procedura de “double-blind review” și a fost acceptat 

pentru depunerea completă în cadrul cel de-al 15-lea Forum internațional privind dinamica 

activelor cunoașterii, care va avea loc la Matera, Italia, în perioada 9 -11 septembrie 2020. A 

fost pregătită varianta finală a lucrării conform termenului prevăzut - până în 25 mai.  Este 

planificată depunerea materialelor conferinței în baza de date Thomson Reuters pentru citare. 

 Angela Mocanu 

 

a) CA18121„“Cultures Of Victimology: understanding processes of victimization across 

Europe”. 

b)  Au fost realizate următoarele activităţi: am discutat problematica abordată în diferite ţări , am 

pregătit o cominicare despre percepţiile populaţiei a securităţii personale în Republica 

Moldova. 

 Ion Mocanu 

 

a) Acțiunea CA 17102 - Police Stops. (MC member). Au fost realizate următoarele activități în 

perioada de referință: Comunicarea online, prezentarea materialelor necesare în grupul de lucru, 

votarea pentru buget și intrarea noilor membri. 

b) Acțiunea CA 17127 - Building on scientific literacy in evolution towards scientifically 

responsible Europeans. (MC member). Au fost realizate următoarele activități în perioada de 

referință: Comunicarea online, prezentarea materialelor necesare în grupul de lucru, votarea 

pentru buget și intrarea noilor membri. 

c) Acțiunea CA 18119 - Who Cares in Europe? (MC member).Au fost realizate următoarele 

activități în perioada de referință: Comunicarea online, prezentarea materialelor necesare în 

grupul de lucru, votarea pentru buget și intrarea noilor membri. 

 Petru Negură  

 
  “Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level” 

(TRIBES) CA18115 

 “Cultures Of Victimology: understanding processes of victimization across Europe” (COV-E) 

CA18121, în calitate de membru supleant 

 “The European Family Support Network. A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary 

approach” (EuroFam-Net) CA18123, în calitate de membru supleant 
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Forma 13 

 

 
PROMOVAREA ŞTIINŢEI ŞI REALIZĂRILOR DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII ÎN MASS-MEDIA, ÎN 

SEMESTRUL I DIN ANUL 2020 

 

 
Emisiunea TV / Radio Tematica intervievării Numele, prenumele  

intervievatului  

1. Participarea cu un live din seria ,,8 minute cu tolk,, pe 

rețeaua de socializare facebook, în grupul închis al 

NDI ,,Femei ci idei,, cu tema ,,Cultura 

organizațională,, 07.06.2020 ora  12.00. 

LINK: 

https://www.facebook.com/groups/202215334067163/ 

Analiza efectelor pandemiei 

de Coronavirus asupra 

culturii organizaționale 

Dr. Ceacîr Irina 

2. Participarea la emisiunea TVR „Obiectiv comun”  - 

24 martie 2020, ora 17.00.  

Durata – o oră. 

Analiză comunicării de criză 

pe perioada pandemică. 

Audiovizualul.  

Dr. hab.   

Peru-Bălan Aurelia 

3. Participare la emisiunea „Publika Report  din 18 mai 

2020, ora 12.00, referitoare la Demersul Mitropoliei  

Modovei  către autorități în contextul vaccinării anti-

COVID Durata – 50 min.   

LINK: https://www.publika.md/emisiuni/publika-

report_2479_video_5188631.html#gallery 

Pandemia si teoria 

conspiraționistă. Biserica ca 

instrument de soft power si 

dezinformarea. 

Dr. hab.   

Peru-Bălan Aurelia 

4. TV8 – Știri, interviu  Necesitatea incriminării 

penale a organizării ilegale 

a raliurilor 

Dr. hab.   

Viorel Berliba 

5. TVM -1   Drepturile persoanelor cu 

dizabilități în conditii de 

COVID-19 

Dr. hab., prof. univ. 

Malcoci Ludmila 

6. TVM -1   Stratificare socială. 

Constituirea clasei de mijloc 

în Republica Moldova 

Dr. conf. cerc.  

Mocanu Victor 

7. Publica report din 24 martie 2020 cu Rita Ursalovschi Criminalitatea și solidaritatea 

socială 

Republica Moldova afectată 

de COVID19  

Dr., conf. univ. Dumbrăveanu 

Andrei 

 

8. Publica Report din  20 mai 2020 cu Vitalie Dogaru Societatea moldovenească și 

pandemia COVID19 

Dr., conf. univ. Dumbrăveanu 

Andrei 

9. День за днём din 1 februarie cu Виктория Крюкова 

 

Obiceiurile expresie a  

solidarității la moldoveni 

Dr., conf. univ. Dumbrăveanu 

Andrei 

10. День за днём din 14 ianuarie cu Виктория Крюкова 

 

Constituirea clasei de mijloc 

în Republica Moldova 

Dr., conf. univ. Dumbrăveanu 

Andrei 

11. Participarea la emisiunea Radio Vocea Basarabiei, 18 

februarie 2020,  14.00. 

 Politicile culturale 

Situația caselor de cultură în 

Republica Moldova 

Reabcinschii V. 

12. Participare în calitate de expert la două reportaje pe 

platforma moldova.org: 1) „Cum se învăța pe vremea 

Uniunii sovietice”,  https://reportaje.moldova.org/cum-

se-invata-pe-vremurile-sovietice/); 2) „De ce bunicii 

nu criticau puterea în URSS” 

(https://reportaje.moldova.org/de-ce-bunicii-nu-

criticau-puterea-urss/);) 

Analiză socială Dr., conf. univ.  

Petru Negură 

13. Participare în calitate de expert în reportajul „Scaunele 

rulante oferite de stat, dintre cele mai ieftine și uneori 

fără anumite piese importante” de Cornelia Cozonac, 

Radio  Europa Liberă, 2 martie 

(https://moldova.europalibera.org/a/scaunele-rulante-

oferite-de-stat-dintre-cele-mai-ieftine-%C8%99i-

uneori-f%C4%83r%C4%83-anumite-piese-

importante/30468353.html) 

Analiză socială Dr., conf. univ.  

Petru Negură 

https://www.facebook.com/groups/202215334067163/
https://www.publika.md/emisiuni/publika-report_2479_video_5188631.html#gallery
https://www.publika.md/emisiuni/publika-report_2479_video_5188631.html#gallery
https://reportaje.moldova.org/cum-se-invata-pe-vremurile-sovietice/
https://reportaje.moldova.org/cum-se-invata-pe-vremurile-sovietice/
https://reportaje.moldova.org/de-ce-bunicii-nu-criticau-puterea-urss/
https://reportaje.moldova.org/de-ce-bunicii-nu-criticau-puterea-urss/
https://moldova.europalibera.org/a/scaunele-rulante-oferite-de-stat-dintre-cele-mai-ieftine-%C8%99i-uneori-f%C4%83r%C4%83-anumite-piese-importante/30468353.html
https://moldova.europalibera.org/a/scaunele-rulante-oferite-de-stat-dintre-cele-mai-ieftine-%C8%99i-uneori-f%C4%83r%C4%83-anumite-piese-importante/30468353.html
https://moldova.europalibera.org/a/scaunele-rulante-oferite-de-stat-dintre-cele-mai-ieftine-%C8%99i-uneori-f%C4%83r%C4%83-anumite-piese-importante/30468353.html
https://moldova.europalibera.org/a/scaunele-rulante-oferite-de-stat-dintre-cele-mai-ieftine-%C8%99i-uneori-f%C4%83r%C4%83-anumite-piese-importante/30468353.html
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ARTICOLE DE POPULARIZARE A ŞTIINŢEI ÎN ZIARE, REVISTE ETC. 

 

Numele, prenumele 

autorului 

Denumirea articolului Ziarul, revista 

Peru-Bălan Aurelia -

1.https://www.ziarulnational.md/scriso

are-deschisa-pe-numele-domnului-

donald-tusk-presedintele-ppe-ajutati-

ne-sa-evadam-din-aceasta-perioada-

plina-de-haos-si-de-polarizare/, 18iunie 

2020 

 

2.https://tribuna.md/2020/06/10/politol

og-despre-demiterea-unui-ministru-ar-

fi-o-tatonare-a-disponibilitatii-alesilor-

poporului-de-a-rasturna-guvernul/, 10 

iunie 2020 

 

3.https://www.ziarulnational.md/aureli

a-peru-balan-ppda-sau-pas-care-o-fi-

copilul-rasfatat-al-popular-europenilor-

de-la-bruxelles/, 17 iunie 2020 

4.https://www.ziarulnational.md/aureli

a-peru-balan-cine-sunt-patriotii-

adevarati-si-cine-boicoteaza-numirea-

guvernului-anticriza/, 23 iunie 2020 

5.https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-

aurelia/in-politica-moldoveneasca-

lipseste-regele-solomon 1 iunie 2020 

 

6.https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-

aurelia/destinul-republicii-moldova-de-

a-fi-condusa-de-aliante-intre-ingeri-si-

demoni, 8 mai 2020 

7.https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-

aurelia/comunicarea-guvernului-chicu-

pica-testul-de-promovare, 4 mai 2020 

8.https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-

aurelia/prima-institutie-de-stat-

eliberata-de-sub-controlul-

neconstitutional-al-presedintiei, 24 

aprilie 2020 

9.https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-

aurelia/dupa-opt-noua-ani-partidele-de-

la-guvernare-se-consuma, 16 aprilie 

2020 

10.https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-

aurelia/a-venit-timpul-sa-imbratisam-

cu-totii-o-singura-doctrina-doctrina-

supravietuirii 

 

11.https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-

aurelia/criza-provocata-de-covid-19-

mai-genereaza-o-criza-criza-de-

oportunitate-pentru-opozitie, 12 mai 

2020 

 

12.https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-

aurelia/pandemia-biserica-soft-power-

si-din-nou-episcopul-marchel, 18 mai 

2020 

 

 

 

https://www.ziarulnational.md/scrisoare-deschisa-pe-numele-domnului-donald-tusk-presedintele-ppe-ajutati-ne-sa-evadam-din-aceasta-perioada-plina-de-haos-si-de-polarizare/
https://www.ziarulnational.md/scrisoare-deschisa-pe-numele-domnului-donald-tusk-presedintele-ppe-ajutati-ne-sa-evadam-din-aceasta-perioada-plina-de-haos-si-de-polarizare/
https://www.ziarulnational.md/scrisoare-deschisa-pe-numele-domnului-donald-tusk-presedintele-ppe-ajutati-ne-sa-evadam-din-aceasta-perioada-plina-de-haos-si-de-polarizare/
https://www.ziarulnational.md/scrisoare-deschisa-pe-numele-domnului-donald-tusk-presedintele-ppe-ajutati-ne-sa-evadam-din-aceasta-perioada-plina-de-haos-si-de-polarizare/
https://www.ziarulnational.md/scrisoare-deschisa-pe-numele-domnului-donald-tusk-presedintele-ppe-ajutati-ne-sa-evadam-din-aceasta-perioada-plina-de-haos-si-de-polarizare/
https://tribuna.md/2020/06/10/politolog-despre-demiterea-unui-ministru-ar-fi-o-tatonare-a-disponibilitatii-alesilor-poporului-de-a-rasturna-guvernul/
https://tribuna.md/2020/06/10/politolog-despre-demiterea-unui-ministru-ar-fi-o-tatonare-a-disponibilitatii-alesilor-poporului-de-a-rasturna-guvernul/
https://tribuna.md/2020/06/10/politolog-despre-demiterea-unui-ministru-ar-fi-o-tatonare-a-disponibilitatii-alesilor-poporului-de-a-rasturna-guvernul/
https://tribuna.md/2020/06/10/politolog-despre-demiterea-unui-ministru-ar-fi-o-tatonare-a-disponibilitatii-alesilor-poporului-de-a-rasturna-guvernul/
https://www.ziarulnational.md/aurelia-peru-balan-ppda-sau-pas-care-o-fi-copilul-rasfatat-al-popular-europenilor-de-la-bruxelles/
https://www.ziarulnational.md/aurelia-peru-balan-ppda-sau-pas-care-o-fi-copilul-rasfatat-al-popular-europenilor-de-la-bruxelles/
https://www.ziarulnational.md/aurelia-peru-balan-ppda-sau-pas-care-o-fi-copilul-rasfatat-al-popular-europenilor-de-la-bruxelles/
https://www.ziarulnational.md/aurelia-peru-balan-ppda-sau-pas-care-o-fi-copilul-rasfatat-al-popular-europenilor-de-la-bruxelles/
https://www.ziarulnational.md/aurelia-peru-balan-cine-sunt-patriotii-adevarati-si-cine-boicoteaza-numirea-guvernului-anticriza/
https://www.ziarulnational.md/aurelia-peru-balan-cine-sunt-patriotii-adevarati-si-cine-boicoteaza-numirea-guvernului-anticriza/
https://www.ziarulnational.md/aurelia-peru-balan-cine-sunt-patriotii-adevarati-si-cine-boicoteaza-numirea-guvernului-anticriza/
https://www.ziarulnational.md/aurelia-peru-balan-cine-sunt-patriotii-adevarati-si-cine-boicoteaza-numirea-guvernului-anticriza/
https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-aurelia/in-politica-moldoveneasca-lipseste-regele-solomon
https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-aurelia/in-politica-moldoveneasca-lipseste-regele-solomon
https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-aurelia/in-politica-moldoveneasca-lipseste-regele-solomon
https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-aurelia/destinul-republicii-moldova-de-a-fi-condusa-de-aliante-intre-ingeri-si-demoni
https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-aurelia/destinul-republicii-moldova-de-a-fi-condusa-de-aliante-intre-ingeri-si-demoni
https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-aurelia/destinul-republicii-moldova-de-a-fi-condusa-de-aliante-intre-ingeri-si-demoni
https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-aurelia/destinul-republicii-moldova-de-a-fi-condusa-de-aliante-intre-ingeri-si-demoni
https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-aurelia/comunicarea-guvernului-chicu-pica-testul-de-promovare
https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-aurelia/comunicarea-guvernului-chicu-pica-testul-de-promovare
https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-aurelia/comunicarea-guvernului-chicu-pica-testul-de-promovare
https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-aurelia/prima-institutie-de-stat-eliberata-de-sub-controlul-neconstitutional-al-presedintiei
https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-aurelia/prima-institutie-de-stat-eliberata-de-sub-controlul-neconstitutional-al-presedintiei
https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-aurelia/prima-institutie-de-stat-eliberata-de-sub-controlul-neconstitutional-al-presedintiei
https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-aurelia/prima-institutie-de-stat-eliberata-de-sub-controlul-neconstitutional-al-presedintiei
https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-aurelia/dupa-opt-noua-ani-partidele-de-la-guvernare-se-consuma
https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-aurelia/dupa-opt-noua-ani-partidele-de-la-guvernare-se-consuma
https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-aurelia/dupa-opt-noua-ani-partidele-de-la-guvernare-se-consuma
https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-aurelia/a-venit-timpul-sa-imbratisam-cu-totii-o-singura-doctrina-doctrina-supravietuirii
https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-aurelia/a-venit-timpul-sa-imbratisam-cu-totii-o-singura-doctrina-doctrina-supravietuirii
https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-aurelia/a-venit-timpul-sa-imbratisam-cu-totii-o-singura-doctrina-doctrina-supravietuirii
https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-aurelia/a-venit-timpul-sa-imbratisam-cu-totii-o-singura-doctrina-doctrina-supravietuirii
https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-aurelia/criza-provocata-de-covid-19-mai-genereaza-o-criza-criza-de-oportunitate-pentru-opozitie
https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-aurelia/criza-provocata-de-covid-19-mai-genereaza-o-criza-criza-de-oportunitate-pentru-opozitie
https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-aurelia/criza-provocata-de-covid-19-mai-genereaza-o-criza-criza-de-oportunitate-pentru-opozitie
https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-aurelia/criza-provocata-de-covid-19-mai-genereaza-o-criza-criza-de-oportunitate-pentru-opozitie
https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-aurelia/pandemia-biserica-soft-power-si-din-nou-episcopul-marchel
https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-aurelia/pandemia-biserica-soft-power-si-din-nou-episcopul-marchel
https://anticoruptie.md/ro/blog/peru-aurelia/pandemia-biserica-soft-power-si-din-nou-episcopul-marchel
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PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE PESTE HOTARE 

 

Denumirea manifestării ştiinţifice organizate Participanţii Responsabilități: 

Participarea la cea de-a doua ediție a școlii de iarnă a 

ECPR/ODIHR “Partide și democrație”, Varșovia, 20-26 

ianuarie, Polonia 

Gorbatiuc 

Marina 

Participant 

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE, MESE ROTUNDE 

Denumirea manifestării ştiinţifice, expoziţii, tîrguri, 

mese rotunde 

Participant Tematica prezentărilor 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Perspectivele și 

problemele integrării în spațiul European al cercetării și 

educației”, ediția a VIII-a, organizată pe data de 05 iunie 2020 

de Universitatea de Stat din Cahul ,,Bogdan Petriceicu 

Hașdeu”.  

Ungureanu 

V. 

Comunicare: Afirmarea geopolitică a 

Republicii Moldova între 

oportunități și constrângeri de securitate. 

Masa rotundă „Riscuri și oportunități în cadrul proceselor 

integraționiste a Republicii Moldova”, organizată pe data de 07 

februarie 2020 de Universitatea de Studii Europene din 

Moldova în parteneriat cu Institutul de Cercetări Juridice, 

Politice și Sociologice. 

Ungureanu 

V. 

Comunicare: Riscurile și oportunitățile 

geopolitice ale securității naționale a 

Republicii Moldova în contextul 

necesității intensificării relațiilor de 

cooperare cu NATO.  

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Statul, securitatea și 

drepturile omului în condițiile societății 

informaționale”, Chișinău, USM, Facultatea de Drept, 12-13 

decembrie 2019 

Varzari P. Comunicare: „Buna guvernare – piatra 

de temelie pentru dezvoltarea 

democratică a Republicii Moldova” 

Masa Rotundă cu tema „Riscuri și oportunități în cadrul 

proceselor integraționiste a Republicii Moldova”, Chișinău, 

Universitatea de Studii Europene din Moldova, 7 februarie 

2020. 

Varzari P. Comunicare: „Reactualizarea clivajelor 

sociopolitice în Republica Moldova: 

retrospective, realități și provocări” 

Masă rotundă cu Lansare de carte, Chișinău, AȘM, 13 februarie 

2020. 
Varzari P. Comunicare: „Reflecții științifico-

didactice asupra manualului „Filosofie 

Socială”, autor dr. hab. V. Capcelea 

Conferinţa științifico-practică internațională „Teoria şi practica 

administrării publice (TPAP-2020)”, Chișinău, Academia de 

Administrare Publică, desfășurată ca video-conferință la 22 mai 

2020.  

Varzari P. Comunicare: „Parteneriatul politic 

PSRM-Blocul „ACUM” – un acord 

tradițional între elite sau o construcție 

politică atipică” 

Conferința științifică internațională „Perspectivele și 

problemele integrării în spațiul european al cercetării și 

educației”, Ed-a a VIII-a, Cahul, Universitatea de Stat „B.P. 

Hașdeu”, desfășurată ca video-conferință la 5 iunie 2020. 

Varzari P. Comunicare: Parteneriatele politice 

postalegeri de guvernare în Republica 

Moldova: între deziderate și realități” 

Opoziția politică în Republica Moldova: discurs, evenimente și 

alianționismul situativ în cadrul conferinței internaționale 

„Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al 

Cercetării şi Educaţiei” Ediția a VIII-a, 05 iunie 2020 

(Universitatea de Stat din Cahul ,,Bogdan Petriceicu Hasdeu”) 

Rusandu I. Comunicare  

Videoconferința organizate de Centrul de Informare și 

Documentare NATO din Chișinău, cu genericul „Comunicarea 

pandemică: reguli și devieri.” A 5- ediția  din ciclul ”impactul 

pandemiei asupra securității naționale”  

https://infocenter.md/5dialog-cu-experti-comunicarea-

pandemica-reguli-si-devieri/?fbclid=IwAR01dKZlQB-

6mnlEJnbOPsaGLB9YKV8XpLaV9zgvLdw7XroprST4Cwhk

Cr4   

Peru-Bălan 

A. 

Erori comise de autorități în procesul de 

comunicare pandemică. Recomandări. 

Participarea cu comunicare în cadrul Congresului 

Internațional al Universității „Apollonia” din Iași 

Pregătim viitorul promovând excelența, Ediția a XXX-a , 

27 februarie - 1 martie 2020, IAȘI, ROMANIA. Tema 

comunicării: Cercetarea sociologică a inegalității între 

posthumanism și transhumanism. 

Dr. hab.,  conf. univ. 

Spătaru 

Tatiana 

Comunicare în atelier  

ORGANIZATOR ȘI MODERATOR a Sesiunii  

Naționale de Comunicări Științifice  Studențești, Ediția a 

XXIV-a, Universitatea de Stat din Moldova. Atelierul 

Dr. hab.,  conf. univ. 

Spătaru 

Tatiana 

Moderator al conferinței 

https://infocenter.md/5dialog-cu-experti-comunicarea-pandemica-reguli-si-devieri/?fbclid=IwAR01dKZlQB-6mnlEJnbOPsaGLB9YKV8XpLaV9zgvLdw7XroprST4CwhkCr4
https://infocenter.md/5dialog-cu-experti-comunicarea-pandemica-reguli-si-devieri/?fbclid=IwAR01dKZlQB-6mnlEJnbOPsaGLB9YKV8XpLaV9zgvLdw7XroprST4CwhkCr4
https://infocenter.md/5dialog-cu-experti-comunicarea-pandemica-reguli-si-devieri/?fbclid=IwAR01dKZlQB-6mnlEJnbOPsaGLB9YKV8XpLaV9zgvLdw7XroprST4CwhkCr4
https://infocenter.md/5dialog-cu-experti-comunicarea-pandemica-reguli-si-devieri/?fbclid=IwAR01dKZlQB-6mnlEJnbOPsaGLB9YKV8XpLaV9zgvLdw7XroprST4CwhkCr4
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Sociologie și Asistență Socială s-a desfășurat pe data de 

20 februarie 2020, ora 13.00, auditoriul 516.  La 

eveniment au fost prezenți 25 de persoane. Au fost 

prezentate 11 comunicări în format PP. Comunicările au 

fost prezentate în limbile română, rusă și engleză. 

Autorilor comunicărilor  le-au fost  oferite diplome pentru 

participare la eveniment. Am coordonat comunicările a 2 

studente. O comunicare a fost publicată. 

Conferință internațională din Belarusi, organizată de 

organizația BelAPDI de comun acord cu Ministerul 

Protectției Sociale din Belarusi la tema Expanding 

opportunities for independent living of people with 

disabilities in Belarus în perioada 12-14 martie 2020. Am 

prezentat două prezentăr despre modelul Republicii 

Moldova in icluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilități. Prezentarea 1. Keystone Moldova: social 

integration of people with mental disabilities 

Prezentarea 2. Experience of creating independent living 

houses, Keystone Moldova 

Dr.hab. 

Malcoci L 

Am prezentat două prezentări despre 

modelul Republicii Moldova in 

icluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilități.  

Prezentarea 1. Keystone Moldova: 

social integration of people with 

mental disabilities 

Prezentarea 2. Experience of 

creating independent living houses, 

Keystone Moldova 

 

European Congress 2020,  Dubrovnik, Croatia, 25–27 

January 2020 Organizator:  European Association 

(EPSFRTA) 

Dr. 

Angela 

Mocanu 

Membru al comitetului științific 

internațional - International Scientific 

Committee 

Conferința științifică internațională „Perspectivele și 

Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării şi 

Educaţiei”, Ediția a VIII-a, 05 iunie 2020, desfășurată în 

cadrul USCh cu comunicarea  

Ina Filipov 

USCH, 

Cahul 

Comunicare: „Condițiile de formare 

a coeziunii sociale asociate cu 

politicile sociale actuale din 

Republica Moldova” 

Conferința științifică internațională „Solidaritatea socială 

în Republica Moldova și Ucraina în contextul apropierii 

de UE” care va avea loc în perioada 26-27 iunie 2020 cu 

titlul  

Ina Filipov 

CSPS a ICJP 

Comunicare: „Факторы влияющие 

на развитие социальной 

сплоченности в обществе” 

European Congress 2020,  Dubrovnik, Croatia, 25–27 

January 2020 Organizator:  European Association 

(EPSFRTA) 

Petru Negură Membru al comitetului științific 

internațional - International Scientific 

Committee 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, Academia de 

Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP). 7.04.2020. 

Petru Negură Raport în plen  

Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională  

cu genericul "Ştiinţă, educaţie, cultură" dedicată 

aniversării de 29 ani de la fondarea Universităţii de Stat 

din Comrat. Lucrul în Secţia  3 „Ştiinţe 

psihopedagogice”. 11 februarie 2020, et.3, bir.301, USC.  

Agenda evenimentului poate fi accesată pe saitul 

Universităţii de Stat din Comrat 

https://kdu.md/images/Files/programma-konferentsii--

2020.pdf    

Lucia 

Gașper 

Comunicare: Orientările valorice la 

adolescentii  din zona rurală 

 

 

 

DISTINCȚII / DIPLOME OBȚINUTE 

Numele, 

prenumele 

Denumirea distincției / diplomei Autoritatea/Instituția care a 

acordat distincția  

Data / luna/ 

anul cordării 

Sprincean S., 

Mîndru V. 

Diplomă pentru participare activă la 

promovarea și diseminarea valorilor 

spirituale în cadrul conferinței științifice 

internaționale “Învățământul artistic – 

dimensiuni culturale”, organizate anual 

în lina aprilie la Academia de Muzică, 

Teatru și Arte Plastice.  

Academia de Muzică, Teatru și 

Arte Plastice 
20 aprilie, 

2020 

 

https://kdu.md/images/Files/programma-konferentsii--2020.pdf
https://kdu.md/images/Files/programma-konferentsii--2020.pdf
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ALTE ACTIVITĂȚI RELEVANTE 

 

Denumirea activității Organizația gazdă  Data/luna/an

ul organizării 

Grosu R. Coordonarea activităților și 

mobilităților în cadrul programului 

ERASMUS+ 

AMFA  pe parcursul 

perioadei 

Grosu R. Redactarea științifică a culegerii cu 

materialele Conferinței științifice 

internaționale „Mediul strategic de securitate: 

tendințe și provocări” organizată de AMFA. 

AMFA pe parcursul 

perioadei 

Grosu R. Membru al Colegiului de redacție 

al Anuarului LACT.  

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România. 

Laboratorul pentru Analiza Conflictului Transnistrean din 

cadrul Departamentului Relații Internaționale, Științe 

Politice și Studii de Securitate. 

pe parcursul 

perioadei 

Grosu R. Studii postuniversitare în cadrul a 2 

programe de masterat : 

- Psihologie clinică și Psihoterapie : 

- Evaluarea, Formarea și Consilierea 

Psihologică a Personalului 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România pe parcursul 

perioadei 

Grosu R. Recenzarea 1 articol științific 

pentru Security and Defence Quarterly, WAR 

STUDIES REVIEW.  

War Studies University, Varșovia, Polonia pe parcursul 

perioadei 

Grosu R. Verificarea prestanței articolelor 

științifice prezentate spre publicare în nr. 1 

2020 al Revistei de Filosofie, Sociologie și 

Științe Politice în calitate de secretar științific. 

ICJPS pe parcursul 

perioadei 

Ciumac S. Cercetare sociologica Participarea la cercetarea sociologică privind impactul 

COVID-19 asupra sistemului sănătății publice a societății, 

în ansamblu. A completat 35 chestionare investigand 

rudele, cunoscuții atat din Chisinau cat si din teritoriu. 

Investgatia a fost realizata in cadrul ICJPS. 

17-24 aprilie 

2020 

Varzari P. Participarea la 2 ședințe ale 

Seminarelor Științifice de Profil în calitate de 

membru al SȘP (ICJPS și FRIȘPA, USM). 

ICJPS; 

 FRIȘPA, USM. 

ianuarie, 

februarie 

Varzari P. Participarea la 3 Ședințe ale 

Senatului USPEE „S. Stere” in calitate de 

membru  

USPEE „C. Stere”  pe parcursul 

perioadei 

Varzari P. Participare la editarea „Revistei de 

Filosofie, Sociologie și Științe Politice” în 

calitate de membru al Colegiului de redacție. 

ICJPS pe parcursul 

perioadei 

Rusandu I. Membru al Asociației 

Sociologilor și Demografilor din Republica 

Moldova și al Asociaţiei Moldovenești de 

Ştiinţă Politică.  

ICJPS 

  

pe parcursul 

perioadei 

Roșca A.S. 

Aplicarea la Oferta de soluții de cercetare-

inovare privind combaterea și atenuarea 

impactului pandemiei COVID-19 și 

căștigarea finanțării cu proiectul Politici 

publice bazate pe dovezi în perioadа 

pandemiei Covid-19: perspectivele aplicării 

practice a conceptelor "Guvernării Deschise" 

și "Științei Deschise" în Republica Moldova 

ICJPS 

 

5.05.2020 – 

22.05.2020 

Dr. hab.,  conf. univ. Spătaru Tatiana  

Participarea în cadrul ședințelor 

săptămânale a  Centrului Sociologie și 

Psihologie Socială, ICJPS, online, la ora 

10:00- 12.00,  pe platforma Zoom 

(https://zoom.us/).  

Centrul Sociologie și Psihologie Socială, ICJPS In fiecare 

marți, ora 

10.00-12.00 

Lunile: 

martie, 

aprilie, mai, 

iunie 2020 
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Dr. hab.,  conf. univ. Spătaru Tatiana  

Elaborarea și redactarea proiectului privind unele modificări și 

completări a unor acte legislative privind sistemul public de 

pensionare, cu scopul înaintării spre examinare către 

Parlamentul Republicii Moldova. Activitate desfășurată în 

cadrul Comisiei  probleme sociale, familiei și copilului. 

Comisia  probleme sociale, familiei și copilului, 

Președenâia Republicii Moldova 

Februarie 

2020 

Dr. hab.,  conf. univ. Spătaru Tatiana  

Consultația Centrul CONTACT, marți, 28 

aprilie, ora 12.00 pe platforma ZOOM 

Centrul Contact 

 

28 aprilie, 

ora 12.00 pe 

platforma 

ZOOM 

Dr. hab.,  conf. univ. Spătaru Tatiana  

Membru al Comisiei de Stat de 

Examinare Licență 

Universitatea Liberă Internațională din Moldova 10.06.2020 

11.06.2020 

15.06.2020 

Dr. hab.,  conf. univ. Spătaru Tatiana 

 Membru al Comisiei de Stat de 

Examinare 

Universitatea de Stat din Moldova 15.06.2020 

 

Dr. hab.,  conf. univ. Spătaru Tatiana  

Organizarea vizitei de documentare și 

informare: AQA Management 

Evenimente &Proiecte 

Universitatea Liberă Internațională din Moldova Februarie 

2020 

Participare în cadrul ședințelor 

Departamentului Sociologie și Asistență 

Socială 

Universitatea Liberă Internațională din Moldova Ianuarie-

iunie 2020 

Dr. hab.,  conf. univ. Spătaru Tatiana  

Redactarea articolelor științifice a 

doctoranzilor, redactarea tezelor 

doctoranzilor, redactarea articolelor 

masteranzilor 

Universitatea de Stat din Moldova 

Universitatea Liberă Internațională din Moldova 

Academia de Administrare Publică 

Ianuarie-

iunie 2020 

Dr. hab.,  conf. univ.Spătaru Tatiana  

Participarea în cadrul activităților online, 

organizate de COST 

COST 

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și 

Sociologice 

Ianuarie-

iunie 2020 

Ina Filipov Am asigurat completarea 

chestionarelor în vederea realizării 

sondajului inițiat de ICJP privind 

cercetarea perceperii crizei și a 

solidarității sociale provocate de 

pandemia COVID 19. 

ICJP  Aprilie 2020 

Ina Filipov Consultant a proiectelor de 

decizii ale Consiliului Raional pentru 

Participare Cahul. Activitatea constă în 

sprijinirea activității Consiliului Raional 

pentru Participare Cahul din prisma a trei 

perspective:  

 - de procedură (legalitatea actelor 

administrative, transparența în procesul 

decizional, consultare publică); 

 - de rezultat (claritate, eficiență, 

echitate); 

 - de impact (logica intervenției, 

fezabilitate).  

I.P. „Centrul Regional de Asistență și  

Informare a Organizațiilor Neguvernamentale  

„CONTACT-Cahul” (CRAION CONTACT-Cahul) 

 

Anul 2020 

Ina Filipov Am realizat 10 interviuri 

individuale aprofundate pe problematica 

coeziunii sociale 

CSPS a ICJP Mai 2020 

Ina Filipov Participarea la Consiliului 

Facultăţii Drept şi Administraţie Publică 

USCh pe parcursul 

perioadei 

 Reabcinschii V Seminar ”Fundraising 

pentru instituțiile de cultură” 

 Secția cultură Soroca 

 

27.01.2020  
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Reabcinschii V Seminar ”Fundraising 

pentru instituțiile de cultură” 

 Secția cultură Florești 

 

28.01.2020  

 Reabcinschii V Seminar ”Fundraising 

pentru instituțiile de cultură” 

 Secția cultură Glodeni 

 

29.01.2020  

 Reabcinschii V Seminar ”Fundraising 

pentru instituțiile de cultură” 

 Secția cultură Edineț 

 

02.02.2020  

 Reabcinschii V Seminar ”Fundraising 

pentru instituțiile de cultură” 

 Secția cultură Dondușeni 

 

03.02.2020  

 Reabcinschii V Seminar ”Fundraising 

pentru instituțiile de cultură” 

 Secția cultură Drochia 

 

04.02.2020  

Petru Negură Participare la editarea 

revistelor academice 
 Co-editor (redactor-șef adjunct) al revistei 

PLURAL. History, Culture, Society a 

Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” 

(categoria B), indexată SCOPUS, Erih-Plus ș.a. 

(https://plural.upsc.md/?page_id=102); 

 Membru al colegiului de redacție a revistei 

Hiperboreea (revista Asociației de istorie 

balcanică), indexată Jstor, Scopus, Web of 

Science 

(http://www.psupress.org/Journals/jnls_HPBA.ht

ml); 

 Ianuarie și aprilie 2020, recenzent anonim la 

evaluarea unui articol pentru revista Child & 

Family Social Work 

(https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1365220

6), revistă internațională ISI, factor de impact 

1,23, Wiley Online Library 

 

 

Petru Negură Evaluarea în calitatea de 

recenzent extern a tezei de doctorat a 

candidatei Marta Matrakova „Political 

Reforms in the EU-Russia Shared 

Neighbourhood. Geopolitics – Challenge 

or Opportunity for the Quality of 

Democracy?” 

Universitatea LUISS din Roma, Italia Ianuarie-

martie 2020 

Petru Negură Evaluarea în calitatea de 

recenzent extern a tezei de doctorat a 

candidatei Veronica Uncu Les 

interactions entre les acteurs du milieu 

scolaire et les parents des enfants avec et 

sans besoins éducatifs particuliers (BEP) 

en République de Moldavie 

Universitatea din Ottawa Iunie 2020 

Lucia Gașper, Participarea la Seminarul 

metodologic în Ştiinţe Sociale, cu tema 

„Psihologia socială şi societatea: 

provocări ale etapei de tranziţii” . Data 

participării 4 martie 2020.  

https://ulim.md/prima-sedinta-a-

seminarului-metodologic-in-stiinte-

sociale-cu-tema-psihologia-sociala-si-

societatea-provocari-ale-etapei-de-

tranziti/ 

ULIM 04.03.2020 

 

 

 

 

https://plural.upsc.md/?page_id=102
http://www.psupress.org/Journals/jnls_HPBA.html
http://www.psupress.org/Journals/jnls_HPBA.html
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652206
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652206
https://ulim.md/prima-sedinta-a-seminarului-metodologic-in-stiinte-sociale-cu-tema-psihologia-sociala-si-societatea-provocari-ale-etapei-de-tranziti/
https://ulim.md/prima-sedinta-a-seminarului-metodologic-in-stiinte-sociale-cu-tema-psihologia-sociala-si-societatea-provocari-ale-etapei-de-tranziti/
https://ulim.md/prima-sedinta-a-seminarului-metodologic-in-stiinte-sociale-cu-tema-psihologia-sociala-si-societatea-provocari-ale-etapei-de-tranziti/
https://ulim.md/prima-sedinta-a-seminarului-metodologic-in-stiinte-sociale-cu-tema-psihologia-sociala-si-societatea-provocari-ale-etapei-de-tranziti/
https://ulim.md/prima-sedinta-a-seminarului-metodologic-in-stiinte-sociale-cu-tema-psihologia-sociala-si-societatea-provocari-ale-etapei-de-tranziti/
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ALTE ACTIVITĂȚI RELEVANTE 

 

 Activități în echipă 

- Activitatea în cadrul Seminarelor științifice profil 
 

Nr. Seminarul științific de  profil (SȘP), 

instituția 

Numele, prenumele cercetătorului, funcția în 

cadrul SȘP 

Perioada  

1 553 –Drept Privat (ICJPS) Smochină Andrei – vicepreședinte ; 

Frunză Iurie – secr. Științ.;,  

Sosna Boris - membru 

2020 

2 552 – Drept Public (interuniversitar) Balmuş V.,  

Costachi Gh,  

Guştiuc Andrei, Smochină Andrei, 

Grama D, - membri. 

2020 

3 554 – Drept Penal (interuniversitar) Osoianu Tudor, Cuşnir V,  

Berliba V,   

2020 

4 551.Teoria Generală a Dreptului (USM)  Smochină Andrei- membru 2020 

5 551.Teoria Generală a Dreptului 

(interuniversitar: Universitatea SPEE 

„Constantin Stere” și ULIM) 

Smochină Andrei- membru 2020 

 

 Activități  și rezultate individuale 
Nr.  Numele, 

prenumele 

cercetătorului 

Denumirea activității Organizația gazdă, fondator  Data/luna/anul 

organizării 

1 Chirtoacă 

Natalia 

1. Participare la editarea Revistei - Revista Moldovenească 

de Drept Internațional și Relații Internaționale, în calitate 

de membru al Colegiului de redacție. 

ICJPS pe parcursul 

perioadei 

2 Chirtoacă 

Natalia 

2. Participare la editarea Revistei - Revista ECOFORUM, 

în calitate de membru al Colegiului de redacție. 

Universitatea Ștefan cel 

Mare, Suceava, România 

pe parcursul 

perioadei 

3 Chirtoacă 

Natalia 

3. Participare la editarea Revistei - Revista European 

Journal of Law and Public Administration, în calitate de 

membru al Colegiului de redacție. 

Universitatea Ștefan cel 

Mare, Suceava, România 

pe parcursul 

perioadei 

4 Chirtoacă 

Natalia 

4. Participare la editarea Revistei - Revista CROSS-

BORDER JOURNAL for International Studies, în calitate 

de membru al Colegiului de redacție. 

Institutul Transfrontalier 

de Studii Internaționale 

și justiție Criminală, 

Universitatea „Dunărea 

de Jos” din Galaţi 

pe parcursul 

perioadei 

5 Costachi 

Gheorghe 

Președinte al Comisiei de Stat de susținere a examenului 

de licență, programul de studii Drept 

Institutul de Relații 

Internaționale 

Iunie 2020 

6 Costachi 

Gheorghe 

Președinte al Comisiei de Stat de susținere a examenului 

de master, programul de studii Drept 

Institutul de Relații 

Internaționale 

Februarie 

2020 

7 Costachi 

Gheorghe 

 

Recenzent al materialelor conferinței științifico-practice 

internaționale dedicată jubileului de 80 ani de viață și 63 

ani de activitate profesională a profesorului universitar 

Victor Guțuleac, desfășurată la 24 ianuarie 2020 – 

Administrarea publică în domeniul asigurării ordinii de 

drept – una dintre sarcinile prioritare ale statului.  

Comitetul organizatoric 

al conferinţei 

Ianuarie 2020 

 

8 Costachi 

Gheorghe 

-  

Recenzent la articole ştiinţifice propuse spre publicare în 

reviste de profil:  - în revista Akademos „Cu privire la 

constituționalitatea deciziilor de inadmisibilitate ale Curții 

Constituționale a Republicii Moldova”; 

-în revista Legea și Viața – „Aspecte ale criminalizării și 

decriminalizării infracțiunilor din domeniul 

transporturilor (Partea I)”; 

-în revista Legea și Viața – „Aspecte ale criminalizării și 

decriminalizării infracțiunilor din domeniul 

transporturilor (Partea a II-a)”; 

Revistele de profil Pe parcursul 

perioadei 
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-în revista Legea și Viața „Drepturile și libertățile 

fundmentale ale omului: valoare și protecție”; 

-în revista Legea și Viața „Respectarea drepturilor omului 

– principiu fundamental al activității administrative a 

statului”; 

-în revista Legea și Viața „Abaterea disciplinară ca temei 

al răspunderii disciplinare a judecătorului”; 

-în revista Legea și Viața „Subiecții procesului legislativ: 

considerații generale”; 

-în revista Legea și Viața „Metodologia cercetării juridice 

a „Responsabilității și răspunderii aleşilor poporului într-

un stat de drept”. 

9 Costachi 

Gheorghe 

 

Membru al colegiului de redacție la reistele:   

a) Legea şi Viaţa,  

b) Jurnalul Juridic Naţional: Teorie şi Practică;  

c) Revista Institutului Naţional al Justiţiei; 

d) Revista “Univers Om”,  

e) Revista “Supremaţia dreptului - Верховенство права”, 

RM-Ucraina. 

 pe parcursul 

perioadei 

10 Sosna Boris  1) Membru al Comisiei de Stat de susţinere a examenului 

de masterat, programul de studii Drept antreprenorial 

2) Membru al colegiului de redacție : “Supremaţia 

dreptului - Верховенство права”, RM-Ucraina. 

Universitatea de Stat 

din Comrat 

februarie 2020 

 

Pe parcursul 

perioadei 

11 Frunză Iurie 1) Membru al Comisiei de Stat de susţinere a examenului 

de masterat, programul de studii Drept antreprenorial; 

2) Membru al colegiului de redacție : “Supremaţia 

dreptului - Верховенство права”, RM-Ucraina. 

Universitatea de Stat 

din Comrat 

februarie 2020 

 

Pe parcursul 

perioadei 

12 Juc Victor Redactor șef - ”Revista de Filozofie, Sociologie și Științe 

Politice”, ISSN 1857-2294. 

 ICJPS pe parcursul 

perioadei 

13 Sprincean 

Serghei 
Redactor științific adjunct, membru al colegiului de 

redacție ”Revista de Filozofie, Sociologie și Științe 

Politice”, ISSN 1857-2294. 

 ICJPS pe parcursul 

perioadei 

14 Sprincean 

Serghei 
Membru al colegiului de redacție : 

Publicația periodică „Studii Naționale de Securitate. 

Revistă știinţifico-practică” - membru al colegiului de 

redacție. 

Fondator: Institutului 

Național de Informații și 

Securitate ”Bogdan, 

Întemeietorul Moldovei” 

(INIS).  

pe parcursul 

perioadei 

15 Sprincean 

Serghei 
Revista «Регионология . Regionology» - membru al 

colegiului de redacție.        ISSN 2413-1407 / eISSN 2587-

8549. http://regionsar.ru/    

 

Федеральное гос. 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарёва» (ФГБОУ ВО 

«МГУ им. Н.П. 

Огарёва»). Российская 

Федерация, Республика 

Мордовия, г. Саранск. 

pe parcursul 

perioadei 

16 Sprincean 

Serghei 
Сетевой электронный научный журнал 

«Гуманитарные и политико-правовые 

исследования» - membru al colegiului de redacție.        

ISSN 2618-8120 http://svijournal.ru/  

 

 

Средне-Волжский 

институт (филиал) 

федерального гос. 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Всероссийский 

государственный 

pe parcursul 

perioadei 

http://regionsar.ru/
http://svijournal.ru/
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университет юстиции 

(РПА Минюста 

России)», г. Саранск.  

17 Sprincean 

Serghei 
Revista „Postmodern Openings” - membru în colegiul de 

redacție (International Editorial Advisory Board). 

 

Fondator: Lumen 

Research Center in 

Social and Humanistic 

Sciences, Iași, România. 

ISSN: 2068-0236 / e-

ISSN: 2069-9387 / 

ISSN-L: 2068-0236. 

Revistă inclusă în: Web 

of Sciences (WOS) - 

Clarivate Analytics 

(former Thomson 

Reuters); EBSCO; 

ERIH+; Index 

Copernicus; CEEOL; 

Ulrich ProQuest; Cabell, 

Journalseek; Scipio; 

Philpapers; 

SHERPA/RoMEO 

repositories; KVK; 

WorldCat; CrossRef; J-

GATE; Ideas RePeC; 

Econpapers; Socionet; 

Google Scholar. 

http://postmodernopenin

gs.com/international-

advisory-board 

pe parcursul 

perioadei 

18 Sprincean 

Serghei 
Revista „Political sciences and european studies” - 

Membru în International Editorial Advisory Board. 

 

Fondator: Lumen 

Research Center in 

Social and Humanistic 

Sciences, Iași, România. 

ISSN- L:2284–5992 / 

ISSN Print :2284–5992 / 

ISSN Online: 2501-

0417. 

http://lumenjournals.com

/political-sciences-and-

european-

studies/international-

editorial-advisory-board/  

pe parcursul 

perioadei 

19 Sprincean 

Serghei 
Revista „Logos Universality Mentality Education 

Novelty: Philosophy & Humanistic Sciences” - membru 

în colegiul de redacție (Editorial Advisory Board).  

 

Fondator: Lumen 

Research Center in 

Social and Humanistic 

Sciences, Iași, România. 

ISSN Print: 2284-5976 / 

ISSN Online: 2501-

0409. 

http://lumenpublishing.c

om/journals/index.php/lu

menphs/pages/view/edito

rial-advisory 

pe parcursul 

perioadei 

20 Sprincean 

Serghei 
Revista „Logos Universality Mentality Education 

Novelty: Economics & Administrative Sciences” - 

membru în colegiul de redacție (Editorial Advisory 

Board).   

 

Fondator: Lumen 

Research Center in 

Social and Humanistic 

Sciences, Iași, România. 

ISSN Print: 2284-5984 / 

ISSN online: 2501-0425. 

http://lumenpublishing.c

om/journals/index.php/lu

meneas/pages/view/edito

rial-advisory    

pe parcursul 

perioadei 

http://postmodernopenings.com/international-advisory-board
http://postmodernopenings.com/international-advisory-board
http://postmodernopenings.com/international-advisory-board
http://lumenjournals.com/political-sciences-and-european-studies/international-editorial-advisory-board/
http://lumenjournals.com/political-sciences-and-european-studies/international-editorial-advisory-board/
http://lumenjournals.com/political-sciences-and-european-studies/international-editorial-advisory-board/
http://lumenjournals.com/political-sciences-and-european-studies/international-editorial-advisory-board/
http://lumenjournals.com/political-sciences-and-european-studies/international-editorial-advisory-board/
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenphs/pages/view/editorial-advisory
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenphs/pages/view/editorial-advisory
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenphs/pages/view/editorial-advisory
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenphs/pages/view/editorial-advisory
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumeneas/pages/view/editorial-advisory
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumeneas/pages/view/editorial-advisory
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumeneas/pages/view/editorial-advisory
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumeneas/pages/view/editorial-advisory
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21 Sprincean 

Serghei 
Revista „Logos Universality Mentality Education 

Novelty: Law” - membru în colegiul de redacție 

(Editorial Advisory Board).   

 

Fondator: Lumen 

Research Center in 

Social and Humanistic 

Sciences, Iași, 

RomâniaISSN Print: 

2284-5968 / ISSN 

Online: 2458-1046. 

http://lumenpublishing.c

om/journals/index.php/lu

menlaw/pages/view/edito

rial-advisory-board-

board-board 

pe parcursul 

perioadei 

22 Sprincean 

Serghei 
Revista „Logos Universality Mentality Education 

Novelty: Social Sciences” - membru în colegiul de 

redacție (Editorial Advisory Board).  

 

Fondator: Lumen 

Research Center in 

Social and Humanistic 

Sciences, Iași, România. 

ISSN Print: 2284-5747 / 

ISSN Online: 2458-

1054. 

http://lumenpublishing.c

om/journals/index.php/lu

menss/pages/view/editori

al-advisory-board 

pe parcursul 

perioadei 

23 Cușnir 

Valeriu, 

Smochină 

Andrei 

Membru al Consiliului Științific Consultativ de pe 

lângă Curtea Constituțională a Republicii Moldova 
 

Curtea Constituțională 

a Republicii Moldova 

pe parcursul 

perioadei 

24 Cușnir 

Valeriu 

 

Președinte și membru a Comisiilor de Stat de 

susținere a tezelor de licență, master, disertație, 

specialitatea Drept, Științe penale și 

criminalistică  

Universitatea de Stat 

din Comrat; 

Academia de Studii 

Economice; 

Universitatea 

„Dunărea de Jos” din 

Galați. 

Iunie 2020 

25 Cușnir 

Valeriu  
-Membru al Colegiului de Redacție a Revistei 

Legea și viața, publicaţie ştiinţifico-practică, 

ISSN 1810-309X; 

-Membru al Colegiului de Redacție a Revistei 

Militare, Studii de securitate şi apărare. 

Publicaţie ştiinţifică. ISSN 1857- 405X; 

-Membru al Comitetului Științific al Revistei 

CROSS-BORDER JOURNAL for International 

Studies, Institutul Transfrontalier de Studii 

Internaționale și justiție Criminală, Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galaţi, România, ISSN: 

2537-3676, 2016; 

-Membru al Comitetului Științific al Revistei 

Transfrontaliere de Drept Penal, Institutul 

Transfrontalier de Studii Internaționale și justiție 

Criminală, Universitatea „Dunărea de Jos” din 

Galaţi, România; 

-Membri a Colegiului de redacție a Revistei 

”Supremația Dreptului” - «Верховенство 

права». Chișinău-Kiev.; în proces de acreditare; 

 pe parcursul 

perioadei 

26  Cușnir 

Valeriu 
Seminarul științific de profil la Drept penal, 

președinte 

 

USM Pe pacursul 

perioadei 

http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenlaw/pages/view/editorial-advisory-board-board-board
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenlaw/pages/view/editorial-advisory-board-board-board
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenlaw/pages/view/editorial-advisory-board-board-board
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenlaw/pages/view/editorial-advisory-board-board-board
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenlaw/pages/view/editorial-advisory-board-board-board
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenss/pages/view/editorial-advisory-board
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenss/pages/view/editorial-advisory-board
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenss/pages/view/editorial-advisory-board
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenss/pages/view/editorial-advisory-board
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27 Balmuș 

Victor 

 

Participarea şi/sau examinarea nemijlocită (în calitate 

de expert) a tezelor de doctor/doctor habilitat:  
1. Negrilă Constantin. „Garanții și responsabilități în 

asigurarea dreptului fundamental la muncă” – formarea 

CȘS; 

2. Cеrbа Vеаcеslаv, „Cоnstrucțiа tеоrеtică а răspundеrii 

juridicе în drеptul public și în drеptul privаt” – 

formarea CȘS; 

3. Malearciuc Oхana. „Principiul separației puterilor: 

evoluție și stare actuală” – formarea CȘS; 

4. Șelenga Natalia. „Bazele teoretice ale statutului 

juridic al personalității în statul contemporan” – 

formarea CȘS. 

 

în cadrul Comisiei de 

experți ANACEC 

 

 

 

10.02.2020 

 

16.06.2020 

 

16.06.2020 

 

16.06.2020 

 

28 Cușnir 

Valeriu 

Expert în evaluarea proiectelor științifice MECC 2-11 iunie 

2020 

29 Cușnir 

Valeriu 

Membru al Comisiei de evaluare a dosarelor 

companiilor participante la concursul „Marca 

Comercială a Anului 2019” 

Min. economiei 22 iunie – 03 

iulie 2020 

 

 

 

DATE 

despre activitatea de avizare si examinare a corespondenței în anul 2020 

 

Nr. 

d/o 

Data și nr. 

document 

intrare 

Denumirea documentului 

 

Executor Termen, nr. și 

data document de 

ieșire 

1.  15.01.2020 

 

Pregătirea Răspunsului ICJPS pentru MECC la solicitarea nr. 04/2-09/7631 

din 30.01.2019 cu privire la participarea angajaților ICJPS la programele UE 

pentru cercetare, cu specificarea modului de utilizare a mijloacelor financiare 

alocate.  

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

30.01.2019 

Scrisoare de 

confirmare 

56/08 din 

15.01.2020 

2.  21.01.2020 Pregătirea Răspunsului ICJPS pentru MECC la solicitarea Cancelariei de Stat 

a Republicii Moldova nr. 21-06-9292 din 30.12.2019, cu privire la activitatea 

Institutului în perioada anilor 2017-2019, în volum de 3 pagini. 

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

21.01.2020 

Scrisoare de 

confirmare 

56/11 din 

21.01.2020 

3.  23.01.2020 Elaborare de comun cu contabilitatea a Formei FD-053 pentru raportul anual 

pe 2019 privind performanța pe programe și subprograme.   

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

23.01.2020 

Scrisoare de 

confirmare 

56/18 din 

23.01.2020 

4.  30.01.2020 Elaborarea și expedierea răspunsului ICJPS pentru MECC la solicitarea de a 

menționa cele mai relevante proiecte de cercetare implementate în cadrul 

ICJPS în perioada 2017-2019.  

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

30.01.2020 

Confirmare – 

mesaj email 

5.  06.02.2020 Elaborare de comun cu contabilitatea și secția Personal a Formularul Nr.1-

știință pe 2019 pentru a fi prezentat la Biroul Național de Statistică al RM.  

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

06.02.2020 

Confirmare – 

mesaj email 

6.  - A fost elaborat de comun cu contabilitatea și secția Personal Raportul anual 

consolidat privind controlul intern managerial în cadrul ICJPS pe anul 2019.  

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

24.02.2020 

Confirmare – 

mesaj email 

7.  - A fost elaborat și prezentat Demersul din partea Consiliului Științific ICJPS 

către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, 

Comisiei pentru stabilirea cuantumului sporului de performanță și al sporului 

cu caracter specific conducătorilor unităților bugetare din subordine. 

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

25.02.2020 

Confirmare – 

mesaj email 

8.  10.03.2020 Elaborarea și expedierea răspunsului ICJPS pentru MECC la solicitarea de a 

menționa formele și proiectele de cooperare cu cercetători din Republica 

Cehă în cadrul unor programe ale UE pentru cercetare, precum și rezultatele 

obținute în urma unei astfel de colaborări. 

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

10.03.2020 

Confirmare – 

mesaj email 
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9.  16.03.2020 Elaborarea și expedierea răspunsului ICJPS, în volum de 4 pagini, pentru 

MECC la solicitarea sa din 16.03.2020 cu privire la măsurile întreprinse în 

perioada de referință (iulie 2019 – februarie 2020) întru realizarea Foii de 

parcurs privind domeniile prioritare de cooperare Republica Moldova-

Romania, din 9 octombrie 2019.  

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

20.03.2020 

Confirmare – 

mesaj email 

10.  - Efectuarea rectificărilor și completarea Regulamentului instituțional  cu 

privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță a personalului din 

cadrul ICJPS. 

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

23.03.2020 

Confirmare – 

mesaj email 

11.  04.05.2020 Pregătirea și prezentarea setului de acte la solicitarea Curții de Conturi pentru 

auditul rapoartelor financiare consolidate pe anii 2015-2019, conținând 

informații și documente privind cele 9 proiecte de cercetare, cu finanțare 

bugetară, implementate de ICJPS pe parcursul perioadei: pentru fiecare dintre 

proiecte au fost definitivate rapoarte anuale și un raport final sintetizat ( total 

– 36 rapoarte). 

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

07.05.2020 

Confirmare – 

mesaj email 

12.  04.05.2020 Elaborarea Notei informative la solicitarea Curții de Conturi, cu privire la 

toate proiectele de cercetare 2015-2019 implementate de ICJPS pe parcursul 

perioadei cu analiza calitativă și cantitativă a rezultatelor obținute și cu 

menționarea cheltuielilor bugetare aferente (7 pg.). 

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

07.05.2020 

Confirmare – 

mesaj email 

13.  04.05.2020 Elaborarea răspunsului la solicitarea Curții de Conturi și completarea 

tabelului respectiv conform solicitării, referitor la depunerea de informații și 

documente privind cele 9 proiecte de cercetare implementate de ICJPS pe 

parcursul perioadei 2015-2019 cu 36 de rapoarte, contracte financiare și Nota 

explicativă anexate (total – 3 pg.). 

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

07.05.2020 

Confirmare – 

mesaj email 

14.  04.05.2020 Elaborarea răspunsului la solicitarea MECC referitor la implementarea în 

trimestrul I din 2020 a acțiunilor planificate în Foaia Națională de Parcurs 

pentru integrarea RM în Spațiul European de Cercetare pe anii 2019-2021 și 

în Planul de Acțiuni cu privire la implementarea acesteia, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1081 / 2018 (total – 4 pg.) 

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

07.05.2020 

Confirmare – 

mesaj email 

15.  13.05.2020   Pregătirea și expedierea Raportului consolidat din partea ICJPS, la solicitarea 

din partea MECC, cu privire la participarea cercetătorilor din cadrul ICJPS la 

Acțiuni COST în anul 2019, prin colectarea și sistematizarea rapoartelor 

individuale ale celor 23 reprezentanți ai ICJPS în diverse Acțiuni COST. A 

fost întocmit un răspuns la solicitare sub formă de tabel, în volum de 9 pagini. 

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

20.05.2020   

Confirmare – 

mesaj email 

16.  28.05.2020 A fost întocmit un Răspuns la solicitarea din partea MECC, înregistrată cu 

numărul de intrare 56/55 din 28.05.2020 cu privire punerea la dispoziție a 

planului de cheltuieli al bugetului alocat ICJPS pe 2020. 

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

28.05.2020 

Confirmare – 

mesaj email 

17.  28.05.2020 A fost elaborată Nota informativă la Devizul de cheltuieli al ICJPS 

(Infrastructură) pe anul 2020, cu descrierea narativă și explicarea în detaliu a 

necesității cheltuielilor pentru buna realizare a Programelor de Stat și a 

funcționării optime a Institutului. 

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

28.05.2020 

Confirmare – 

mesaj email 

18.  19.06.2020 A fost întocmit un Răspuns la solicitarea Secției SSEUA a AȘM referitor la 

solicitarea Ministeurului Afacerilor Interne cu privire la implementarea 

Planului de actiuni al Strategiei nationale de ordine si securitate publica 

pentru anii 2017-2020. 

Dr. hab. 

Sprincean 

Serghei 

23.06.2020 

Confirmare – 

mesaj email 

19.  09.01.2020 Opinie ICJPS: Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare nu are temei 

legal pentru reevaluarea (evaluarea repetată) propunerilor de proiect sau 

excluderea unor evaluări neconvenabile pretendenților  

V.Balmuș 09.01.2020 

20.   Opinie la proiectele de acte prezentate spre avizare de Universitatea de Stat 

„Dimitrie Cantemir”  

 

V.Balmuș 14.02.2020 

21.   Pozitia ICJPS vizavi de solicitarea UTM privind crearea Registrului National 

de inregistrare a obiectelor lansate in spatiul cosmic. Pozitia vizavi de 

solicitarea UTM privind crearea Registrului National de inregistrare a 

obiectelor lansate in spatiul cosmic.  

V.Balmuș 31.05.2020 
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 Susținerea tezelor în cadrul CŞS de pe lângă ICJPS 
 

În cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice cu referință la 

proiectul aflat în derulare în sem.I al anului 2020 au fost susținute 3 teze de doctor în drept, 

după cum urmează: 

1. Grîu-Panţureac  Maria. Răspunderea pentru încălcarea normelor de drept electoral. Teză de 

doctor în drept, specialitatea 552.01 - Drept constituţional. Cond. şt. A. Smochină. Referenți oficiali: 

Cușmir Marcel, Belecciu Ștefan. 16 ianuarie 2020. Dosarul și teza se află în examinare la ANACEC. 

2. Busuioc Nadejda. Investigarea infracțiunilor de evaziune fiscal: cadrul processual și tactic-

metodologic. Teză de doctor în drept, specialitatea 552.04 – Criminalistică, expertiză judiciară, 

investigații operative. Cond. şt. V. Cușnir. Referenți oficiali: Moraru Victor, Cojocaru Radion. 6 

martie 2020. Dosarul și teza se află în examinare la ANACEC. 

3. Tatar Olga. Contractele nenumite – consecință a realizării principiului libertății contractuale 

în raporturile juridice civile. Teză de doctor în drept, specialitatea 553.01 - Drept civil, Domeniul 

științific: 5. Științe sociale și economice. Comisia de doctorat: Cojocaru Eugenia, doctor habilitat în 

drept, profesor universitar – președinte; Frunză Iurie, doctor în drept, conferențiar universitar – 

referent; Cristeva Natalia, doctor în drept, conferențiar  universitar – referent; Ignatiev Vasile, doctor 

în drept, conferențiar universitar – referent; Mihalache Iurie, doctor habilitat în drept, conferențiar  

universitar– membru. 26 iunie 2020. Dosarul și teza se află în examinare la ANACEC. 

 

 


