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Conferință științifică națională consacrată finalizării activității asupra temelor de plan din 

cadru proiectelor instituționale pe anii 2015-2018 cu extensiune în 2019. 

Chișinău, bulevard Ștefan Cel Mare și Sfânt,1. Sala Mică, 5-7 noiembrie 2019 

 

 

 

 

 

 

Comitetul organizatoric: 

1. JUC Victor, dr. hab., președinte 

2. SPRINCEAN Serghei, dr. hab., secretar științific 

3. CUȘNIR Valeriu, dr. hab. 

4. FRUNZĂ Iurie, dr. 

5. ROȘCA Alexandru, dr. 

6. ALBU Natalia, dr. 

7. MOCANU Victor, dr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM 

Marți, 05 noiembrie 2019, ora 13.00 

 

Cuvânt de deschidere: JUC Victor, dr. hab., director 

Moderatori: MOCANU Victor, dr. 

                      BURIAN Alexandru, dr. hab. 

Comunicări științifice 

 

1. MOCANU Victor, dr.   Principii metodologice de cercetare a clasei de mijloc în   
 Republica  Moldova. 

2. SPĂTARU Tatiana dr. hab. Dimensiunea si  conținutul clasei de mijloc: o abordare   

 metodologică transversală. 

3. MALCOCI Ludmila, dr. hab. Conceptualizarea stratificării sociale și a clasei mijlocii. 

4. CĂLCÂI Gheorghe, dr. Rolul micului business în constituirea clasei mijlocii. 

5. NEGURĂ Petru dr. Fenomenul coeziunii solidarității și incluziunii sociale (în baza 

surselor cantitative și calitative (2016-2018). 

6. MOCANU Angela, dr. Influența educației asupra stratificării sociale. 

7. GAȘPER Lucia, dr. Particularitățile sociopsihologice ale valorilor adolescenților cu  

 părinți migranți și non-migranți.  

8. POTOROACĂ Mihai, c.șt. Evoluția structurii ocupaționale a Republicii Moldova.  

Situația persoanelor vârstnice. 

9. DUMBRĂVEANU Andrei, dr. Constituirea clasei mijlocii sub influența reformelor 

      în Republica Moldova: viziunea respondenților și a experților. 

10. FILIPOV Ina, c.șt. Rolul autorităților locale în gestionarea transformărilor  

oportunităților   provocate de migrațiune. 

11. CIOBANU Elvira, c.șt. Factorii care influențează poziționarea tinerilor în clasa 

mijlocie. 

12. REABCINSCHII Veaceslav, c.șt.  Dimensiunea culturală în asigurarea mobilității  

sociale ascendente. 

13. BURIAN Alexandru, dr. hab. Redimensionarea politicii externe a Republicii Moldova                            

din perspectiva evoluției proceselor integraționiste 

14. CHINDÎBALIUC Oleana, dr.  Securitatea energetică a regiunii Extinse a Mării Negre în 

contextul reformatării sistemului internațional și modelării proceselor geopolitice 

15. CUCOȘ Diana, dr.  Migrația si drepturile omului: provocări, politici, protecție 

16. CHIRTOACĂ Natalia, dr.  Ordinea juridică a Uniunii Europene și consecințe pentru 

Republica Moldova în contextul integrării europene 

 

 



PROGRAM 

Miercuri, 06 noiembrie 2019, ora 13.00 

Moderatori: CUȘNIR Valeriu, dr. hab. 

                      ALBU Natalia, dr.  

Comunicări științifice 

1. CUȘNIR Valeriu, dr. hab. Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în 

contextul necesităților de securitate și asigurare a parcursului european: realizări 

și perspective 

2. FRUNZĂ Iurie, dr. Asistenţa juridică gratuită, sărăcia legitimă şi dezvoltarea 

cadrului legal  al Republicii Moldova în contextul de asigurare a parcursului 

european 

3. BALMUȘ Victor, dr. hab. Incertitudinea unor prevederi din Codul administrativ 

al Republicii Moldova” 

4. COSTACHI Gheorghe, dr. hab. Aspecte contradictorii ale abordării științifice a 

conceptului de „securitate juridică” 

5. CHIRTOACĂ Leonid, dr. Răspunderea civilă în spațiul european. Evoluția 

fundamentelor  răspunderii civile delictuale de la răspunderea individuală la 

socializarea riscurilor 

6. GRAMA Dumitru, dr. Aportul doctrinelor politico-juridice la consolidarea 

securității naționale a Republicii Moldova și de asigurare a parcursului 

european” (1940-2019) 

7. GUȘTIUC Andrei, dr. Securitatea financiar-bancară – condiție fundamentală de 

existență și prosperitate a Republicii Moldova 

8. OSOIANU Tudor, dr. Corelația dintre protecția drepturilor omului și 

contracararea criminalității 

9. SMOCHINĂ Andrei, dr. hab. Moldova  Republică Parlamentară: probleme 

actuale, abordări științifice și tendințe 

10. Tașcă Mihail dr. Creația legislativă: concept și perspective 

11. CERNOMOREȚ Sergiu, dr. Normele Codului penal al Republicii Moldova  - 

mijloc de protecție a dreptului la inviolabilitate domiciliului 

12. CHIPER Natalia, dr. «Pейдерство» как деструктивный феномен в 

банковской сфере 

13. PRISAC Alexandru, dr.  Reconstituirea procedurii judiciare pierdute în cauzele 

civile 

14. SOSNA Boris, dr. Развитие национального законодательства, 

соответствующего международным нормам по социальной защите 

15. STEFU Lilia, c. șt. Cadrul juridic al instituției medierii: cercetare comparativă 

Republica Moldova și statele cu o democrație avansată 

lex:LPLP199711211381


16. GORIUC Silvia, dr. Cadrul legal de transpunere în practică a politicilor publice 

în domeniul securității naționale de către administrația publică din Republica 

Moldova 

17. GUȚU Gheorghe, dr.,  Tretiacov Olga, c. șt. Inalienabilitatea prin Constituție a 

bunurilor din domeniul public: necesitate de securitate și asigurare a parcursului 

european 

18. ALBU Natalia, dr. Securitatea umană și Agenda Femeile, Pacea și Securitatea – 

indicatori ai bunei guvernări 

19. SPRÎNCEAN Serghei, dr. hab. Asigurarea securității umane în contextul 

necesității de modernizare sociopolitică 

20. MÎNDRU Valeriu, doctor  Evoluții ale sistemului electoral și impactul asupra 

calității clasei politice din Republica Moldova 

21. MOCANU Ion, doctor Impactul reformelor implementate în Republica Moldova 

asupra intenției de vot a cetățenilor 

22. DUMITRAȘCO Marica, doctor, Competitivitatea economiei Republicii Moldova 

în domeniul tehnologic 

23. GUȘTIUC Ludmila, c. șt. Asigurarea securității statului în Republica Moldova în 

contextul implementării Acordului de Asociere RM-UE 

24. BENCHECI Marcel, doctor Rolul serviciilor de informații în prevenirea și 

combaterea terorismului internațional. 

25. GOTIȘAN Iurie, doctor, Aspecte ale securității economice și procesul de 

reintegrare a țării 

26. AFANAS Nicolai, c. șt. Metamorfozele frontierelor de stat în contextul 

gestionării riscurilor de securitate în uniunea europeană 

27. POSTICA Alexandru, c. șt. Protecția minorilor în cadrul întrunirilor publice, 

limitele dreptului de a organiza și participa la întruniri a minorilor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM 

Joi, 07 noiembrie 2019, ora 13.00 

Moderatori: ROȘCA Alexandru S., dr.  

    Comunicări științifice 

1. ROŞCA Alexandru, dr. hab. Valorile politico-sociale clasice în contextul modernizării  

2. MORARU Victor, dr. hab. Migrația în contextul modernizării Republicii Moldova 

3. VARZARI Pantelimon dr. hab. Calitatea guvernării guvernării din Republica 

Moldova ca problemă publică de eficacitate a puterii politice  

4. PERU- BALAN dr. hab. Trenduri internaționale de comunicare politică și PR 

electoral: alegerea făcută de actorii politici autohtoni în cadrul disputei de 

geopolitică și populism 

5. RUSANDU Ivan, dr. Puterea și opoziția politica în Republica Moldova: avant/post 

electorală 2019 

6.  BRAGA Lili, dr. Особенности массовой электоральной культуры в Республике 

Молдова 

7. ROGOVAIA Galina, dr. Экологическое благополучие страны как 

приоритет Национальных интересов Республики Молдова в свете молдо-

украинских отношений 

8. GROSU Ruslana, dr. Dinamica relațiilor Republicii Moldova cu unii actori majori din 

Orientul Mijlociu în perioada 2014-2019 

9. DUMITRAȘCU Marica, dr. Rolul instituțiilor statului în valorificarea potențialului 

politicii comerciale externe liberale pentru Republica Moldova 

10. CIUMAC Svetlana, dr. Relațiile comerciale și bugetare în cadrul uniunii europene: 

general și particular  

11. CEACÎR Irina, dr. Evaluarea culturii organizaționale prin resursele digitale. 

12. DIACON Maria, dr. Abordări instituționale și evolutive ale politicii europene de 

educare și formare profesională. 

13. UNGUREANU Veaceslav, dr. Asigurarea securității naționale a Republicii 

Moldova din perspectiva noilor transformări ale arhitecturii geopolitice regionale 

14. ȚVEATCOV Nicolae, dr. Социальные трансформации и интеграционные 

процессы в Республике Молдова: граждановедческое измерение 

15. BALAN Elena, dr. Factorul etnic în contextul realizării demersului democratic și a 

opțiunii europene a Republicii Moldova 

16. GROSU Lucia, c. șt. Valorificarea potențialului comunicării în contextul dezvoltării 

naționale 

17. GORBATIUC Marina, c. șt. Вклад в обеспечение демократии Бюро по 

демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в Республике 

Молдова. 

18. STERPU Vladimir, c. șt. Contribuția organizațiilor internaționale la asigurarea 

securității Republicii Moldova 



19. RUSTANOVICI Ludmila, c. șt. Культура гражданственности в Республике 

Молдова в условиях демократического реформирования 

20.  ROȘCA Alexandru S., dr. Marketingul politic în Republica Moldova: ajustările 

teoretice și observațiile practice 

 

 

 

Cuvânt de încheiere: JUC Victor, dr. hab. 
  

Institutul de Cercetări Juridice, Politice Și Sociologice – 50 de ani de activitate 

de sine-stătătoare 


