
 

 

 

 

 

 

PROGRAM 
 

 

 

Atelierul de lucru cu genericul:  

„Potențial de creștere a capacităților de funcționalitate a instituțiilor puterii de stat din RM în 

contextul crizei cauzate de pandemia COVID – 19”. 

15 aprilie 2021 

 

orele 10.30 - 12.30 

 

 

 

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului de cercetare al Agenției Naționale de Cercetare 

și Dezvoltare (ANCD) în cadrul ofertei de soluții de cercetare-inovare privind combaterea și 

atenuarea impactului pandemiei COVID-19 (2020 - 2021):  „Atenuarea impactului negativ al 

pandemiei COVID-19 asupra funcționalității instituțiilor puterii de stat din Republica 

Moldova” (FUNCOV). 

 

 

Prezentări, intervenții și discursuri: max. 5 minute 

 

 

Link-ul de acces: 

 

https://us02web.zoom.us/j/81254108271?pwd=SEtlTiszSHRqdDhESkVXMGdyQy9Wdz09 

 

Identificator: 812 5410 8271 

Codul de acces: 123456 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/81254108271?pwd=SEtlTiszSHRqdDhESkVXMGdyQy9Wdz09
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CUVÂNT DE SALUT 

10.30 – 10.35 
 

Serghei SPRINCEAN, dr. hab., coordonatorul proiectului FUNCOV 
 

Victor JUC, dr. hab., prof. univ., directorul ICJPS 
 

 

Discursuri 

10.35 – 10.50 
 

Moderator: 

Serghei SPRINCEAN, dr. hab., conf. univ., ICJPS 
 

Intervenții și discursuri ale reprezentanților invitați ai instituțiilor puterii de stat și comunității 

academice 
 
 

 

Prezentări: 

10.50 – 12.20 
 

Moderator: 

Serghei SPRINCEAN, dr. hab., conf. univ., ICJPS 
 

 

Serghei SPRINCEAN, dr. hab., conf. univ., ICJPS 

„Impactul crizei cauzate de pandemia COVID – 19 asupra capacităților de funcționalitate 

a instituțiilor puterii de stat din RM” 

 

Andrei SMOCHINĂ, dr. hab., prof. univ., ICJPS 

„Aspecte normative privind funcționalitatea instituțiilor puterii de stat din RM și pandemia 

COVID – 19” 

 

Pantelimon VARZARI, dr. hab., prof. univ., ICJPS 

„Însușirea și valorificarea principiilor de bună guvernare de către funcționarii publici”. 

 

Ion RUSANDU, dr., conf. cerc., ICJPS 

„Realitățile pandemice și politice actuale din Republica Moldova”.  

 

Marica DUMITRAȘCO, dr., conf. cerc., ICJPS și Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice 

„Republica Moldova și securitatea sanitară a unor state din Europa de Est”. 

 

Veaceslav UNGUREANU, dr., ICJPS 

”Periodizarea fenomenului COVID-19 în contextul necesității consolidării capacității 

instituționale a sistemului național de securitate și apărare al Republicii Moldova”. 

 

Ion MOCANU, dr., ICJPS 

„Pandemia COVID-19: efecte sociale și măsuri de depășire a crizei pandemice”. 
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Vlad STERPU, dr., ICJPS și Universitatea de Stat din Moldova 

„Perspective de creștere a capacităților de funcționalitate a instituțiilor puterii de stat în 

domeniul securității din RM în contextul pandemiei COVID-19”. 

 

Lucia GROSU, mg., ICJPS 

„Importanța creșterii capacității instituțiilor puterii de stat în gestionarea spațiului 

informațional în contextul crizei cauzate de pandemia COVID – 19”. 

 

Alexandru ROȘCA, dr., ICJPS 

„Aspecte politice în contextul necesității creșterii eficienței gestionării pandemiei actuale”. 

 

Aurelia PERU-BALAN, dr. hab., conf. univ., ICJPS 

„Campaniile de PR ale politicienilor din RM în contextul crizei cauzate de pandemia 

COVID – 19”. 

 

Lilia BARGA, dr., conf. cerc., ICJPS 

„Эффективность политического процесса в условиях пандемии COVID-19 с точки 

зрения теории социальной сложности”. 

 

Ruslana GROSU, dr., ICJPS și Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”  

„Perspective de promovare a științei deschise în beneficiul instituțiilor puterii de stat în 

contextul crizei cauzate de pandemia COVID – 19”. 
 

Irina CEACHÎR, dr., ICJPS 

„Unele reflecții privind cultura organizaţională și schimbarea în context pandemic”. 

 

Maria DIACON, dr., conf. univ., ICJPS 

„Politica educațională a Uniunii Europene în contextul crizei cauzate de pandemia COVID 

– 19”. 

 

Natalia ALBU, dr., conf. univ., ICJPS și Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel 

Bun”  

„Guvernarea deschisă și pandemia COVID-19: incluziune și gender”. 

 

Marina GORBATIUC, mg., ICJPS 

„Activitatea OSCE în condițiile pandemiei COVID – 19” 
 

 

 

Discuții și intervenții. 
 
 

CUVÂNT DE ÎNCHEIERE 

12.20 – 12.30  
 

Serghei SPRINCEAN, dr. hab., coordonatorul proiectului FUNCOV 
 

Victor JUC, dr. hab., prof. univ., directorul ICJPS 
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Invitație  
 

 

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (Chișinău, RM), 

organizează Atelierului de lucru cu genericul: „Potențial de creștere a capacităților de 

funcționalitate a instituțiilor puterii de stat din RM în contextul crizei cauzate de pandemia 

COVID – 19”. 

 

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului de cercetare al Agenției Naționale de 

Cercetare și Dezvoltare (ANCD) în cadrul ofertei de soluții de cercetare-inovare privind 

combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19 (2020-2021):  „Atenuarea impactului 

negativ al pandemiei COVID-19 asupra funcționalității instituțiilor puterii de stat din Republica 

Moldova” (FUNCOV).  

 

 

Agenda evenimentului include următoarele module: 

 

I.   Potențial de creștere a capacităților de funcționalitate a instituțiilor puterii de stat din RM, 

responsabile de politica internă, în contextul crizei cauzate de pandemia COVID – 19 

 

II. Potențial de creștere a capacităților de funcționalitate a instituțiilor puterii de stat din RM, 

responsabile de politica externă, în contextul crizei cauzate de pandemia COVID – 19 

 

Lucrările atelierului de lucru se vor desfășura la 15 aprilie 2021, începând cu ora 10.30, pe 

adresa: bl. Ștefan cel Mare, nr. 1, Academia de Științe a Moldovei, et. 2, Sala Mică (provizoriu) 

sau / și Online. 

  

___________________________________ 

 

Link-ul de acces: 

https://us02web.zoom.us/j/81254108271?pwd=SEtlTiszSHRqdDhESkVXMGdyQy9Wdz09 

Identificator: 812 5410 8271 

Codul de acces: 123456 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/81254108271?pwd=SEtlTiszSHRqdDhESkVXMGdyQy9Wdz09

