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PROGRAM 
 

 

 

Atelier de lucru cu genericul:  

„Evaluarea impactului negativ al crizei cauzate de pandemia COVID-19  

asupra capacităților de funcționalitate a instituțiilor puterii de stat din RM” 

 

9 martie 2021 

 

orele 11.30 - 13.30 

 

 

 

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: max. 15 minute 

Intervenții și discursuri: max. 10 minute 

 

 

 

Link-ul de acces: 

https://us02web.zoom.us/j/86922180611?pwd=RWpGQTM2STlyMlcyMGNiMWU2

MGJ5dz09 

Identificator: 869 2218 0611 

Codul de acces: 123456 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/86922180611?pwd=RWpGQTM2STlyMlcyMGNiMWU2MGJ5dz09
https://us02web.zoom.us/j/86922180611?pwd=RWpGQTM2STlyMlcyMGNiMWU2MGJ5dz09
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11.30 – 11.50  
CUVÂNT DE SALUT 

Serghei SPRINCEAN, dr. hab., coordonatorul proiectului FUNCOV 

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

 

11.50 – 12.20 
Moderator: 

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

 

Discursuri: 

Renata COZONAC, director general, 

Camera Națională a Cărții din RM 

„Impactul pandemiei COVID-19 asupra eficienței funcționării instituțiilor 

publice” 

 

Dan POPOVICI, specialist superior, 

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală 

Centrală 

„Alegeri pe timp de pandemie - Cazul Republicii Moldova”  

 

Tudorița-Sanda SOHOȚCHI 

Ofițer superior al Secției relații internaționale și asistență externă, 

Inspectoratul General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne din RM 

„Pandemia COVID-19 și asigurarea funcționalității organelor de poliție din 

RM”. 

 

Ion CREȚU 

Membru corespondent în Republica Moldova la Ae-Copsd European Police, 

Colaborator al Ministerului Afacerilor Interne din RM 

 „Activitatea organelor de forță din RM în perioada pandemiei COVID-19”. 

 

 

12.20 – 13.20 
Moderator: 

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

 

Prezentări: 

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

„Impactul pandemiei COVID-19 asupra calității guvernării și securității 

persoanei umane”. 

 

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

„Instituirea regimului de bună guvernare pentru depășirea crizei pandemice: 

recomandări practice”. 
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Ion RUSANDU, dr., conf. cerc., ICJPS 

„Pandemia COVID-19 și consolidarea capacităților instituțiilor statale și 

opoziției politice din Republica Moldova”.  

 

Marica DUMITRAȘCO, dr., conf. cerc., ICJPS 

„Aspecte practice ale procesului de atenuare a impactului negativ al pandemiei 

COVID-19 asupra integrării Republicii Moldova în rețele regionale de 

producere”. 

 

Veaceslav UNGUREANU, dr., ICJPS 

”Pandemia globală COVID-19 și reziliența instituțională a sistemului național de 

securitate și apărare al Republicii Moldova”. 

 

Ion MOCANU, dr., ICJPS 

„Încrederea populației Republicii Moldova în instituțiile puterii de stat în 

contextul pandemiei COVID-19: recomandări pentru autorități” 

 

Vlad STERPU, dr., ICJPS 

„Pandemia COVID-19 și funcționalitatea instituțiilor puterii de stat în domeniul 

securității din Republica Moldova: implicații practice”. 

 

Lucia GROSU, mg., ICJPS 

„Pandemia COVID-19 și eficiența comunicării guvernamentale și cauzele 

deficitului de încredere a cetățenilor în actul de guvernare din Republica 

Moldova”. 

 

 

Alte intervenții. 

 

Discuții. 

 

 

13.20 – 13.30  
 

CUVÂNT DE ÎNCHEIERE 

 

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 Atelierul de lucru cu genericul: „Evaluarea impactului negativ al crizei 

cauzate de pandemia COVID-19 asupra capacităților de funcționalitate a instituțiilor 

puterii de stat din RM”. 

 

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.   Impactului negativ al crizei cauzate de pandemia COVID-19 asupra capacităților 

de funcționalitate a instituțiilor puterii de stat, responsabile de politica internă 

II.  Impactului negativ al crizei cauzate de pandemia COVID-19 asupra capacităților 

de funcționalitate a instituțiilor puterii de stat, responsabile de politica externă 

 

Lucrările atelierului de lucru se vor desfășura la 09 martie 2021, începând cu ora 

11.30, 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/86922180611?pwd=RWpGQTM2STlyMlcyMGNiMWU2

MGJ5dz09 

Identificator: 869 2218 0611 

Codul de acces: 123456 

https://us02web.zoom.us/j/86922180611?pwd=RWpGQTM2STlyMlcyMGNiMWU2MGJ5dz09
https://us02web.zoom.us/j/86922180611?pwd=RWpGQTM2STlyMlcyMGNiMWU2MGJ5dz09

