
 

 

PROGRAM 
 

 
 

Conferință științifică cu genericul:  

„Soluții și recomandări pentru factorii de decizii din instituțiile puterii de 

stat din RM de ieșire din criza cauzată de pandemia COVID–19” 
 

25 mai 2021 
 

orele 10.30 - 15.00 

 

10.00 – 10.30 – Înregistrarea participanților  

10.30 – 11.00 – Deschiderea oficială a conferinţei  

11.00 – 14.30 – Desfăşurarea lucrărilor pe module  

14.30 – 15.00 – Totalizarea rezultatelor Conferinței 

 

 

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

Cercetare și Dezvoltare (ANCD) din oferta de soluții de cercetare-inovare privind 

combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19 (2020 - 

2021):  20.70086.13/COV „Atenuarea impactului negativ al pandemiei COVID-

19 asupra funcționalității instituțiilor puterii de stat din Republica Moldova” 

(FUNCOV), coordonator de proiect: dr. hab., conf. univ. SPRINCEAN Serghei 

 

Prezentări: max. 15 minute 

Intervenții și discursuri: max. 5 minute 
 

 

Link-ul de acces: 
https://us02web.zoom.us/j/87678799515?pwd=Y1g0NGFaQUxJSitTTGdIWkJBV09KUT09 

 

Cerinţe faţă de publicaţii:  

minim 30.000 semne, TNR 12, format word. 

 

 

Adresa email de contact:  

sprinceans@yahoo.com 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/87678799515?pwd=Y1g0NGFaQUxJSitTTGdIWkJBV09KUT09
mailto:sprinceans@yahoo.com
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Comitet organizatoric: 

 

1. Victor JUC, dr. hab., prof. univ., director al ICJPS 

2. Serghei SPRINCEAN, dr. hab., coordonator al proiectului FUNCOV 

 

 

Comitet științific: 

 

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

2. Serghei SPRINCEAN, dr. hab., coordonator al proiectului FUNCOV 

 

 

 

CUVÂNT DE SALUT 

10.30 – 11.00  
 

 Serghei SPRINCEAN, dr. hab., coordonator al proiectului FUNCOV 

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

 

Discursuri 

11.00 – 11.30 
 

Moderator: 

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

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

comunității academice naționale și internaționale. 
 
 

 

Prezentări: 

11.30 – 14.30 
 

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

 

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

„Impactul pandemic al maladiei COVID-19 asupra calității guvernării prin 

prisma asigurării securității persoanei umane”. 

 

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

„Instituirea regimului de bună guvernare — cheia reușitei pentru depășirea 

crizei pandemice”. 

 

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

„Consolidarea capacităților instituțiilor statale și opoziției politice din 

Republica Moldova în contextul pandemiei COVID-19: analiză și prognoză”.  
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4.  Marica DUMITRAȘCO, dr., conf. cerc., ICJPS, Academia de Muzică, Teatru și 

Arte Plastice 

„Atenuarea impactului negativ al pandemiei COVID-19 asupra integrării 

Republicii Moldova în rețele regionale de producere”. 

 

5.  Veaceslav UNGUREANU, dr., ICJPS 

”Reziliența instituțională a sistemului național de securitate și apărare al 

Republicii Moldova în perioada pandemiei globale COVID-19”. 

 

6. Vlad STERPU, dr., ICJPS și Universitatea de Stat din Moldova 

„Contribuția organizațiilor internaționale la sporirea funcționalității 

instituțiilor puterii de stat în domeniul securității din Republica Moldova în 

contextul pandemiei COVID-19”. 
 

7.  Ion MOCANU, dr., ICJPS 

„Încrederea populației Republicii Moldova în instituțiile puterii de stat în 

contextul pandemiei COVID-19: abordare sociologică”. 

 

8.  Oleana CHINDÎBALIUC, dr., conf. univ., ICJPS, Universitatea de Studii 

Europene din Moldova 

„Politica energetică a Republicii Moldova în contextul pandemiei de 

Coronavirus (COVID-19): provocări interne și externe”. 

 

9.  Lucia GROSU, mg., ICJPS 

„Eficiența comunicării guvernamentale și cauzele deficitului de încredere a 

cetățenilor în actul de guvernare din Republica Moldova în contextul 

pandemiei COVID-19”. 

 

 

Discuții. 
 

 

CUVÂNT DE ÎNCHEIERE 

14.30 – 15.00  
 

 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 Conferință științifică cu genericul: „Soluții și recomandări pentru 

factorii de decizii din instituțiile puterii de stat din RM de ieșire din criza cauzată de 

pandemia COVID–19”. 

 

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului de cercetare al Agenției 

Naționale de Cercetare și Dezvoltare (ANCD) din oferta de soluții de cercetare-

inovare privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19 (2020 - 

2021):  20.70086.13/COV „Atenuarea impactului negativ al pandemiei COVID-

19 asupra funcționalității instituțiilor puterii de stat din Republica Moldova” 

(FUNCOV), coordonator de proiect: dr. hab., conf. univ. SPRINCEAN Serghei. 

 

Agenda evenimentului include următoarele module: 

I.   Abordări interdisciplinare ale impactului negativ al crizei cauzate de pandemia 

COVID-19 asupra capacităților de funcționalitate a instituțiilor puterii de stat. 

II.  Căi de identificare a perspectivelor de ameliorare a situației sociale și a 

capacităților de funcționalitate a instituțiilor puterii de stat în contextul impactului 

negativ al crizei cauzate de pandemia COVID-19. 

 

Lucrările Conferinței științifice se vor desfășura la 25 mai 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/87678799515?pwd=Y1g0NGFaQUxJSitTTGdIWkJBV09

KUT09 

 

Identificator: 876 7879 9515 

Cod de acces: 275867 

 
 

 

https://us02web.zoom.us/j/87678799515?pwd=Y1g0NGFaQUxJSitTTGdIWkJBV09KUT09
https://us02web.zoom.us/j/87678799515?pwd=Y1g0NGFaQUxJSitTTGdIWkJBV09KUT09

