
 

 

 

 

 

 

PROGRAM 
 

 

 

Masa rotundă cu genericul:  

„Funcționalitatea instituțiilor puterii supreme în stat din  

Republica Moldova în condițiile pandemiei COVID-19” 

 

25 martie 2021 

 

orele 14.00 - 16.00 

 

 

 

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. 7 minute 

Intervenții și discursuri: max. 5 minute 

 

 

Link-ul de acces: 

https://us02web.zoom.us/j/81053471169?pwd=TUFGc0FvYllKbEpKRXNPcWQrN2tqQT09 

 

Identificator: 810 5347 1169 

Codul de acces: 123456 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/81053471169?pwd=TUFGc0FvYllKbEpKRXNPcWQrN2tqQT09
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CUVÂNT DE SALUT 

14.00 – 14.10  
 

Serghei SPRINCEAN, dr. hab., coordonatorul proiectului FUNCOV 
 

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

 

Discursuri 

14.10 – 14.30 
 

Moderator: 

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

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

academice 
 
 

 

Prezentări: 

14.30 – 15.50 
 

Moderator: 

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

 

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

„Impactul diminuării funcționalității instituțiilor puterii supreme de stat asupra calității 

guvernării și securității persoanei umane în perioada pandemiei COVID-19”. 

 

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

„Aplicabilitatea principiilor de bună guvernare de către clasa politică guvernantă”. 

 

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

„Oportunități de consolidare a capacităților instituțiilor puterii supreme de stat și 

opoziției politice din Republica Moldova în contextul pandemiei COVID-19”.  
 

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

„Perspectivele optimizare a funcționalității instituțiilor puterii centrale în contextul 

pandemiei COVID-19 din perspectiva integrării Republicii Moldova în rețele regionale de 

producere”. 
 

Veaceslav UNGUREANU, dr., ICJPS 

”Tardivitatea adoptării politicilor de stat în domeniul securității și apărării naționale în 

contextul pandemiei COVID-19”. 
 

Ion MOCANU, dr., ICJPS 

„Încrederea în instituțiile puterii supreme de stat în condițiile pandemiei COVID-19: 

abordare sociologică”. 
 

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

„Analiza impactului pandemiei COVID-19 asupra funcționalității instituțiilor puterii 

centrale de stat în domeniul securității din Republica Moldova”. 
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Lucia GROSU, mg., ICJPS 

„Cauzele deficitului de încredere a cetățenilor în instituțiile puterii supreme de stat din 

Republica Moldova în perioada pandemiei COVID-19”. 

 

 

Alte intervenții: 
 

Alexandru ROȘCA, dr., ICJPS 

„Constituționalitatea Vs eficiența gestionării pandemiei COVID-19”. 

 

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

„Subiectul pandemiei COVID-19 în campaniile de PR ale politicienilor din RM”. 

 

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

„Evoluția societății civile din Republica Moldova în perioada pandemiei COVID-19”. 

 

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

„Știința deschisă în serviciul instituțiilor puterii de stat: transparență, responsabilitate și 

responsivitate în context pandemic”. 
 

Irina CEACHÎR, dr., ICJPS 

„Dimensiunile comportamentului organizațional în instituțiile din Republica Moldova în 

condițiile pandemiei COVID-19”. 

 

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

„Mecanisme de intervenție ale Uniunii Europene în facilitarea realizării obiectivelor de 

politică educațională în contextul condițiilor pandemice”. 

 

Natalia ALBU, dr., conf. univ., ICJPS și Academia Militară „Alexandru cel Bun”  

„Arii de acțiune ale instituțiilor din sectorul de securitate în contextul pandemiei COVID-

19”. 

 

Marina GORBATIUC, mg., ICJPS 

„ОБСЕ в период COVID-19: есть ли шансы на возрождение?” 

 

 

Discuții. 
 

 

CUVÂNT DE ÎNCHEIERE 

15.50 – 16.00  
 

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 Masa 

rotundă cu genericul: „Funcționalitatea instituțiilor puterii supreme în stat din Republica 

Moldova în condițiile pandemiei 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.   Impactului negativ al crizei cauzate de pandemia COVID-19 asupra capacităților de 

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

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

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

 

Lucrările atelierului de lucru se vor desfășura la 25 martie 2021, începând cu ora 13.50, 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/81053471169?pwd=TUFGc0FvYllKbEpKRXNPcWQrN2tqQT09 

 

Identificator: 810 5347 1169 

Codul de acces: 123456 

 

https://us02web.zoom.us/j/81053471169?pwd=TUFGc0FvYllKbEpKRXNPcWQrN2tqQT09

