
HOTĂRÎRE  
cu privire la acreditarea  
Institutului de Cercetări Juridice şi Politice  

                                        
În temeiul art. 97 lit. e) şi f) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii 

Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 125-129 din 
30 iulie 2004, art.663), cu modificările şi completările ulterioare, punctelor 27-29 din 
Regulamentul privind activitatea comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera 
ştiinţei şi inovării, aprobat prin Hotărîrea nr.AC-03/1 din 27 mai 2010, Hotărîrii Guvernului 
Republicii Moldova nr.270 din 18 aprilie 2013 „Cu privire la reorganizarea unor organizaţii din 
sfera ştiinţei şi inovării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.91 (4409) din 20 aprilie 
2013, art.326), ţinînd cont de rezultatele evaluării Institutului de Cercetări Juridice şi Politice,  
prezentate de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, 
Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru 
Acreditare şi Atestare 

 
HOTĂRĂŞTE: 

1. Se acreditează Institutul de Cercetări Juridice şi Politice pe profilul de cercetare 
Modernizarea politică şi socială a Republicii Moldova în contextul valorificării opţiunii 
europene. 

2. Se apreciază performanţa profilului de cercetare Modernizarea politică şi socială a 
Republicii Moldova în contextul valorificării opţiunii europene – bine. 

3. Se confirmă aprecierea performanţei profilului de cercetare Dezvoltarea statului şi 
dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene – bine, transmis Institutului de 
Cercetări Juridice şi Politice în rezultatul reorganizării Institutului de Istorie, Stat şi Drept şi se 
acreditează Institutul de Cercetări Juridice şi Politice pe acest profil.  
 3. Se acordă Institutului de Cercetări Juridice şi Politice calificativul – organizaţie 
competitivă pe plan internaţional (categoria B) 

4. Se eliberează Certificatul de acreditare seria I nr.038 Institutului de Cercetări Juridice şi 
Politice.  

 

 

Preşedinte al Consiliului Naţional  
pentru Acreditare şi Atestare,                                                                      Valeriu CANŢER  
academician 

Secretar ştiinţific,                                                                                      
dr.hab., conf.univ.                                                                                             Aliona GRATI 
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