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Conform ordinului Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare nr. 03-04 din 
15.04.2014 Comisia specializată de evaluare în componenţa: SACA Victor, doctor habilitat, 
profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, preşedinte; EJOV Cristina, doctor, 
conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, secretar; FURTUNĂ Zinaida, 
Institutul de Științe ale Educației, economist-contabil;  și membrii comisiei pe profilul de 
cercetare - MALCOCI Ludmila, doctor habilitat, conferențiar universitar, Asociaţia Keystone 
Moldova; COMENDANT Tatiana, doctor, conferențiar universitar, Academia de Muzică, Teatru 
și Arte Plastice; BENIUC Valentin, doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Relații 
Internaționale din Moldova în perioada 16.04.2014 -21.05.2014 a evaluat activitatea ştiinţifică a 
Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei. 

În activitatea sa membrii Comisiei s-au condus de Regulamentul privind activitatea 
Comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării. Membrii 
Comisiei au studiat raportul de autoevaluare al  Institutului de Cercetări Juridice și Politice a 
Academiei de Științe a Moldovei pe profilul de cercetare Modernizarea societății din Republica 
Moldova în contextul valorificării opțiunii europene (proces-verbal nr.3 din 25.03.2014), au 
analizat indicatorii de activitate incluşi în raportul de autoevaluare, precum şi au vizitat 
subdiviziunile Institutului pe profilul Modernizarea societății din Republica Moldova în 
contextul valorificării opțiunii europene. Au fost studiate și verificate actele şi toate materialele 
necesare pentru evaluare și acreditare a organizației din sfera științei și inovării.  

Scopul Comisiei specializate de evaluare a Institutului de Cercetări Juridice și Politice pe 
profilul de cercetare Modernizarea societății din Republica Moldova în contextul valorificării 
opțiunii europene a fost de a aprecia nivelul de corespundere a Institutului de Cercetări Juridice 
și Politice criteriilor de acreditare conform profilului de cercetare. 

I. Cadrul tematic şi instituţional de cercetare 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei este o 

organizaţie de drept public din sfera ştiinţei şi inovării, fondat de Academia de Ştiinţe a 
Moldovei prin reorganizarea Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei potrivit Hotărârii Guvernului nr. 270 din 18.04.2013 cu privire la 
reorganizarea unor organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării și Hotărârea CSȘDT al AȘM nr. 99 
din 25. 04. 2013. 

Institutul este succesorul de drept al Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe 
Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

Institutul este persoană juridică de drept public cu forma organizatorico-juridică – instituţie 
publică, finanţată integral din bugetul de stat. Perioada de activitate a Institutului este nelimitată. 
Sediul Institutului se află pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 1, mun. Chişinău, Republica Moldova, 
MD 2001. 

Activitatea ştiinţifică în cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi  Politice se desfăşoară în 
conformitate cu legislaţia naţională în domeniul de cercetare şi inovare al Republicii Moldova, 
Codul cu privire la ştiinţă şi inovare, nr. 259-XV din 15 iulie 2004, inclusiv modificările 
ulterioare, statutul Institutului, alte acte normative. 

Profilul „Modernizarea societății din Republica Moldova în contextul valorificării opțiunii 
europene” include cercetări științifice în următoarele domenii: politologie, sociologie, studii 
europene și relații internaționale.  Cercetările în cauză sunt efectuate conform ultimii 
reorganizări a institutului  în cadrul Secției Științe Politice (șef Secție dr., conf. univ. Pantelimon 
Varzari); Secției Sociologie (șef Secție dr., conf., cerc. Victor Mocanu); și Secției Relații 
Internaționale (șef Secție dr., conf., cerc. Aurelia Peru-Balan). 
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1.1. Direcțiile principale de cercetare 
Pe parcursul anilor de referință cercetătorii Institutului au desfășurat o vastă activitate 

științifică și organizatorică, fapt ce a permis realizarea cu succes a obiectivelor propuse în cadrul 
programului de cercetare al institutului, concentrându-se asupra celor mai importante probleme 
sociale și politice ale societății. În cadrul Institutului este promovată cercetarea fundamentală, 
cercetarea aplicativă și inovarea. În perioada de referință a crescut considerabil implicarea 
cercetătorilor în studierea și analiza celor mai ample procese și fenomene din societatea 
moldovenească, care a avut ca finalitate apariția unor  lucrări științifice relevante, precum și 
elaborarea unor avize și note analitice, de asemenea elaborarea unor recomandări practice de 
îmbunătățire a situației din diferite domenii de activitate. Principalele direcții de cercetare au fost 
axate pe efectuarea cercetărilor fundamentale în domeniul problemelor juridice, relaţiilor 
internaţionale, integrării europene, dezvoltării sociale, sociologice şi politologice ale societăţii 
contemporane din Republica Moldova; consolidarea potenţialului ştiinţific în domeniile 
cercetărilor juridice, relaţiilor internaţionale, sociale, sociologice şi politice ale dezvoltării 
Republicii Moldova; efectuarea analizei ştiinţifice a proceselor politico-juridice, economice şi 
socio-culturale care au loc în lume şi în Republica Moldova; coordonarea activităţii ştiinţifice în 
domeniul dreptului naţional şi internaţional, relaţiilor  internaţionale, politologiei şi sociologiei 
din Republica Moldova; elaborarea unor recomandări practice vizavi de soluţionarea 
problemelor stringente în domeniul dreptului naţional şi internaţional, relaţiilor internaţionale, 
integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, proceselor politice şi sociale din ţară.  

Rezultatele cercetărilor efectuate sunt prezentate în numeroase publicații (monografii, 
studii, articole în culegeri și reviste științifice), la conferințe, colocvii și simpozioane cu caracter 
național și internațional, organizate atât de către personalul Institutului, cât și în colaborare cu  
partenerii din străinătate. 
        Sub egida  Institutului sunt editate patru reviste științifice: Revista de Filozofie, Sociologie 
și Ştiinţe Politice; Law and Politology (în parteneriat cu instituțiile academice din Georgia și 
Azerbaidjan); Revista de Studii și Cercetări Juridice; Revista moldovenească de drept 
internațional.  
        Institutul dezvoltă relații de cooperare cu unele centre universitar-academice din România, 
Turcia, Italia, Franța, Portugalia, Rusia, Ukraina, Belarusi. 

1.2. Temele instituționale de cercetare  
În perioada 2009-2013 investigaţiile întreprinse de colaboratorii IIEŞP  au fost prezentate 

comunităţii ştiinţifice, publicului larg şi structurilor guvernamentale prin seturi de sinteze 
ştiinţifice, generalizări şi analize vizând problemele actuale de dezvoltare a societăţii. La data 
evaluării în cadrul Institutului sunt investigate 4 proiecte instituționale. În perioada 2009-2013 la 
profilul supus acreditării au fost investigate 5 proiecte instituționale, 1 proiect pentru tineri 
cercetători, 3 proiecte de cercetare internaţională (bilaterale) 

 1.3.     Programele și proiectele naționale  
- Proiectul instituțional 11.817.07.03F – Consolidarea și dezvoltarea statului de drept în 

contextul integrării europene. Director de  proiect – dr. Burian Alexandru. (2011–2014). 
Proiecte la profilul Modernizarea societății din Republica Moldova în contextul 

valorificării opțiunii europene: 
 1. Proiectul instituțional 09.817.07.005F „Resursele, mecanismele şi efectele realizării 
puterii politice în Republica Moldova”. Director de proiect: Pantelimon Varzari, dr., conf., univ. 
Durata: (2009-2010).  
      Rezultatele proiectului :  



 4

• cercetările efectuate  au furnizat suporturi conceptuale şi orientări practice în elaborarea 
de către structurile de putere a strategiilor privind stabilitatea vieţii politice, consolidarea 
dialogului social dintre putere şi societate, calitatea guvernării şi avansării societăţii noastre spre 
standardele europene de convieţuire democratică.  

• investigațiile au fost utilizate de colaboratorii Secţiei în procesul de predare a cursurilor 
normative (Politologie, Elitologie, Sociologia Politică, Instituţii comunitare, Teoria şi practica 
relaţiilor internaţionale etc.) la USM, ULIM, ASEM, IRIM şi în alte instituţii de învăţămînt 
superior.  

2. Proiectul instituțional 11.817.07.21F „Interacţiunea dintre stat şi societatea civilă în 
Republica Moldova în contextul aprofundării reformelor democratice”. Director de  proiect: 
Pantelimon Varzari, dr., conf., univ. Durata:  (2011–2014). 

Rezultatele proiectului :  
• pentru prima dată în literatura ştiinţifică naţională a fost abordată interacţiunea dintre 

stat şi societatea civilă, ultima fiind tratată în calitate de forţă importantă ce dispune de un 
potenţial nevalorificat, dar în măsură să asigure consolidarea statului de drept, a democraţiei şi 
apropierea integrării europene a Republicii Moldova.  

• rezultatele investigaţiilor sunt utilizate la elaborarea unei monografii colective, a 
articolelor pentru „Enciclopedia Moldovei”, în activitatea didactică, pregătirea doctoranzilor, 
elaborarea notelor informative / analitice pe diverse probleme social-politice ale ţării şi avizelor 
la proiecte de legi şi alte acte normative, organizarea şi desfăşurarea unor reuniuni ştiinţifice, 
participarea la emisiuni tele- și radio, publicarea articolelor de popularizare a ştiinţei naţionale, 
activitatea de consultanţă pentru asociaţiile nonguvernamentale şi persoanele cointeresate.  

3. Proiectul instituţional 06.410.024F „Dezvoltarea umană în condiţiile transformării 
societăţii: aspecte sociale”. Director de proiect:  Andrei Timuş, dr., hab., prof. univ., membru 
corespondent. Durata:  (2006-2010). 

Rezultatele proiectului:  
- în rezultatul cercetărilor a fost elaborat conceptul dezvoltării umane în condițiile 

transformării societății, au fost   cercetați , de rând cu indicatorii indicelui dezvoltării umane  
(venituri, sfera ocrotirii sănătății și învățământul),   indicatori și factori complementari, mai 
puțin cercetați în Republica Moldova, care reflectă procesul extinderii posibilităților oamenilor 
în diferite domenii ale vieții sociale: creșterea economică, condițiile de muncă, rolul societății 
civile etc.  

- au fost supuse cercetării unele aspecte noi ale problemei, cum ar fi: dimensiunile sociale 
ale dezvoltării umane, rolul factorilor social-psihologici, a asistenței sociale și a familiei în 
dezvoltarea umană.  

- în rezultatul analizei  materialelor cercetărilor  au fost elaborate   recomandări științifice 
care  au fost utilizate în activitatea de administrare a autorităților de stat și autorităților publice 
locale, instituțiilor sferei sociale, organelor legislative.  

4. Proiectul instituţional 11.817.07.24F „Evoluţia stratificării sociale în condiţiile 
transformării societăţii şi perspectivei de integrare europeană a Republicii Moldova”. Director de 
proiect: Victor Mocanu, dr., conf., cerc. Durata: ( 2011-2014). 

Rezultatele proiectului:  
- au fost analizate  teoriile privind structura şi stratificarea socială; a fost  identificată 

structura socială a populaţiei din Republica Moldova şi evaluate dimensiunile clasei mijlocii în 
structura socială; a fost  analizată comparativ  stratificarea socială a populaţiei din Republica 
Moldova în raport cu alte ţări din regiune; a fost  determinată corelaţia dintre stratificarea socială 
şi cea culturală;   

- au fost  identificate grupurile sociale marginale, acestea din urmă fiind analizate din 
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perspectiva nevoilor  și intereselor lor în vederea  implicării mai active  în viaţa societăţii.  
- în rezultatul cercetării au fost elaborate recomandări practice  care au fost trimise 

Guvernului Republicii Moldova  pentru aplicarea lor  în planificarea politicilor  sociale, în 
dezvoltarea strategiilor  de dezvoltare regională, în îmbunătățirea programelor sociale de stat.  

5. Proiectul instituţional 11.817.07.22.F. „Oportunități de valorificare a opțiunii de 
integrare europeană a Republicii Moldova”. Director de proiect: Victor Moraru, dr. hab., prof. 
univ. Durata: (2011- 2014). 

Rezultatele proiectului:  
- au fost supuse cercetării științifice politicile de stat îndreptate spre apropierea integrării 

europene a Republicii Moldova;  
- a fost identificată o etapă nouă în relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea 

Europeană ca urmare a parafării Acordului de Asociere;   
- au fost fundamentate conceptual-teoretic etapele politicilor de integrare regională;  
- au fost identificate unele costuri de preaderare de caracter sectorial în contextul preparării 

și parafării Acordului de Liber Schimb;  
- a fost definită semnificația promovării imaginii de țară a Republicii Moldova în plan 

extern;  
- au fost totalizate activitățile structurilor responsabile de implementare a Planului de 

Acțiuni privind finalizarea Acordului de Liberalizare a Regimului de Vize.  
Toate proiectele au fost la Direcția strategică Edificarea statului de drept și punerea în 

valoare a patrimoniului cultural și istoric al Moldovei în contextul integrării europene.  
1.3.1. Proiectele pentru tineri cercetători 
- 09.819.07.03A „Crearea infrastructurii de eficientizare a participării comunității 

științifice din Republica Moldova la Programul Cadru 7”. Director de proiect S. Porcescu. 
Durata: (2009-2010).  

Rezultatele obţinute:  
- proiectul a venit în sprijinul organizațiilor de cercetare din Republica Moldova, care au ca 

domenii de activitate ariile tematice ale Programului Cadru 7 de Cercetare și Dezvoltare 
Tehnologică al UE (PC-7).  

- proiectul a contribuit la promovarea competențelor organizațiilor de cercetare autohtone 
la nivel internațional, organizarea de activități de sprijin pentru promovarea participării la 
proiecte europene, organizarea manifestărilor științifice și tehnice în țară cu participare națională 
și internațională.  

- au fost elaborate și publicate „Ghidul utilizatorului privind oportunitățile specifice pentru 
Republica Moldova pentru participarea la PC-7 al UE” și „Catalogul grupurilor de cercetare cu 
potențial de participare în proiectele europene”.  

1.4. Proiectele  de cercetare internaţionale (bilaterale) 
1. Proiectul internațional 08.820.08.03BF „Tehnologii avansate în structura dezvoltării 

durabile a sistemelor inovaţionale din Republica Belarus şi Republica Moldova: problema 
concordanţei valorilor noosferice” din cadrul Proiectelor comune de cercetare între A.Ş.M. şi 
Fondul Cercetării Fundamentale din Republica Belarus. Director de proiect: Ion Rusandu, dr., 
conf. univ. Durata: (2008-2009). 

2. Proiectul internațional 10.820.07.02UF „Funcţionalitatea şi impactul organizaţiilor 
neguvernamentale din Ucraina şi Republica Moldova asupra factorului decizional” în cadrul 
concursului internaţional de proiecte „AŞM – Ministerul Educaţiei şi Ştiinţe al Ucrainei – 2009”. 
Director de proiect: Pantelimon Varzari, dr., conf., univ. Durata: (2010-2011).  
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3. Proiectul internațional 10.820.08.20BF „Orientării noosferice în strategia dezvoltării 
durabile a Republicii Belarus şi Republicii Moldova” în baza Acordului de Cooperare între AŞM 
şi Fondul Republican de Cercetări Fundamentale din Belarus. Director de proiect: Ion Rusandu, 
dr., conf. univ. Durata: 2010-2011. 

Menționăm adăugător, că în perioada de referință la solicitarea AȘM a fost efectuat studiul 
„Reforma în sfera științei și inovării: studiu sociologic” - 2010 (hotărârea CSȘDT al AȘM nr. 
214 din 14.11.2010) și a fost elaborat și prezentat la concurs Programul de Stat Republica 
Moldova în proces de modernizare, consolidare a statalității și integrare europeană (Nr.de 
înregistrare 01.01CP din 22. 04. 2009) 

În rezultatul analizei proiectelor instituționale implementate în perioada supusă acreditării 
Comisia a constatat că  cercetările efectuate sunt deosebit de actuale pentru Republica Moldova, 
abordând o problematică destul de largă caracteristică statului contemporan cum ar fi  
interacțiunea dintre stat și societatea civilă în Republica Moldova; oportunitățile de valorificare a 
opțiunii de integrare europeană a Republicii Moldova; evoluția stratificării sociale în condițiile 
transformării societății; principiile și direcțiile prioritare ale dezvoltării statului de drept în 
contextul integrării europene, etc. Tematica direcțiilor prioritare de cercetare corespunde 
totalmente  direcțiilor prioritare aprobate de către Parlament și direcțiilor  determinate de 
Acordul de parteneriat dintre Guvern și AȘM. Planurile de investigație  au fost realizate pe 
deplin, iar rezultatele corespund integral obiectivelor schițate. 

1.5.  Structura instituțională și eficiența ei 
Cadrul instituţional de cercetare este structurat în conformitate cu organigrama generală a 

instituţiei şi a activităţii de cercetare şi inovare. În conformitate cu Organigrama, aprobată prin 
Hotărîrea CSȘDT al AȘM nr. 346 din 30.12.2013 Institutul de Cercetări Juridice și Politice al 
AȘM este constituit din 5 Secții care activeaza separat: 1. Secția Drept Național; 2. Secția Drept 
Internațional; 3. Secția Cercetări Politice; 4. Secția Relații Internaționale; 5. Secția Cercetări 
Sociologie, inclusiv Grup Psihologie socială  și 1 Centru - Centrul Cercetări Strategice, care are 
în componența sa 3 secții: 1. Secția Cercetări Strategice privind Securitatea Națională; 2. Secția 
Cercetări Strategice privind Politici și procese integraționiste; 3. Secția Analitică. 

Conducerea și coordonarea activității de cercetare științifică în Institut este exercitată de 
director, vice-director și secretarul științific. Planul instituţional de cercetare ştiinţifică este 
elaborat anual în conformitate cu direcțiile de cercetare-dezvoltare, conform temelor prioritare 
din programele naţionale şi cele internaţionale, prin integrarea planurilor anuale ale unităţilor de 
cercetare – secțiilor/centrului. Planul de activitate științifico-organizatorică a Institutului este 
examinat de cercetătorii științifici și aprobat în cadrul Consiliul Științific, ulterior fiind prezentat 
la Secția Științe Sociale și Economice a AȘM. Tematica cercetării doctorale se elaborează în 
corelaţie cu programele instituţionale de cercetare ştiinţifică. 

Evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică se realizează în concordanță cu standardele 
naţionale, conform sistemelor de evaluare instituite de Consiliul Naţional pentru Acreditare și 
Atestare. Evaluarea individuală se realizează în cadrul secțiilor/centrului. La nivelul Institutului 
evaluarea activităţii de cercetare se realizează de către Consiliul Științific, iar rezultatele 
evaluării sunt examinate și aprobate la Biroul Secției Științe Sociale și Economice 
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I. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSELE 
2.1. Personalul uman  
2.1.1 Numărul total al persoanelor angajate; numărul cercetătorilor cu funcția de 

bază și angajarea prin cumul 
Angajarea, promovarea, atestarea şi concedierea personalului Institutului are loc conform 

cadrului normativ în vigoare. Personalul este angajat conform Statelor de Personal aprobate de 
AȘM. 

Procesul de cercetare este asigurat de specialişti calificaţi cu grade ştiinţifice. 
Reorganizările efectuate în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei au afectat şi Institutul. 
Caracteristica personalului care activează în institut pe parcursul anilor 2009-2014 este expusă 
prin următoarea tabelă: 

 

 
Procesul de cercetare pe profilul Modernizarea societății din Republica Moldova în 

contextul valorificării opțiunii europene este asigurat de specialişti după cum urmează: 
Secția Unități cercetători ştiinţifici doctori   habilitaţi doctori în ştiinţă 

total bază cumul total bază cumul total bază cumul total bază cumul 
Administrație 3 3 0    2 2  1 1  
  Relații          
Internaționale 

12,5 8,25 4,25 22 11 11 3  3 5 2 3 

Cercetări 
Politice 

9 9  12 9 3 2 1 1 9 7 2 

Cercetări 
Sociologie 

9,5 9 0,5 11 10 1 3 3  7 6 1 

Muzeul 
Științei 

1 1  1 1  0   0   

Total: 35 30,25 4,75 46 31 15 10 6 4 22 16 6 
 
Procesul de cercetare pe profilul Dezvoltarea statului și dreptului Republicii Moldova în 

contextul integrării europene (profil acreditat în anul 2012, Hotărîrea CNAA nr. AC-7/1 din 
13.11.2012, certificat seria I nr.033) 
Secția Unități  cercetători 

ştiinţifici 
doctori habilitaţi doctori în ştiinţă 

total bază cumul total bază cumul total bază cumul total bază cumul 
Secția Drept 
Național           

12 7,75 4,25 19 8 11 4 1 3 9 5 4 

Secția Drept 
Internațional 

7 5 2 8 5 3 1 1  6 3 3 

Centrul 
Cercetări 
Strategice 

5 5  5 5  0   2 2  

Total: 24 17,75 6,25 32 18 14 4 2 2 19 10 9 
 

 

Numărul unităților 
(pers)  

Numărul cercetătorilor şt. Numărul dr. habilitaţi Numărul doctorilor 

pînă la 
optim. 

după      
optim. 

pînă la       
optim. 

după 
optim. 

pînă la 
optim. 

după 
optim. 

pînă la 
optim 

după 
optim. 

60 59 67 78 14 14   31 41 
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2.1.2. Distribuirea cercetătorilor conform spectrului de vîrstă 
 
Cercetători ştiinţifici nr. de  pers. 
Sub 35 de ani 23 
35-44 de ani 15 
45-54 de ani 16 
55-64 de ani 14 
Peste 65 de ani 10 
Total: 78 
 
2.1.3. Numărul doctorilor în științe și a doctorilor habilita�i 
La data evaluării activităţii institutului în cadrul acestuia activează 78 cercetători ştiinţifici 

inclusiv 49 de bază şi 29 prin cumul cu o vîrsă medie de 50 ani, 14 doctori habilitaţi, 41 doctori 
în ştiinţă şi 23 cercetători ştiinţifici pînă la vîrsta de 35 ani. 

Raportul dintre doctori şi doctori habilitaţi este de 2,92 
Raportul persoanelor cu grade ştiinţifice la numărul total de cercetători este  de 0,7 
Ponderea personalului din sfera ştiinţei şi inovării în vârstă de pînă la 35 de ani este de 

29,4%. 
2.1.4. Numărul doctoranzilor organizației și organizarea lucrului cu doctoranzii 
Institutul participă activ la pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare prin doctorat. 

ICJP al AȘM realizează Programe de doctorat în domeniul științelor politice, juridice și 
sociologiei. Asigurările procesului de instruire cu susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat 
este efectuată de către Consilii Științifice Specializate, iar instruirea tinerilor cercetători prin 
doctorat se realizează la 8 specialităţi: 541.02 - Structura socială, instituții și procese sociale; 
561.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei, instituţii şi procese politice; 551.01 - Teoria 
generală a dreptului; 552 – Dreptul Public; 553 - Dreptul privat;  554 - Drept Penal; 552.08 – 
Drept internațional și european public; 562 - Relații Internaționale. 

La data evaluării activităţii institutului în cadrul lui studiază 105 doctoranzi și 1 
postdoctorand: 

3 doctoranzi - 541.02 - Structura socială, instituții și procese sociale; 11 doctoranzi  - 
561.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei, instituţii şi procese politice; 4 doctoranzi - 
551.01 - Teoria generală a dreptului; 22 doctoranzi - 552 – Dreptul Public;  17 doctoranzi 553 - 
Dreptul privat;  29 doctoranzi 554 - Drept Penal; 13 doctoranzi 552.08 – Drept internațional și 
european public;  6 - doctoranzi 562 - Relații Internaționale. 

Menționăm calitatea activității de doctorat al ICJP astfel, în cadrul concursului organizat de 
către CNAA dl. Victor Juc a fost premiat cu Diploma de doctor habilitat de excelență în 
politologie - gradul II, iar cercetătorul științific superior Vitalie Varzari a fost premiat cu 
Diploma de doctor de excelență în politologie - gradul III. 

De asemenea CNAA a înmînat Diplomele de Laureat al Concursului „Teza de doctorat de 
excelență a anului 2012”, prin care a fost remarcată activitatea consultantului științific al tezei de 
doctor habilitat, academicianul Alexandru Roșca, și a conducătorului științific, profesorul 
cercetător Victor Juc, ambii primind Diplome de Recunoștință. 

2.1.5. Echipa managerială 
Personalul de conducere a Institutului (directorul, vice-directorul, secretarul ştiinţific şi 

şefii subdiviziunilor) dispun de grad ştiinţific de doctor habilitat și de doctor, de titlul de profesor 
universitar, profesor cercetător, conferențiar universitar și conferenţiar cercetător şi au experienţă 
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managerială acumulată de mai mulţi ani – vechimea de muncă în domeniul cercetării şi în 
calitate de conducător variază între 5 – 25 ani. 

 
Nr. 
d/o 

Numele 
prenumele 

Funcția Vîrsta Ani în 
funcție la 
institut 

Stagii peste 
hotare 
în perioda 
evaluării 
(2009-2013) 

Antrenare în 
proiecte de 
cercetare 
internaționale 
în perioda evaluării 
(2009-2013) 

1  Cușnir Valeriu director 1958 1,5  -    - 

2  Juc Victor director adjunct 1967 6,5 Universitatea 
RomaTRE  
2011, 2012; 
Ucraina, 2012; 
Federația Rusă, 
2013;  
România, 
2013;  

1 proiect cu un institut
academic din Belarus, 
2008, 2009. 

3 Ciumac 
Svetlana 

secretar 
ştiințific 

1955 9 Universitatea 
RomaTRE 2011, 
2012, 2013;  
Turcia, 2012; 
Grecia, 2012; 
Ucraina, 2012 

1 proiect cu un institut
academic din Belarus, 
2008, 2009,2010, 
2011 

4 Peru-Balan 
Aurelia 

Șef secție  
Relații 
Internațional
e 

1968 0,5 România, 2013 - 

5 Varzari 
Pantelimon 

Șef secție 
Cercetări 
Politice 

1946 9 Ucraina, 2011, 
2012; 
Turcia, 2012; 
 

1 proiect cu un institut
academic din Ucraina, 
2010-2011 

6 Mocanu Victor Șef secție 
Cercetări 
Sociologice 

1961 9 Polonia, 2010, 
2011, 2012, 2013; 
România 2011, 
2012 

- 

8 Moraru Victor Director 
2010-2013 

1953 4 Universitatea 
RomaTRE 
2011, 2012, 
2013; 
Turcia, 2012; 
Grecia, 2012; 
Ucraina, 2012 

1 proiect cu un institut
academic din Belarus, 
2010,2011 

7 Guștiuc Andrei  Director    
Centrul 
Cercetări 
Strategice 

1970 0,5 - - 

 
 
 
 
 



 10

2.2.  Mijloacele financiare disponibile: 
- volumul total al mijloacelor financiare ale organizaţiei – 17952,2 mii lei; 
- ponderea mijloacelor financiare destinate activităţilor ştiinţifice – 98,7% (17713,7 mii 

lei); 
- ponderea mijloacelor financiare obţinute în bază de concurs (granturi naţionale) – 680,0 / 

17713,7 (mii lei) = 3,96%; 
- ponderea mijloacelor financiare obţinute în baza contractelor economice – nu sunt; 
- ponderea mijloacelor financiare utilizate pentru achiziţionarea şi menţinerea 

echipamentului ştiinţific -1741,0 / 17713,7 (mii lei) = 9,8%. 
2.3. Potenţialul logistic şi infrastructura de cercetare: 
- costul total al echipamentului utilizat în cercetare – 622,8 mii lei; 
- costul echipamentului per cercetător – 622800 lei / 63 unităţi = 9,9 mii lei; 
- uzura echipamentului – 447,2 mii lei;  
- asigurarea spaţiului informaţional (bibliotecă - AŞM, calcalatoare – 50, reţea internă, 

INTERNET etc.) 
         2.4. Activitatea economico-financiară a  Institutului de Cercetări Juridice şi Politice 

Volumul total de finanţare a Institutului de Cercetări Juridice şi Politice pentru anii 2009-
2013 a constituit suma de 17952,2 mii lei. Finanţarea s-a efectuat de către Academia de Ştiinţe a 
Moldovei. 

Volumul mijloacelor destinate sectorului ştiinţific pentru anii: 2009 a fost în sumă de 
2872,6 mii lei; 2010 – 3574,5 mii lei; 2011 – 3591,5 mii lei; 2012 – 3678,2 mii lei; 2013 – 
3996,9 mii lei. În total, volumul alocaţiilor pentru 5 ani au constituit suma de 17713,7 mii lei şi 
media anuală fiind de 3542,7 mii lei, ceea ce constituie 98,7 % din volumul total de finanţare.  

Volumul mijloacelor financiare destinate sectorului ştiinţific din anul 2009 pînă în anul 
2013 s-a majorat cu 39%. 

În volumul total de finanţare a sectorului ştiinţific al Institutului se include finanţarea 
pentru proiectele instituţionale de bază, pentru proiectele internaţionale şi proiectele 
independente pentru tineri cercetători, care este reprezentat în  tabelul 1: 
 

Anii 
 

Total 
(mii lei) 

Cheltuieli 
pentru 
Cercetări 
ştiinţifice 

fundamen- 
tale 

Proiecte 
instituţional

e 

Secţia Drept 
Naţional şi 

Internaţional
(de la 

01.10.13) 

Proiecte din 
cadrul 

programelor 
bilaterale 

 

Proiecte  
independent
e (p/u tineri 
cercetători) 

Alocaţii 
suplimentare 
din Fondul de 

Rezervă 

 
 

2009 2916,9 2872,6 2577,5 - 100,0 190,0 49,4 - 
2010 3763,1 3574,5 3488,1 - 125,0 140,0 10,0 - 
2011 3592,1 3591,5 3467,1 - 125,0 - - - 
2012 3680,9 3678,2 3680,9 - - - - - 
2013 3999,2 3996,9 3701,5 260,2 - - 37,5 - 
Total 17952,2 17713,7 16915,1 260,2 350,0 330,0 96,9 - 

 
Proiecte din cadrul programelor bilaterale  

Tabel 2, mii lei 

Denumirea proiectului Alocaţii, 
(mii lei) Anul 

1). Proiectul „Tehnologii avansate in structura dezvoltarii durabile a sistemelor 
inovationale din Republica Belarus si Republica Moldova: problema concordantei 
valorilor noosferice”, coordonator dr. conf., I.Rusandu.  
Perioada proiectului este de 12 luni ( 01.01.2009 – 31.12.2009). 

100,00 2009 
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2). Proiectul „Orientari noosferice in sfera dezvoltarii durabile a Republicii Belarus si 
Republica Moldova”, coordonator dr. conf., I.Rusandu.  
Perioada proiectului este de 24 luni ( 01. 01.2010 – 31.12.2011).  

Obiectivul proiectului este- colectarea si analiza materialului informational 
referitor la coraportul valorilor noosferice si dezvoltarii durabile. 

150,0 2010-
2011 

 
3). Proiectul „Functionalitatea si impactul organizatiilor neguvernamentale din 
Ucraina si Republica Moldova asupra factorului decizional”, coordonator conf., univ., 
P.Varzari  
Perioada proiectului este de 24 luni ( 01.01.2010 – 31.12.2011).  

100,0 2010-
2011 

Total 350,0  
 
Cheltuielile de casă sunt repartizate pentru: salarii, servicii comunale, deplasări şi 

procurarea utilajului, tabelul 3:  
Tabelul 3, mii lei 

Indicii 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
1 2 3 4 5 6 7 

Cheltuieli de personal (salarizarea, 
contribuţii de asig, şi prima de asig. 
medicală) 

2090,7 2747,9 3039,7 3213,2 3473,7 14565,2 

Burse doctoranzilor - - - - - - 
Procurare de echipament ştiinţific 62,1 213,5 53,2 49,0 65,1 442,9 
Servicii de cercetare ştiinţifică 
(congrese, conferinţe) 

75,6  138,3 179,7 72,7 180,6 646,9 

Deplasări 26,6 144,0 147,5 133,2 15,0 466,3 
Plata mărfurilor şi serviciilor 617,6 330,8 171,4 210,1 262,5 1592,4 
Total 2872,6 3574,5 3591,5 3678,2 3996,9 17713,7 
      

Pe perioada evaluată, anii 2009-2013, pentru proiectele instituţionale de bază, conform 
planului a fost alocată suma de 17952,2 mii lei şi executată suma de 17713,7 mii lei, cea ce 
constituie 98,7% faţă de plan. 

 
Pentru  anul 2014 este aprobată finanţarea totală în sumă de 6167,3 mii lei, inclusiv: 

Profilul „Modernizarea societății din Republica Moldova în contextul valorificării opțiunii 
europene” - în sumă de 3998,6 mii lei;  
Secţia Drept Naţional şi Internaţional, Centrul Cercetări Strategice - în sumă de 2168,7 mii lei. 

La repartizarea alocaţiilor anuale sunt prevăzute cheltuieli de procurare a utilajului 
ştiinţific, folosirea Internetului, reparaţii a utilajului în volum mai mic de 20% din suma totală, 
tabelul 4: 

  Tabelul 4, mii lei 
Anii Total ştiinţa Inclusiv: la procurarea utilajului, în pregătirea 

cadrelor, stagierea şi delegarea personalului 
p/u schimb de experienţă, din volumul total al 
instituţiei. 

% din suma totală 

2009 2872,6 164,3 5,7 
2010 3574,5 495,8 13,9 
2011 3591,5 380,4 10,6 
2012 3678,2 254,9 6,9 
2013 3996,9 (260,7 + 184,9)= 445,6 11,1 
Total 17713,7 1741,0 9,8 
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Din anul 2009 s-a ameliorat considerabil baza tehnico-materială pentru sectorul ştiinţific. 
În ultimii 5 ani a fost procurat utilaj în sumă de 627,8 mii lei (inclusiv cu titlu gratuit – 184,9 mii 
lei). 

Activitatea de cercetare ştiinţifică este susţinută de o bază tehnico-materială bună. Spaţiile 
pentru procesul de cercetare ştiinţifică, luate în arendă, constituie în total aproximativ 400,9 m2, 
ceea ce permite desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice, Institutul dispune de 50 calculatoare, toate cu 
acces la Internet, de fondul bibliotecii în număr de 1350 unităţi (cărţi, reviste, ziare, monografii 
şi publicaţii ştiinţifice fundamentale).  

În anul 2009 pentru spaţiul arendat, s-a efectuat reparaţii curente  în sumă de 497,3 mii lei 
şi pe parcursul anilor 2009-2013 s-a procurat mobilier în sumă de 925,3 mii lei. 

Din 01.10.2013 Conform Hot. Guv. nr. 270 din 18.04.2013 ,,Cu privire la reorganizarea 
Institutului de Integrare şi Ştiinţe Politice al AŞM în Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al 
AŞM”, Hot. Cons. Suprem nr. 99 din 25.04.2013 „ Cu privire la preluarea în cadrul ICJP a 
Centrului de Stat şi Drept al Institutului de Istorie Stat şi Drept al AŞM” a fost acordată 
finanţarea în valoare de 260,2 mii lei, şi materiale conform actului de primire-predare în valoare 
de 238,4 mii lei. Astfel, suma totală de finanțare a Institutului pentru anul 2013 este de 3999,2 
mii lei. 

În cadrul Institutului a fost creat Centrul Cercetări Strategice, care va pune la dispoziţia 
Guvernului RM elaborări, programe şi note informative.  

Institutul respectă legislaţia în vigoare privind retribuirea muncii. Gestionarea mijloacelor 
financiare se efectuează în strictă conformitate cu direcţiile aprobate de utilizare a mijloacelor 
financiare în corespundere cu prevederile normative în vigoare. 

Activitatea economico-financiară a Institutului se desfăşoară conform prevederilor actelor 
normative în vigoare cu respectarea disciplinei financiare. La momentul evaluării activităţii 
economico-financiară şi acreditării, Institutul nu are datorii faţă de salariaţi, CNAS şi 
Inspectoratului Fiscal de Stat, achitînd integral salariul pe luna martie curent.  

Executarea devizelor de cheltuieli aprobate se efectuează în strictă conformitate cu 
direcţiile aprobate de utilizare a mijloacelor financiare. 

 
III.  CONTRIBUȚIE ȘTIINȚIFICĂ ȘI RECUNOAȘTERE NAȚIONALĂ 

3.1. Publicațiile colaboratorilor în țară 
În perioada supusă acreditării,  cercetătorii științifici la profilul „Modernizarea societății 

din Republica Moldova în contextul valorificării opțiunii europene” au publicat 14 monografii, 
inclusiv 13 – în țară și 1 – peste hotare . Indicatorul per 10 cercetători pe an  este de 0,6 (mai mic 
de 1). Totodată, au fost publicate două dicționare (unul –în țară și unul – peste hotarele țării). Au 
fost publicate 45 de articole în reviste naționale de categoria B, 157 de articole în reviste 
naționale de categoria C, 252 de articole în culegeri, 8 publicații științifice electronice și 87 de 
rezumate (teze) la conferințe științifice naționale.  

Lista a 10 publicații de performanță  realizate la profilul supus acreditării în perioada 
2009-2013:  

1. Varzari P. Elita politică și birocrația în contextul realizării reformelor democratice 
(cazul Republicii Moldova). Monografie. Chișinău: Pontos, 2013 (Tipogr. Europres SRL), 366 p. 

2. Mocanu V., Blajco V., Călcîi Gh. Procese de stratificare socială în Republica Moldova: 
particularități și tendințe. Chișinău, Tipografia Sirius SRL, 2012, 156 p. 

3. The European option of the Republic of Moldova, coord. Moraru V., Ciumac S., Juc 
V., Chișinău: Sirius SRL, 2012. 139 p. 

4. Moraru V. Brain Drain. Cazul Republicii Moldova. Chișinău, Ed. Sirius, 2011, 260 p. 
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5. Juc V. Edificarea relațiilor internaționale postrăzboi rece: aspecte teoretico-
metodologice și replieri geostrategice. Chișinău: Tipogr-Sirius SRL, 2011. 248p.  

6. The Republic of Moldova on the path of transformation: socio-humanistic aspects, 
Chișinău, Ed. Sirius, 2011. (Colectiv de autori) 

7.  Puterea politică şi coeziunea socială în Republica Moldova din perspectiva integrării 
europene / Coord. ştiinţific: acad. A. Roşca”. Chişinău: „Print-Caro” SRL, 2010,  222 p. 

8. Republica Moldova și Uniunea Europeană: problemele și perspectivele cooperării. 
Moraru, V. (coord.) Ch.: Ştiinţa, 2010, 148 p. 

9. Dezvoltarea umană: realizări, tendinţe, perspective. Coord. şt. A. Timuş, mem. cor. al 
AȘM. Chișinău, Ed. Print-Caro SRL, 2010, 268 p.  

10. Rusandu I. Dezvoltarea durabilă: abordări metodologice și de operaționalizare. 
Chișinău, Știința, 2009, 252 p. 

3.2. Impactul și relevanța științifică. Nivelul de implementare  a rezultatelor obținute 
În perioada supusă acreditării, cercetătorii științifici  au obținut 7 premii ale  AȘM, au 

prezentat 20 de rapoarte la manifestări științifice din țară, 192 de comunicări la conferințe din 
țară.  Suplimentar la  criteriile incluse în fișa de evaluare, 9 cercetători științifici au obținut 20 de  
distincții guvernamentale, medalii, diplome, 2 persoane au primit titlul de Om emerit , o 
persoană – medalia Dimitrie Cantemir și o persoană a  obținut 2 diplome la târguri de carte. În 
total la capitolul Impactul și relevanța științifică au fost acumulate  22 de puncte (inclusiv 9 
puncte suplimentare, reieșind din volumul suplimentar de activități care  au o importantă 
relevanță științifică, dar nu au putut fi incluse în  indicatorii elaborați de  CNAA).Menționăm în 
continuare unele din performanțele acumulate de cercetătorii științifici la acest capitol:  

Premii ale AȘM  obținute în perioada acreditării. În perioada supusă acreditării 4  
cercetători științificii  au  obținut 7 premii   ale CSȘDT al AȘM, inclusiv: 
Rusandu I., 2010, laureat al Concursului Academiilor de ştiinţe a Ucrainei, Belarusiei şi 
Moldovei pentru lucrări ştiinţifice de valoare; Varzari P., 2010, laureat al Concursului 
Academiilor de ştiinţe a Ucrainei, Belarusiei şi Moldovei pentru lucrări ştiinţifice de valoare; 
Roșca A., 2012, cu ocazia consemnării sărbătorilor naționale Ziua Independenței și Limba 
Noastră; Roșca A., 2013, cu prilejul consemnării a 67 ani de la fondarea primelor instituții 
academice de cercetare din Republica Moldova; Moraru V., 2011, pentru activitate științifică și 
mențiuni la Târgul Internațional de Carte; Moraru V., 2012, pentru promovarea consecventă a 
valorilor naționale. Diploma Academiei de Știiințe; Moraru V., 2012, cu ocazia Zilei Științei.  

Distincții guvernamentale, medalii și diplome de recunoaștere a meritelor în domeniul 
științei academice. Nouă persoane au obținut 21 de distincții guvernamentale, medalii și diplome 
de recunoaștere a meritelor în domeniul științei academice, după cum urmează:  
Rusandu I., Varzari P. au fost desemnaţi în 2010 laureaţi al Concursului Academiilor de ştiinţe a 
Ucrainei, Belarusiei şi Moldovei pentru lucrări ştiinţifice de valoare. În:  
http://asm.md/?go=noutati_detalii&n=2977&new_language=0; Rusandu I. – titlul onorific „Om 
emerit” prin Decret prezidenţial din 10 noiembrie 2010; Moraru V., Medalia jubiliară 
„Învățământul biblioteconomic universitar din Republica Moldova – 50 de ani” (2010); Diplomă 
de mențiune a Târgului internațional de carte științifică și didactică, Chișinău, 10-13 octombrie 
2011, pentru cartea „Republica Moldova – provocările migrației” ; Diplomă de mențiune a 
Târgului internațional de carte științifică și didactică, Chișinău, 10-13 octombrie 2011 pentru 
cartea „Republica Moldova și Uniunea Europeană: problemele și perspectivele cooperării”; 
Premiul „Italia 2012” al Camerei de Comerț și Industrie moldo-italiene pentru activitate 
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jurnalistică și studii interculturale (2012); Diploma Consiliului Național pentru Acreditare și 
Atestare pentru „Merite deosebite în pregătirea și atestarea cadrelor științifice și didactico-
științifice de înaltă calificare” (24 decembrie 2012); Medalia AȘM „Dimitrie Cantemir”; 
Diploma Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare pentru „merite deosebite în 
pregătirea și atestarea cadrelor științifice și didactico-științifice de înaltă calificare” (7 august 
2013); Varzari P. – Diploma Ministerului Educaţiei; Certificat de Apreciere a CID NATO din 
Republica Moldova; Roșca A., Diplomă acordată de CNAA (2013); Diplomă de recunoștință 
pentru consultanță științifică a doctorului habilitat Juc Victor; Rogovaia G., Diplomă de gradul I 
acordată de Guvernul Republicii Moldova (2013); Gașper L., Diplomă acordată de Universitatea 
Națională „I. Mecinikov” din Odessa, Ucraina (2013);, Diplomă acordată de Universitatea de 
Stat din Comrat și Centrul pentru Drepturile Omului din Chișinău (2013); Guceac I., Titlul 
onorific „Om emerit”; Juc V., Diploma de Gradul II pentru .Teza de Doctor habilitat de 
Excelență în Politologie, din partea CNAA; Diplomă de Recunoștință pt. Conducerea științifică 
a doctorandului Vitalie Varzari, din partea CNAA; Varzari V., Diploma de doctor de excelență 
în politologie, gradul III acordată de CNAA pentru susţinerea tezei de doctor; Diplomă de merit 
„Tânărul cercetător al anului” oferit de Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova 
/ Evenimentul european organizat la Chişinău în data de 27.10.2013 „Noaptea Cercetătorilor 
2013”. 

Unele rezultate științifice  importante obținute de cercetători în perioada supusă 
acreditării: 

1. Cercetările efectuate privind elita politică și birocrația în contextul realizării 
reformelor democratice, care au contribuit la crearea în Republica Moldova a unei direcții 
științifice noi în domeniul științelor politice – studii elitologice. A fost argumentat faptul că 
cercetările elitologice trebuie tratate ca o disciplină de sine stătătoare în sistemul științelor 
politice (elitologia – teoria elitelor). Caracterul inovator al acestei cercetări rezidă în modul de 
abordare a subiectului investigat prin identificarea și elucidarea tridimensionalei elită politică – 
democratizare – birocrație. 

2. Cercetările efectuate vizând evoluția stratificării sociale din Republica Moldova. A 
fost elaborat și aplicat un chestionar sociologic care a pus în evidență opiniile populației privind 
factorii și schimbările social-economice și politice care s-au produs în Republica Moldova în 
ultimele două decenii și impactul  lor asupra structurii sociale. Pentru prima dată în cercetările 
sociologice naționale sunt investigați factorii care contribuie la diferențierea populației în 
straturi, aceștia fiind: veniturile, averea, accesul la putere, nivelul de informare, studiile ș.a. 
Rezultatele cercetării au constatat: În Republica Moldova lipsește clasa de mijloc, iar societatea 
rămâne a fi una instabilă. 

3. A fost inaugurată Seria Migrația: probleme și oportunități. Cercetările efectuate și 
editate au elucidat problemele și soluțiile de ameliorare ale procesului migraționist cu care se 
confruntă astăzi Republica Moldova (total 4 lucrări). Pentru perioada 2014-2015 este planificată 
o noua apariție a seriei.  

4. Instituirea Seriei „Monografii științifice în limba engleză”. Lucrările elaborate într-o 
limbă de circulație internațională, conțin sinteze vizavi de eforturile și realizările practice ale 
autorităților Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Fiind oferite 
argumente științifice solide vizavi de aspirațiile europene ale moldovenilor atât mediului 
academic internațional, cât și ambasadelor acreditate la Chișinău și celor care ne reprezintă țara 
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în străinătate. Lucrările au fost transmise  Comisiei Europene, ambasadelor acreditate în 
Republica Moldova. În anul 2014 este planificată următoarea ediție. 

1.3. Activitățile conexe cercetării și serviciile științifice prestate 
În perioada supusă acreditării cercetătorii științifici  din cadrul institutului s-au implicat în 

mai multe activități adiacente cercetării prin: avizarea tezelor de doctorat, participarea în calitate 
de referenți oficiali, membri și președinți la Consiliile Științifice Specializate, avizarea 
proiectelor de legi și a altor acte normative, popularizarea științei etc. Pentru activitățile conexe 
cercetării, în rezultatul evaluării grupului de cercetare i-au fost atribuite 35 de puncte din 40. 
Urmează în continuare descrierea activităților conexe ale cercetătorilor în perioada supusă 
acreditării. 

Participarea în calitate de referenți oficiali, membri și președinți la  diferite comisii și 
consilii științifice etc.  

Antrenarea  cercetătorilor (V. Moraru, A. Roşca, P. Varzari, V. Juc şi V. Anikin) în 
calitate de referenţi oficiali în şedinţele Consiliilor Ştiinţifice Specializate de la Institut şi de la 
USM. 

Antrenarea  cercetătorilor în calitate de preşedinţi ai examenului de licenţă în unele 
instituţii de învăţămînt superior (V. Moraru, V. Juc, S. Ciumac, P. Varzari şi V. Anikin, 
A.Timuș, Iu.Caraman, V.Blajco); Desemnarea/ alegerea cercetătorilor în calitate de conducători / 
membri ale unor structuri instituţionalizate sau obşteşti din cadrul Institutului, Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei şi din afara lor (G. Rogovaia, T. Bordei, V. Anikin ş.a.); Desemnarea 
cercetătorilor în calitate de membrii ai Comisiei specializate de evaluare a instituțiilor de 
învățămînt superior (P. Varzari și N. Țveatcov, V. Moraru, V. Juc); Desemnarea cercetătorilor 
(A. Timuș, V. Mocanu, G. Călcâi, I. Cobzac, I. Caraman, V.Blajco, V.Mîndru).  în calitate de 
membri ai Seminarelor Științifice de Profil și a Consiliilor Științifice Specializate de la Institut și 
USM; A. Roşca și A. Timuș au fost desemnaţi membrii ai revistei internaţionale a ţărilor CSI 
„Общество и экономика”, Moscova, Rusia; A. Roşca a participat la elaborarea unei anchete 
sociologice la Proiectul internaţional „Studiul complex al omului” realizat în colaborare cu 
Institutul de Filozofie al Academiei de Ştiinţe a Federaţiei Ruse; V. Juc a elaborat Programa 
analitică „Politologia militară” (pentru cursanţii de la Academia Militară „Alexandru cel Bun” a 
MA al Republicii Moldova); G. Rogovaia continuă activitatea de popularizare a ştiinţei: autor-
redactor al programului televizat „Svitanok” al Companiei „Teleradio-Moldova”, precum şi 
activitatea managerială în calitate de Preşedinte al Societăţii etnoculturale nonguvernamentale  
ucrainene „Prosvita – Taras Şevcenko” din Moldova; Elaborarea avizelor în activități la tezele de 
doctor și doctor habilitat în științe (V. Moraru, V. Anikin, V. Juc, A.Timuș, V.Moacnu, 
Gh.Călcâi, I.Cobzac, A.Mocanu, Iu.Caraman, V.Blajco, V.Mîndru); Timuș A. este membru al 
Comisiei pentru grațiere a deținuților din penitenciarele R.Moldova; Mocanu V. este membru al 
Comisiei de experți a CNAA a R.Moldova. 

Antrenarea cercetătorilor  științifici în elaborarea  unor  proiecte de legi, 
recomandări metodologice pentru administrația publică centrală și locală, după cum 
urmează: 

În 2009 – total 8: Juc V. a elaborat proiectul Programului de guvernare şi structura 
Executivului Republicii Moldova (în colaborare cu I. Guceac, dr. hab., prof. univ.); Varzari P., 
Juc V. şi Varzari V., au elaborat unele propuneri, recomandări şi sugestii la „Strategia 
Securităţii Naţionale a Republicii Moldova. Proiect”; Varzari P. şi Juc V. au elaborat Nota 
analitică „Prevederile cu privire la ştiinţă şi inovaţie incluse în platformele electorale ale 
partidelor politice pentru alegerile parlamentare generale din 5 aprilie 2009” ; Varzari P. şi Juc 
V. au elaborat Nota analitică „Sesizarea Comisiei Electorale Centrale cu privire la evaluarea 
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conţinutului şi impactului articolului „Ziua adevărului pentru PCRM” asupra opţiunii  
alegătorilor în scrutinul parlamentar general din 5 aprilie 2009”; Varzari P. şi Juc V. au elaborat 
Nota analitică „Cu privire la tipurile şi funcţionalitatea regimurilor politice”, 2009; Varzari P. şi 
Juc V. au prezentat 2 informaţii analitice privind „Programele electorale 2009 ale partidelor 
politice referitoare la problematica securităţii naţionale şi politicii externe” şi „Publicaţii şi 
reflecţii/opinii referitoare la problematica cooperării/colaborării Republicii Moldova – NATO”, 
2009; Roşca A. a actualizat şi perfectat Programul de Stat întitulat „Republica Moldova în 
proces de modernizare, consolidare a statalităţii şi integrare europeană: aspecte politico-juridice, 
economico-sociale, demografice şi spiritual-educaţionale”, 2009; Rogovaia G. a elaborat unele 
recomandări şi sugestii pentru Comitetul consultativ pentru problemele minorităţilor naţionale, 
precum şi a oferit o consultanţă reprezentantulul de la Universitatea Est-Centrală din Budapesta, 
Ungaria, 2009.            

În 2010 - total 3: P. Varzari şi V. Juc au elaborat Propuneri de amendare a Proiectului 
Codului Educaţiei, aprilie 2010 ; G. Rogovaia a elaborat o informaţie pentru comisarul 
Consiliului European Francois Kempf „Societăţi etnoculturale nonguvernamentale şi mass-
media pentru etnii în Republica Moldova”, 5 pag., ianuarie 2010; V. Juc, L. Braga şi G. 
Rogovaia au elaborat „Nota analitică privind propunerile de a introduce studiul religiei în licee”, 
mai 2010. 

În 2011 – total 4: P. Varzari și V. Juc au elaborat „Nota informativă la proiectul de Lege a 
Academiei de Științe a Republicii Moldova”, 13 septembrie 2011; P. Varzari și V. Juc au 
elaborat „Nota analitică privind avantajele și dezavantajele unui candidat neafiliat politic pentru 
suplinirea funcției de Președinte al Republicii Moldova”, 14 noiembrie 2011; L. Braga a elaborat 
Nota informativă la demersul dlui Alexei Sîrbu-Şerbin adresat CSŞDT al AŞM, 10 ianuarie 
2011; G. Rogovaia a elaborat Nota informativă la demersul dlui A. Stratan adresat Secţiei 
Ştiinţe Politice a I.I.E.Ş.P. al A.Ş.M., februarie 2011. 

În 2012 – total 2: Varzari P., Juc V. Nota analitică privind situația social-politică din 
Republica Moldova , ianuarie 2012; Varzari P., Juc V. Nota analitică cu privire la proiectul Legii 
pentru modificarea unor acte legislative (simbolurile regimului totalitar), octombrie 2012.  

În 2013 – total 7: Criza politică după Declarația prim-ministrului V. Filat din 13 februarie 
2013 (dr. P. Varzari în colaborare cu dr. hab. V. Juc), martie 2013; Propuneri privind Planul de 
Acțiuni al Guvernului Filat – 3 (dr. P. Varzari în colaborare cu dr. hab. V. Juc), 16 aprilie 2013; 
Propuneri pentru Programul Guvernului Republicii Moldova pe anii 2013-2014 (dr. P. Varzari în 
colaborare cu dr. hab. V. Juc), 18 aprilie 2013; Acțiuni prospective ale Guvernului Iu. Leancă 
pentru perioada 2013-2014 (domeniul politico-juridic) și în perioada de 100 de zile (domeniul 
político-juridic), (dr. P. Varzari în colaborare cu dr. hab. V. Juc), mai-iunie 2013; Puterea elitistă 
în R. Moldova: istorie și actualitate (dr. P. Varzari în colaborare cu dr. hab. V. Juc), iunie 2013; 
Парламент и демократические ценности (dr. P. Varzari în colaborare cu dr. hab. V. Juc), 
septembrie 2013; Răspuns la scrisoarea cetățeanului Vladimir Popa-Condrea (dr. I. Rusandu și 
dr. N. Țveatcov), februarie 2013. 

Antrenarea colaboratorilor  științifici în elaborarea unor avize la acte legislative și 
normative, menționăm următoarele: 
 În 2010 P. Varzari şi V. Juc au elaborat „Avizul la Legea privind partidele politice nr. 
294-XVI din 21 decembrie 2007”, februarie 2010;  P. Varzari şi V. Juc au elaborat „Avizul la 
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr.1381-XII din 21 
noiembrie 1997”, martie 2010, Rusandu I. a elaborat Avizul la scrisoarea dlui M. Buruianov cu 
privire  la implementarea proiectului legat de valorile noosferice, 10 martie 2011, Rogovaia G., 
Braga L. Aviz la „Planul de Acțiuni privind susținerea populației de etnie romă din Republica 
Moldova pentru anii 2011-2015”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 494 din 8 iulie 2011, 
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februarie 2012; Rogovaia G., Braga L. Aviz la „О соответствии Закона о рекламе в масс-
медиа и Закона о равных шансах женщин и мужчин Республики Молдова”, martie 2012. 

Antrenarea cercetătorilor în activități de  popularizare a științei, și anume  
În perioada evaluată au fost publicate: 
2009: 

       Cartea dlui Anikin V. Vladimir Anikin. Biobibliografia. Chișinău, 2009, 139 p.; 2 articole de 
popularizare a științei (Anikin V. Schiță documentară: Неуловимый сионист Зильберфарб. În: 
ziarul Еврейское местечко, 20 февраля 2009; Anikin V. Schiță documentară: Неизвестный 
известный  Яков Этингер. În: ziarul Еврейское местечко, 24 iulie 2009.); Au fost relaizate 2 
interviuri la TV, 5 interviuri la radio Moldova 1, 4 emisiuni radiofonice „Magazin istoric” la 
Radio „Vocea Basarabiei” și 2 conferinţe de presă (prezentat la Barometrul de Opinie „Vox 
Populi”) realizate de Juc V.  

2010: 
Au fost publicate 6 articole în mass-media naţională ( V. Anikin „Еврейское местечко” 8 

оctombrie 2010 şi „Эксперт Новостей” 22 octombrie 2010 pe tematica istoriei Basarabiei; 
Mocanu V. Социология – точная наука. Săptămânalul Экономическое обозрение. nr. 21 din 
25.01.10; Timuş A. Горизонт развития, Săptămânalul Puls, 2 martie, 2010,  Знаменательный 
праздник величия победившего народа,  Săptămânalul Puls, 7 mai, 2010, Поколение над 
пропастью, Săptămânalul „Puls”, 24 septembrie, 2010); Au fost realizate  16 emisiuni televizate 
și 6 interviuri radiofonice  (Rogovaia G. 3 emisiuni televizate la postul de televiziune „Moldova 
1” (3 februarie, 10 martie şi 14 aprilie 2010), axate pe problematica relaţiilor social-politice 
dintre Republica Moldova şi Ucraina; Juc V. 13 emisiuni analitice televizate (Moldova 1, Jurnal 
TV şi Publica TV)  şi a susţinut 6 interviuri la emisiunea Radio Actualităţi pe diverse probleme 
social-politice de actualitate ale Republicii Moldova). 

2011: 
Au fost publicate  7 articole de popularizare a ştiinţei: G. Rogovaia. Interviu „Чтобы не 

стать маргиналами” cu tema „Societatea civilă în Republica Moldova”. În: „Русское слово”, 4 
martie 2011, p.11; R. Rusu. Orientări civilizaţionale ale tineretului studios din Republica 
Moldova. În: Ziarul „Universitatea de Stat din Moldova”, 25 ianuarie 2011, nr. 6 (117), p. 4; 
V. Anikin. Документальный очерк: Переполох на улице Золотой. În: Еврейское местечко,  
1 апреля 2011, p. 4; V. Anikin. Документальный очерк:  Он  жил жизнью своей  гимназии. 
În: Русское слово, 11 февраля 2011, р. 9-10; V. Anikin. Документальный очерк: Побег  
приказчика. În: Еврейское местечко, 1 июля 2011; V. Anikin. Документальный очерк: 
Красная  мельницa. În: Еврейское местечко, 22  июля 2011;  Timuș, A. Хищническая фаза 
развития цивилизации. Молдавский пример. Săptămânalul „Puls” 2011; Au  fost realizate 11 
participări la emisiunile Radio-TV:  N. Ţveatcov. PublicaTV, cu tema „AIE: realități și 
perspective”, 2 februarie 2011; „Întîlnirea în cadrul Consiliului AIE”, 18 martie 2011; 
„Campania electorală dură”, 11 mai 2011; „Reînceperea negocierilor în formatul „5+2”, 14 iunie 
2011; „Alegerile locale generale 2011”, 16 iunie 2011; „Adresarea preşedintelui interimar către 
popor”, 28 septembrie 2011.; N. Țveatcov. GRT – televiziunea obştească din UTAG Gagauz-
Yeri, Comrat, cu tema „Nivelul de încredere a formaţiunilor politice în societatea 
moldovenească”, 18 octombrie 2011; G.Rogovaia la TV Moldova 1, cu următoarele teme: 
«Социально-политические условия для развития гражданского общества в Молдове (на 
примере Славянской общины Сорокского района)», 2 februarie 2011; «Развитие 
фермерских хозяйств в Молдове: проблемы и достижения (на примере с. Кэинарий 
Векь)», 16 februarie 2011; «Молдо-украинские дипломатические связи (интервью с Послом 
Украины в Республике Молдова С. Пирожковым)», 2 martie 2011; «Этнические 
сообщества как часть гражданского общества Республики Молдова». Заседание Круглого 
стола в Бюро межэтнических отношений с участием Директора Бюро Е. Беленовой и 
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Председателем Украинской общины Н. Олейник и др., 16 martie 2011, în total fiind 
prezentate 17 schițe-emisiuni cu tematică politologică. 

2012: 
A fost publicat un  articol în presa periodică (V. Anikin a editat 1 articol de popularizare a 

ştiinţei: „Сговор, или опасная тенденция?”. În: Săptămînal „Коммерсант PLUS”, 3 februarie 
2012); Au fost realizate   24 emisiuni la posturile tele-radio naţionale (G. Rogovaia continuă 
activitatea de popularizare a ştiinţei: autor-redactor al programului televizat „Svitanok” al 
Companiei „Teleradio-Moldova”, precum şi activitatea managerială în calitate de preşedinte al 
Societăţii etnoculturale nonguvernamentale  ucrainene „Prosvita – Taras Şevcenko” din 
Moldova, participînd la 19 obiecte/emisiuni pe tematică politologică la emisiunea telelevizată 
„Svitanok” al Companiei „Teleradio-Moldova”, ianuarie – iunie 2012, precum și N. Țveatcov a 
participat la 4 emisiuni Radio-TV, V. Anikin – la emisiuna „Vox populi” la Publica TV), în 
cadrul cărora au fost propuse subiecte legate de tematica proiectului pentru dezbateri la 
emisiunile tele-radio în scopul familiarizării cetăţenilor ţării şi societății civile cu unele probleme 
privind funcționalitatea şi impactul sectorului asociativ asupra actului de guvernare, procesele de 
adoptare a deciziilor în contextul aprofundării reformelor democratice etc. 

2013: 
Au fost publicate 3 articole de popularizare a științei (Anikin V. Recenzie 

„Животворная  связь  искусства в лицах и персоналиях”. În: Альманах „Персона”. 
Кишинэу, 2013, nr. 1, p. 227-234,  0,45 c.a.; Anikin V. Articol „Не просто символ – памяти 
наследство”. În: Hebdomadarul „Эксперт новостей”, 3 mai 2013, 2 р.; Морару В., Мошняга 
В., Руснак Г. Молдавские трудовые мигранты в ЕС: аспекты интеграции и проблемы 
возвращения. (Migranții din Moldova în uniunea Europeană: aspecte ale integrării și 
problemele reîntoarcerii). În: Дорожная Газета, Ukraina 2013, 21 aprilie. http://roadnews; Au 
fost realizate  13 participări la emisiuni radio şi TV consacrate ştiinței. 

 
IV. COOPERAREA ÎN CADRUL INTERNAȚIONAL PE PROFILUL 

„MODERNIZAREA SOCIETĂȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL 
VALORIFICĂRII OPȚIUNII EUROPENE”. 

În perioada 2009-2013 Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM a efectuat o 
activitate eficientă în vederea vizibilității și performanței la nivel internațional. În acest context, 
menționăm: 

4.1. Acordurile de colaborare cu parteneri de peste hotare: 
•  ROMÂNIA (schimb de publicații și ediții, participări la conferințe, predarea cursurilor 

de specialitate). Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române – 1 octombrie 
2008; Institutul de Sociologie al Academiei Române – 27 iunie 2006; Centrul de Studii 
Strategice de Apărare și Securitate/Universitatea Națională de Apărare „Carol I” – 14 octombrie 
2010; Universitatea „Apollonia” (Iași) – 5 noiembrie 2010; Facultatea de Științe Politice, Relații 
Internaționale și Studii Europene a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu – 12 noiembrie 2010; 
Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” (Iași) 

• BELARUS (schimb de publicații și ediții, participări la conferințe, realizarea a 3 proiecte 
comune de cercetare. În anul 2009 în baza rezultatelor cercetărilor științifice comune, a 
proiectului „Tehnologii avansate în structura dezvoltării durabile ale sistemelor inovaționale din 
Republica Belarus și Republica Moldova: problema concordanței valorilor noosferice”, domnii I. 
Rusandu, P. Varzari, A. Ursu au obținut premiul Academiilor de Științe ale Belarusei, Moldovei 
și Ucrainei). Институт Экономики Национальной Академии Наук Беларуси – 16 dec. 2009; 
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Институт Социологии Национальной Академии Наук Беларуси – 17 dec. 2009; Институт 
Философии Национальной Академии Наук Беларуси – 18 dec. 2009 

• UCRAINA (schimb de publicații și ediții, participări la conferințe). Институт 
Политических и Этносоциальных Исследований им. И.Ф.Куроса, Национальной 
Академии Наук Украины – 6 decembrie 2007; Institutul de Studii Europene al Academiei 
Naționale de Științe a Ucrainei – 9 decembrie 2010 

• RUSIA (schimb de publicații și ediții, participări la conferințe). Институт Философии 
Российской Академии Наук – 20 decembrie 2007; Институт Социологии Российской 
Академии Наук – 23 octombrie 2008 

• Academia de științe din Lisabona și Academia de științe a Moldovei. Memorandum de 
înțelegere cu Universitatea din Lisabona (9 decembrie 2011) 

4.2. Proiecte internaționale bilaterale, obținute prin concurs: 

1. Proiectul internațional 08.820.08.03BF „Tehnologii avansate în structura dezvoltării 
durabile a sistemelor inovaţionale din Republica Belarus şi Republica Moldova: problema 
concordanţei valorilor noosferice” din cadrul Proiectelor comune de cercetare între A.Ş.M. şi 
Fondul Cercetării Fundamentale din Republica Belarus. Director de proiect: dr. Ion Rusandu. 

2. Proiectul internațional 10.820.07.02UF „Funcţionalitatea şi impactul organizaţiilor 
neguvernamentale din Ucraina şi Republica Moldova asupra factorului decizional” în cadrul 
concursului internaţional de proiecte „AŞM – Ministerul Educaţiei şi Ştiinţe al Ucrainei – 2009”. 
Director de proiect: dr. Pantelimon Varzari 

3. Proiectul internațional 10.820.08.20BF „Orientării noosferice în strategia dezvoltării 
durabile a Republicii Belarus şi Republicii Moldova” în baza Acordului de Cooperare între AŞM 
şi Fondul Republican de Cercetări Fundamentale din Belarus. Director de proiect: dr. Ion 
Rusandu 

4.2.1.Proiecte prezentate la concurs, care nu au trecut concursul:  
1. Конкурс Программы "Социальные трансформации в Пограничье" (Беларусь, 

Украина, Молдова). Proiectul Социальные проблемы повышения качества образования как 
условие  интеграции Республики Молдова в Европейский Союз. Autori : Valeriu Mândru, 
Angela Mocanu, mai 2011. Trimis prin e-mail : case@ehu.lt, acceptat pentru concurs la data de 
16.05.2010. 

2. Application for a visiting international fellowship in the department of sociology, 
University of Surrey for 2012, Department of Sociology University of Surrey Guildford, Surrey 
GU2 7XH, UK, Autor Angela Mocanu, septembrie 2011. Trimis prin e-mail : 
s.tenger@surrey.ac.uk,acceptat pentru concurs la data de 20.09.2011. 

3. Project "Universality and Acceptance Potential of Social Science Knowledge – On the 
Circulation of Knowledge between Europe and the Global South”, autor Angela Mocanu, 
octombrie 2011. Trimis prin e-mail : maren.eichmeier@soziologic.uni.freiburg.de, acceptat 
pentru concurs la data de 27.09.2011.  

Publicarea în străinătate a lucrărilor  
Monografii Moraru V., Buzatu G., Pintilii I., Enea V. Prof. univ. dr. doc. Constantin Gh. 

Marinescu în viziunea contemporanilor din tară și de peste hotare. Iași: Samia, 2011. 350 p.  
Capitole în monografii. Moraru V. La vocation européenne de la République de Moldova. 

În: Quelle  Europe dans 50 ans? X-ème edition. – București: Academia Română, 2012, pp. 118-
120 - În limba franceză. Moraru V. La migration, source de soucis. În: Penser l'Europe. XI-ème 
edition / Les Droits de l'homme et les valeurs du monde européen. - București: Academia 
Română, 2013, pp. 62-65 - În limba franceză. Anikin V. Молодежь Молдовы: проблемы 
политической социализации и гражданского воспитания  În: Антология. Современное 
русское зарубежье. Том 6. Книга 2. Социология. /Руководители проекта В.К. Сергеев, В.Н. 
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Иванов. Москва: Академика, 2010, р. 18-24. Balan E. Межэтнический диалог и 
толерантность в современных условиях. În: Антология. Современное русское зарубежье. 
Том 6. Книга 2. Социология. /Руководители проекта В.К. Сергеев, В.Н. Иванов. Москва: 
Академика, 2010, р. 51-55. Sprincean S. Социо-политические аспекты выживания 
человечества в контексте эколого- и био- этической проблематики. În: Environmental 
Ethics: the Power of Ethics for Sustainable Development. Collective monograph (Eds. Nijolė 
Vasiljevienė, Agnė Jurčiukonytė). Vilnius: Mykolas Romeris University, 2010, p. 264-270.  

Cărţi de specialitate pentru învățământul universitar. Guceac I., Foca M. Dreptul de a 
întemeia și de a se afilia la un sindicat în condițiile societății civile contemporane. Constanța: Ex 
Ponto, 2011. p.160. (Studiu pentru învățământ universitar). 

Articole în alte reviste editate în străinătate– Total 72 
Articole în culegeri– Total 92 
Publicaţii ştiinţifice electronice– Total 5 
Rezumate (teze) la conferinţe ştiinţifice – Total 43 
4.3. Aprecierea rezultatelor cercetărilor și elaborărilor: 
Aprecieri cu premii, diplome și mențiuni:  
Premiul „Italia 2012” al Camerei de Comerț și Industrie moldo-italiene pentru activitate 

jurnalistică și studii interculturale (2012) acordat dlui. Victor Moraru; Diplomă de mențiune a 
Târgului internațional de carte științifică și didactică, Chișinău, 10-13 octombrie 2011 pentru 
cartea „Republica Moldova – provocările migrației”, coord. V. Moraru (2011); Diplomă de 
mențiune a Târgului internațional de carte științifică și didactică, Chișinău, 10-13 octombrie 
2011 pentru cartea „Republica Moldova și Uniunea Europeană: problemele și perspectivele 
cooperării”, coord. V. Moraru (2011); Diplomă de mențiune a Târgului internațional de carte 
științifică și didactică, Chișinău, 10-13 octombrie 2011 pentru cartea „Edificarea relaţiilor 
internaţionale postrăzboi rece: aspecte teoretico-metodologice şi replieri geostrategice”, autor V. 
Juc (2011); Laureat al concursului academiilor de ştiinţe a Ucrainei, Belarusei şi Moldovei 
pentru lucrări ştiinţifice de valoare (2010), acordat dlui. I. Rusandu și P. Varzari. 

Membru de onoare al unei Academii de Ştiinţe şi/sau a unei societăţi ştiinţifice 
internaţionale, ales în perioada evaluată: Victor Moraru – Membru de onoare al Academiei 
Balcanice de Ştiinţă, Cultură Liberă şi Dezvoltare Durabilă (Sofia, 2009); Victor Moraru - 
Membru de onoare al Senatului Universității „Apollonia” (Iași, România) 2011; Victor Moraru – 
Membru de Onoare al Comunității Academice a Universității „Apollonia” (Iași, România) 2012 
Victor Mocanu - Vice-Președinte al Asociației Române de Sociologie (2012) ; Victor Mocanu – 
Membru de onoare al Consiliului Național al Asociației Române de Sociologie (2013). 

Membru al colegiului de redacţie al unei reviste de specialitate consacrate de peste hotare  
Victor Juc – Revista Națională de Drept, România (2010); Victor Moraru – Revista „Law and 
Politology” (AȘM, Azerbaidjan, Georgia, din 2011); Victor Moraru – Revista „International 
Revue of Communication Research” (Universitatea „Apollonia”, Iași, România, din 2011); 
Victor Moraru – Revista „Acta Universitatis „George Bacovia”. Juridica”. Universitatea „George 
Bacovia”, Bacău, România (din 2011); Victor Moraru –  Revista „Convergențe spirituale Iași-
Chișinău” (din 2010); Alexandru Roșca, Andrei Timuș – Revista „Общество и экономика” 
(Moscova, Rusia); Victor Mocanu – Revista „Calitatea Vieții”, România (2011); Victor Mocanu 
– Revista „Sociologie Românească”, România (2012); Victor Mocanu – Revista „Dimensiuni 
Sociale”(România). 
          Membru al Comitetului de program al unei manifestări ştiinţifice de peste hotare: Victor 
Moraru, Alexandru Roșca – Congresul Internațional al Universității Apollonia (9 februarie – 9 
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martie 2012) Iași, România; Victor Moraru – Conferința internațională „Probleme actuale ale 
spațiului politico-juridic al UE” (24-25) București, România; Victor Mocanu – Conferința 
științifică internațională „Сетевое общество – сетевая экономика в Центральной и 
Восточной Европе” (16-18 mai 2011), Lublin, Polonia. 

Expert/consultant al unei organizaţii ştiinţifice de peste hotare, selectat în perioada 
evaluată: Victor Moraru - 11.820.07.02/ItA, Institutul de Istorie, Stat și Drept al AȘM, Institutul 
de Studiu al Societăților Mediteranei (or. Napoli) al Consiliului Național de Cercetări din Italia, 
2013-2014. „Identitatea spaţiului mediteranean şi Europa de Est. Schimb de oameni şi culturi: 
Italia și Republica Moldova”; Victor Moraru - University of Oxford, Department of Politics and 
International Relations, 2012. „The strain of representation: how parties represent diverse voters 
in Western and Eastern Europe”; Victor Moraru - Institutul Politicii Mondiale, Kiev, Ukraina, 
Fundația pentru cooperare regională în bazinul Mării Negre, Fundația Marshall, 2012. „Efectele 
manifestării postsovietismului în politică și în viața socială”. 

 Referent ştiinţific al unei reviste cotate ISI: Victor Moraru - Revista „Studia Securitatis” 
(Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, România, din 2010). 

   Referent la teza de doctor susţinută în străinătate: Victor Moraru - teza de doctor în 
științe politice „La Republique de Moldavie: un territoire, un peuple, une nation” a dnei. Jana 
Chisaliță-Mușat la Universitatea „Jean Moulin” din Lyon, Franta, 4 ianuarie 2012. 

  Cercetător invitat într-o instituţie universitară, ştiinţifică consacrată din străinătate: Victor 
Moraru - Profesor universitar la Facultatea de Relații Internaționale și Științe Politice a 
Universităţii de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” (prin cumul, din 
2013). 

Considerăm activitatea științifică internațională pe profilul dat ca fiind eficientă și 
merituoasă.  
 4.4. pregătirea doctoranzilor în cadrul centrelor științifice internaționale sau în cotutelă 
   Doi colaboratori al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei își fac studiile de doctorat în centrele științifice internaționale: Rusu Octavian  în 
Franța și Gluhaia Diana în Spania. 
 4.5 efectuarea unor stagii pe baza centrelor științifice internaționale, în special a celor 
cu durata ≥ 1 lună 

Șaran Vladislav - Germania, Sterpu Vladimir - Letonia, Mocanu Victor - Polonia, Mocanu 
Angela - Polonia, Moraru Victor – România, Italia, Juc Victor – Italia, Ciumac Svetlana - Italia, 
Rusandu Ion - România, Cucoș Diana - Germania. 

 
V. RELEVANȚA ECONOMICĂ  
5.1. Transfer tehnologic 
Membrii colectivului de cercetare  din cadrul profilului ”Modernizarea societății din 

Republica Moldova în contextul valorificării opțiunii europene”,  în perioada supusă acreditării 
au mai înaintat 3 proiecte la alte concursuri în cadrul programelor internaționale. 
       Proiecte care au fost înaintate la concursuri internaționale: 

1. Конкурс Программы "Социальные трансформации в Пограничье" (Беларусь, 
Украина, Молдова). Proiectul Социальные проблемы повышения качества образования как 
условие  интеграции Республики Молдова в Европейский Союз. Autori : Valeriu Mândru, 
Angela Mocanu, mai 2011. Trimisprin e-mail : case@ehu.lt, acceptatpentruconcurs la data de 
16.05.2010. 

2. Application for a visiting international fellowship in the department of sociology, 
University of Surrey for 2012, Department of Sociology University of Surrey Guildford, Surrey 
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GU2 7XH, UK, Autor Angela Mocanu, septembrie 2011. Trimisprin e-mail : 
s.tenger@surrey.ac.uk, acceptatpentruconcurs la data de 20.09.2011. 

3. Project "Universality and Acceptance Potential of Social Science Knowledge – 
On the Circulation of Knowledge between Europe and the Global South”, autor Angela Mocanu, 
octombrie 2011. Trimisprin e-mail:maren.eichmeier@soziologic.uni.freiburg.de, 
acceptatpentruconcurs la data de 27.09.2011. 
            5.2. Asistenţă şi servicii ştiinţifice prestate. 

În urma analizei efectuate în ICJP s-a constatat că cercetătorii profilului respectiv au 
elaborat 26 de  recomandări științifico-practice care sunt documentate: 
  2009: Juc V. a elaborat proiectul Programului de guvernare şi structura Executivului 
Republicii Moldova (în colaborare cu I. Guceac, dr. hab., prof. univ.); Varzari P., Juc V. şi 
Varzari V., au elaborat unele propuneri, recomandări şi sugestii la „Strategia Securităţii 
Naţionale a Republicii Moldova. Proiect”; Varzari P. și JUC V. au elaborat Nota analitică 
„Prevederile cu privire la ştiinţă şi inovaţie incluse în platformele electorale ale partidelor 
politice pentru alegerile parlamentare generale din 5 aprilie 2009”; Varzari P. și Juc V. au 
elaborat Nota analitică „Sesizarea Comisiei Electorale Centrale cu privire la evaluarea 
conţinutului şi impactului articolului „Ziua adevărului pentru PCRM” asupra opţiunii 
alegătorilor în scrutinul parlamentar general din 5 aprilie 2009”, Varzari P. și Juc V. au elaborat 
Nota analitică „Cu privire la tipurile şi funcţionalitatea regimurilor politice”, 2009; Varzari P. și 
Juc V. au prezentat 2 informaţii analiticeprivind „Programele electorale 2009 ale partidelor 
politice referitoare la problematica securităţii naţionale şi politicii externe” şi „Publicaţii şi 
reflecţii/opinii referitoare la problematica cooperării/ colaborării Republicii Moldova – NATO”, 
2009; Roşca A. A actualizat şi perfectat Programul de Stat întitulat „Republica Moldova în 
proces de modernizare, consolidare a statalităţii şi integrare europeană: aspecte politico-juridice, 
economico-sociale, demografice şi spiritual-educaţionale”, 2009; Rogovaia G. A elaborat unele 
recomandări şi sugestii pentru Comitetul consultativ pentru problemele minorităţilor naţionale, 
precum şi a oferit o consultanţă reprezentantului de la Universitatea Est-Centrală din Budapesta, 
Ungaria, 2009; Probleme social-economice ale dezvoltării comunităților rurale, 2009. 
 2010: Dezvoltarea umană: realizări, tendințe, perspective,  2010; P. Varzari şi V. Juc au 
elaborat Propuneri de amendare a Proiectului Codului Educaţiei, aprilie 2010; G. Rogovaia a 
elaborat o informaţie pentru comisarul Consiliului European Francois Kempf „Societăţi 
etnoculturale nonguvernamentale şi mass-media pentru etnii în Republica Moldova”, 5 pag., 
ianuarie 2010; V. Juc, L. Braga şi G. Rogovaia au elaborat „Nota analitică privind propunerile de 
a introduce studiul religiei în licee”, mai 2010. 
 2011: În 2011 P. Varzari și V. Juc au elaborat „Nota informativă la proiectul de Lege a 
Academiei de Științe a Moldovei”, 13 septembrie 2011; P. Varzari și V. Juc au elaborat „Nota 
analitică privind avantajele și dezavantajele unui candidat neafiliat politic pentru suplinirea 
funcției de Președinte al Republicii Moldova”, 14 noiembrie 2011.; L. Braga a elaborat Nota 
informativă la demersul dlui Alexei Sîrbu-Şerbin adresat CSŞDT al AŞM, 10 ianuarie 2011, G. 
Rogovaia a elaborat Nota informativă la demersul dlui A. Stratan adresat Secţiei Ştiinţe Politice 
a IIEȘP al A.Ş.M., februarie 2011. 
 2012: Varzari P., Juc V. Nota analitică privind situația social-politică din Republica 
Moldova, ianuarie 2012.; Varzari P., Juc V. Nota analitică cu privire la proiectul Legii pentru 
modificarea unor acte legislative (simbolurile regimului totalitar), octombrie 2012.  
 2013: Criza politică după Declarația prim-ministrului V. Filat din 13 februarie 2013 (dr. 
P. Varzari în colaborare cu dr. hab. V. Juc), martie 2013, Propuneri privind Planul de Acțiuni al 
Guvernului Filat – 3 (dr. P. Varzari în colaborare cu dr. hab. V. Juc), 16 aprilie 2013, Propuneri 
pentru Programul Guvernului Republicii Moldova pe anii 2013-2014 (dr. P. Varzari în 
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colaborare cu dr. hab. V. Juc), 18 aprilie 2013, Acțiuni prospective ale Guvernului Iu. Leancă 
pentru perioada 2013-2014 (domeniul politico-juridic) și în perioada de 100 de zile (domeniul 
politico-juridic), (dr. P. Varzari în colaborare cu dr. hab. V. Juc), mai-iunie 2013, Puterea elitistă 
în R. Moldova: istorie și actualitate (dr. P. Varzari în colaborare cu dr. hab. V. Juc), iunie 2013; 
Парламент и демократическиеценности (dr. P. Varzari în colaborare cu dr. hab. V. Juc), 
septembrie 2013; Răspuns la scrisoarea cetățeanului Vladimir Popa-Condrea (dr. I. Rusandu și 
dr. N. Țveatcov), februarie 2013. 

Membrii colectivului de cercetare  au prestat servicii științifice și consultanță diferitor  
instituții superioare de învățământ și organizații din țară și din afara ei ( USM, UPS ” I. 
Creangă”, ASEM, AMTAP, AC.Militară „AL.cel Bun” a MAI al RM. Fondul Republican de 
Cercetări Fundamentale din Belarus;  Comitetului Științific „BrainNet Working”, Universitatea 
„La Sapienza” (Roma, Italia, 2007-2010. Dl. dr. hab. V. Moraru oferă consultanță științifică mai 
multor instituțiilor superioare de învățământ din România; Dl m.c.al AȘM A. Timuș este 
consultant al  Comisiei pentru grațiere a deținuților din penitenciarele din RM; Dna Rogovaia 
oferă consultanță  Societății etnoculturale nonguvernamentale ucrainene „Prosvita-Taras 
Șevcenko” din R. Moldova, dumneaei a   oferit o consultanţă reprezentantului de la Universitatea 
Est-Centrală din Budapesta, Ungaria, 2009.etc ( pag. 52-58, pag. 122). 
De tot- peste 20 de consultanțe documentate. 

Au fost întreprinse expertize terminologice, pedagogice, expertize ale proiectelor de 
cercetare. Dl. dr. hab. V. Moraru fiind membru al 3 Comisii de experți  (Membru al Comisiei de 
experţi în Ştiinţe Politice, Științe Administrative și Jurnalism și Științe ale Comunicării a 
Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare a Republicii Moldova (din 2012);  - Expert al 
Institutului de Studii Enciclopedice al AȘM (din 2011); - Membru al Comisiei unificate de 
experţi în Ştiinţe Umanistice și Arte a Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare a 
Republicii Moldova (din 2012) și Președinte al Comisiei de experți a Consiliului Național pentru 
Acreditare și Atestare a Republicii Moldova la specialitatea 10.01.10 „Jurnalism şi ştiinţe ale 
comunicării” (2010-2012) a efectuat mai mult de 4 expertize la proiecte de cercetare. La fel dl. 
academician A. Roșca în calitatea sa de membru  al Comisiei de expertize unificată în domeniul 
științelor sociale de pe lângă Comisia de Atestare a CNAA a realizat expertize la proiecte 
științifice; Dl dr hab. V. Juc a fost expert în anul 2013 la proiectul de cercetare „Istoria 
conflictului din raioanele de est ale Republicii Moldova”. In total  au fost realizate  7 expertize la 
diferite tipuri de proiecte de cercetare. 

În cadrul profilului științific au fost organizate 34 de manifestări științifice naționale și 6 
manifestări naționale cu participare internațională. 
          2009: Masa rotundă „Consiliul Europei – promotor al democraţiei” (în colaborare cu 
Departamentul Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională al A.Ş.M.), Chișinău, AȘM, 5 
mai 2009; Masa rotundă „9 MAI — ZiuaEuropei”, (în colaborare cu Departamentul Integrare 
Europeană şi Cooperare Internaţională al A.Ş.M.), Chișinău, AȘM, 8 mai 2009; Masă rotundă 
„Comemorarea membrului corespondent al A.Ş.M. Alexandru Zavtur „80 de ani din ziua 
naşterii”, la care a participat şi ex-Preşedintele Republicii Moldova Petru Lucinschi, Chișinău, 
AȘM, 14 mai 2009; Masa rotundă „65 de ani de la eliberareaMoldovei de sub ocupaţiafascistă” 
(în colaborare cuAsociaţiaVeteranilordin Republica MoldovaşiAsociaţiaVeteranilordinmun. 
Chişinău), Chișinău, AȘM, 20 august 2009; Conferinţa ştiinţifică naţională „Sistemul politic din 
Republica Moldova  şi puterea de stat: evoluţie şi perspective”, Chișinău, AȘM, 8 octombrie 
2009. 
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          2010: Conferinţa ştiinţifică naţională „Societatea contemporană în viziunea tinerilor 
cercetători: provocări, contribuţii, perspective”, Chișinău, AȘM, 4 martie 2010; Masă rotundă 
„Ziua Victoriei la 65 de ani: valori şi aspiraţii europene în politicile memoriei din Republica 
Moldova”, Chișinău, AȘM, 6 mai 2010; Masă rotundă  „9 mai – Ziua Europei”,  Chișinău, AȘM, 
12 mai 2010, 55 participanți; Conferința științifică: Informarea populației în campaniile 
electorale prin intermediul sondajelor sociologice. Chișinău, AȘM, ULIM, 16 septembrie 2010, 
203 participanți; Masă rotundă „Societatea civilă în „noile” democraţii: realităţi, probleme şi 
perspective”, Chișinău, AȘM, 9 octombrie 2010, 25 participanți; Masă rotundă „Alegerile şi 
democraţia: potenţialul politic al sistemelor electorale” (în colaborare cu Fundaţia „Prisa” şi 
IESPM), Chișinău, AŞM, 11 noiembrie 2010, 45 participanți; Lansare de carte: PR-ul politic și 
comunicarea de criză în Republica Moldova (autor Peru-Balan Aurelia), 25 noiembrie, AȘM, 
Chișinău, 2010, 45 participanți. 
          2011: Masă rotundă „Organizaţiile obşteşti şi puterea: problema interacţiunii”, Chișinău, 
AȘM, 9 noiembrie 2011; Masă rotundă „Consolidarea interacțiunii dintre stat și societatea civilă 
din perspectiva de integrare europeană a Republicii Moldova”, Chișinău, AŞM, 10 noiembrie 
2011; Masa rotundă cu genericul „Alegerile locale și participarea politică”. Chișinău, AȘM, 5 
iulie 2011; De la aspirații europene la politici publice. Masă rotundă consacrată sărbătoririi Zilei 
Europei în Republica Moldova, 45 participanți, inclusiv 5 de cercetători științifici și factori de 
decizie de la MAEIE  din Republica Moldova, Chișinău,AŞM, 10 mai 2011; Nicolae Titulescu, 
om politic, figură marcantă a diplomației europene în perioada dintre cele două războaie 
mondiale, 260 de participanți, inclusiv 25 din străinătate, România, Chișinău,AŞM,8 aprilie 
2011; Simpozion științific Interferențe teoretico-practice în procesul valorificării opțiunii 
europene a Republicii Moldova, Chișinău,AŞM, octombrie 2011; Masa rotundă Stratificarea 
socială în condițiile transformării societății moldovenești, Chișinău,AŞM,22 noiembrie 2011. 
         2012: Masă rotundă „Criza politică și criza constituțională: impactul asupra societății”. 
Chișinău, AȘM, 14 februarie 2012; Masă Rotundă „Republica Moldova după două decenii de 
independență: dimensiuni sociale și politice”, Chișinău, AȘM, 23 august 2012; Conferința 
științifico-practică „Sistemul electoral din Republica Moldova: constrângeri și oportunități de 
reformare”. Chișinău, AȘM, 27 noiembrie 2012; Masă rotundă. Republica Moldova între 
Uniunea Europeană şi Uniunea Euroasiatică. 45 de cercetători științifici, deputați din 
Parlamentul Republicii Moldova  și reprezentanți ai societății civile , toți din Republica 
Moldova, 08 mai 2012; Masă Rotundă Media sociale și tineretul, 60 de participanți din 
Republica Moldova, 22 martie 2012; Conferința științifică Sectorul serviciilor în secolul XXI: 
realizări, probleme, perspective, 30 de participanți, inclusiv 5 din România și 25 din Republica 
Moldova, 29 martie 2012; Lansare de carte: The european option of the Republic of Moldova, 50 
participanţi din Republica Moldova, 25 august 2012. 
         2013: Conferință științifică.Imperativul europenizării: fațetele procesului, 40 de cercetători 
științifici, inclusiv 38 din Republica Moldova și 2 din România, 7 mai 2013, Chișinău; 
Conferință științifică.Integrarea europeană și reintegrarea țării – mecanisme de asigurare a 
modernizării statului și societății. 50 de cercetători științifici și reprezentanți ai sectorului 
asociativ din Republica Moldova, 16 iulie, 2013. Chișinău; Masă rotundă. Funcționalitatea 
instituțiilor puterii de stat: istorie și actualitate, 50 de cercetători științifici, oameni politici și 
reprezentanți ai sectorului asociativ din Republica Moldova, 29 august 2013. Chișinău; 
Conferință științifico-practică consacrată aniversării a 22-a de la adoptarea declarației de 
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independență a Republicii Moldova, 29 august, 2013. 45 participanți, inclusiv reprezentanți ai 
sectorului asociativ; Masă rotundă cu genericul „Sectorul asociativ şi factorul decizional: 
realităţi, probleme, perspective”, Chișinău, ICJP al AȘM, 24 octombrie 2013. 37 participanți; 
Conferință științifică consacrată comemorării a 100 de ani de la nașterea academicianului 
Dumitru Ursul, ICJP al AȘM, 12 noiembrie 2013. 27 participanți; Masă rotundă. N. Machiavelli 
și contemporaneitatea, 40 de cercetători științifici și oameni politici, inclusiv 36 din Republica 
Moldova, 3 din România și 1 din Argentina, 22 noiembrie 2013. Chișinău; Prelegere publică 
prezentată de dl. Claudio Perez Paladino, Ambasador al Republicii Argentina în România și 
Republica Moldova: Preocupări de politică externă și cooperare internațională ale Republicii 
Argentina,40 de cercetători științifici și oameni politici, inclusiv 36 din Republica Moldova, 3 
din România și 1 din Argentina, 22 noiembrie 2013. Chișinău. 

 - naţionale cu participare internaţională; 
2009: Conferința științifico-practică: Probleme social-economice ale dezvoltării 

comunităților rurale. 19 noiembrie.  
2010: Conferința științifiă: Dezvoltarea umană: realizări, tendințe și perspective. 2 

decembrie, 60 participanți din Republica Moldova și 2 din România; Conferinţa ştiinţifică: 
Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul geopolitic european, Chișinău, AȘM, 8 
octombrie, 50 participanți, inclusiv 5 din străinătate. 

2012: Conferința ştiinţifică „Societatea civilă şi procesul democratizării în Republica 
Moldova: realități și perspective”, Chișinău, AȘM, 25 octombrie 2012; Conferința științifiă: 
”Procese de stratificare în Republica Moldova”. 06 decembrie.  

2013: Masa rotundă: Factorii sociali ai stratificării populației din localitățile urbane. 03 
decembrie. 37 participanți. 

   În anul 2012 au avut loc 2 Conferințe de nivel internațional. Institutul a fost 
coorganizatorul Conferinței științificо-practice internaționale „Iсторичний досвiд становлення 
iнститутiв громадянсьского суспiльства в краïнах Європи” în cadrul Institutului de Istorie 
Universală (fostul Institut de Studii Europene) al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei, or. 
Kiev, Ucraina, 16 mai 2012 și a Conferinței  științifice  internaționale: „Dialogul civilizațiilor: 
etică, educație, libertate și responsabilitatea într-o lume în schimbare”, 15-17 octombrie, 
Chișinău, 2012. Peste 200 de participanți, inclusiv din România, Rusia, Turcia, Belarus, 
Bulgaria, Ucraina. 

Total 2 Conferințe științifice  internaționale  organizate. 
              
               VI. RELEVANŢA SOCIALĂ 

    6.1. Transfer de cunoştinţe şi activitate didactică 
 Pentru învăţămîntul universitar cercetătorii Varzari P. și Gribincea A. au elaborat  2 

manuale ( pag.119), respectiv,  în anul 2011: 
-  Istoria gândirii politice  (Note de curs). Chișinău: Pontos, 2011, 286 p.  și în anul 2013: 
- Relații economice internaționale. Note de curs. Chișinău: CEP USM, 2013, 338p. ISBN 

978-9975-71-353-5. 
   În anii  2009 și  2011 au fost publicate  5  articole ştiinţifice apărute în enciclopedii (106 

p.): 
 2009: Juc V., Chilaru E., Porcescu S.,  Cebotaris V. Politica externă. În: Republica 

Moldova. Ediţie consacrată împlinirii a 650 de ani dela întemeierea StatuluiMoldovenesc. 
Chişinău: Enciclopedia Moldovei, 2009, p. 638-647; Varzari P. Partide şi organizaţii 
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neguvernamentale. În: Republica Moldova. Ediţie consacrată împlinirii a 650 de ani de la 
întemeierea Statului Moldovenesc. Chişinău: Enciclopedia Moldovei, 2009, p. 656-669. 

2010: Moraru V., Mîndru V. Reforma în sfera științei și inovării: studiu sociologic. 
Chișinău, Editura Știința, 2010. 100p.  

2011: Juc V. Politica Externă. În: Republica Moldova. Ediție enciclopedică. Ed. a 2-a, 
Chișinău: Tipografia ,,Bons Offices”  SRL, 2010. p.706-715.; Juc V., Varzari P. Partide politice 
și Organizații Neguvernamentale. În: Republica Moldova. Ediție enciclopedică. Ed. a 2-a, 
Chișinău: Tipografia ,Bons Offices SRL,2010. p.724-737.; Varzari P., Juc V. Organizații 
neguvernamentale. În: Republica Moldova. Ed. a 2-a, revăzută și adăugită. Chişinău: Institutul 
de Studii Enciclopedice, 2011, p. 737-739. 
          Cerecetătorii din cadrul profilului au realizat  2  compendiumuri (119 p.): 

2012: Sprincean S. Securitatea națională: noțiuni și elemente introductive 
(Compendiu). Chișinău: Biotehdesign, 2012, 201 p. 

Au fost elaborate 25 de cursuri noi preconizate pentru diverse instituții superioare de 
învățământ din RM: Mocanu Angela.Sociopsihologia modului sănătos de viaţă ; Mocanu 
Angela. Psihologia sărăciei ; Mocanu Angela. Psihologia socioeconomică ; Blajco Vladimir. 
Социология СМИ; Blajco Vladimir. Политическая антропология; Blajco Vladimir. Общая 
социология; Blajco Vladimir. Политическая коммуникация; Dumbrăveanu Andrei. Regia 
emisiunilor complexe de televiziune ; Dumbrăveanu Andrei. Montajul emisiunilor complexe de 
televiziune ; Dumbrăveanu Andrei. Conceperea şi producerea media televizată; Juc Victor. 
Geopolitica integrării europene; Integrarea europeană; Juc Victor. Istoria Diplomației și a 
relațiilor; Juc Victor. Teoria relațiilor internaționale; Peru-Balan Aurelia. Strategii persuasive în 
PR ; Peru-Balan Aurelia. Imagologia. ; Josanu Iurie. Organizații și instituții de securitate; Josanu 
Iurie. Gândirea politică americană; Josanu Iurie. America latină – secolul XX: sisteme politice; 
Juc Victor. Filosofia integrării europene (IRIM); Juc Victor. Integrarea europeană (UnAȘM); Juc 
Victor. Modele ale democrației europene (UnAȘM); Varzari Pantelimon. Sociologia politicii 
(USPEE „Constantin Stere”) ; Sprincean Serghei. Securitatea națională (UnAȘM); Josanu Iurie. 
Sisteme politice din Europa de Sud-Est (AAP pe lîngă Președintele RM) ; Rusu Rodica. Cultura 
politică din Republica Moldova (AAP pe lîngă Președintele RM) 

În anii de referință, 12 cercetătorii din profilul științific au condus 136 de teze de 
licență /master susținute : 

Conducători ai  tezelor de licenţă/ masterat susţinute: Angela Mocanu – 8; Vladimir 
Blajco  - 20; Andrei Dumbrăveanu -  25; Victor Mocanu – 8; Juc Victor – USM, UnAȘM, AAP: 
21 în total; Moraru Victor – USM, UnAȘM: 12; Varzari Pantelimon – USPEE „Constantin 
Stere”: 4; Josanu Iurie – AAP, UnAȘM: 22; Sprincean Serghei – UnAȘM: 4; Blajco Vladimir – 
USM: 2 ; Mocanu Angela – UPS „Ion Creangă”: 3; 12. Peru-Balan Aurelia – USM: 5 

Conducători științifici ai tezelor de doctorat  susținute au fost  5 cercetători ai ICJP: 
Roșca Alexandru (2 teze susținute); Juc Victor (2 teze susținute); Moraru Victor (2 teze 
susținute); Blajco Vladimir (1 teză susținute); Moșneaga Valeriu(1 teză susținute). 

6.2. Participări la elaborarea actelor normative şi în activităţi de consultanţă 
Cercetătorii V.Juc și I.Gucec au elaborat 3 documente de politici aprobate: Juc Victor. 

Strategia securității naționale a Republicii Moldova. Aprobat: 15.07.2011; Guceac Ion. Strategia 
Națională de Dezvoltare Moldova 2020. Aprobat: 11.07.2012; Guceac Ion. Strategia de 
cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova pînă în 2020. Aprobat: 10.09.2012 

Membrii colectivului de cercetare au elaborat şi implementat în activitatea autorităţilor 
publice centrale şi locale 24 de recomandări lor metodologice (122-124 p.).  
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Lista recomandărilor metodologice elaborate şi implementate în activitatea 
autorităţilor publice centrale şi/sau locale. 

2009: Juc V. a elaborat proiectul Programului de guvernare şi structura Executivului 
Republicii Moldova (în colaborare cu I. Guceac, dr. hab., prof. univ.); Varzari P., Juc V. Şi 
Varzari V., au elaborat unele propuneri, recomandări şi sugestii la „Strategia Securităţii 
Naţionale a Republicii Moldova”; Varzari P. și Juc V. au elaborat Nota analitică „Prevederile cu 
privire la ştiinţă şi inovaţie incluse în platformele electorale ale partidelor politice pentru 
alegerile parlamentare generale din 5 aprilie 2009” ; Varzari P. şi Juc V. au elaborat Nota 
analitică „Sesizarea Comisiei Electorale Centrale cu privire la evaluarea conţinutului şi 
impactului articolului „Ziua adevărului pentru PCRM” asupra opţiunii  alegătorilor în scrutinul 
parlamentar general din 5 aprilie 2009”; Varzari P. şi Juc V. au elaborat Nota analitică „Cu 
privire la tipurile şi funcţionalitatea regimurilor politice”, 2009; Varzari P. şi Juc V. au prezentat 
2 informaţii analitice privind „Programele electorale 2009 ale partidelor politice referitoare la 
problematica securităţii naţionale şi politicii externe” şi „Publicaţii şi reflecţii/opinii referitoare la 
problematica cooperării/colaborării Republicii Moldova – NATO”, 2009; Roşca A. a actualizat 
şi perfectat Programul de Stat întitulat „Republica Moldova în proces de modernizare, 
consolidare a statalităţii şi integrare europeană: aspecte politico-juridice, economico-sociale, 
demografice şi spiritual-educaţionale”, 2009; Rogovaia G. a elaborat unele recomandări şi 
sugestii pentru Comitetul consultativ pentru problemele minorităţilor naţionale, precum şi a 
oferit o consultanţă reprezentantulul de la Universitatea Est-Centrală din Budapesta, Ungaria, 
2009. 

2010: P. Varzari şi V. Juc au elaborat Propuneri de amendare a Proiectului Codului 
Educaţiei, aprilie 2010 ; G. Rogovaia a elaborat o informaţie pentru comisarul Consiliului 
European Francois Kempf „Societăţi etnoculturale nonguvernamentale şi mass-media pentru 
etnii în Republica Moldova”, 5 pag., ianuarie 2010; V. Juc, L. Braga şi G. Rogovaia au elaborat 
„Nota analitică privind propunerile de a introduce studiul religiei în licee”, mai 2010. 

2011: În 2011 P. Varzari și V. Juc au elaborat „Nota informativă la proiectul de Lege a 
Academiei de Științe a Republicii Moldova”, 13 septembrie 2011 ; P. Varzari și V. Juc au 
elaborat „Nota analitică privind avantajele și dezavantajele unui candidat neafiliat politic pentru 
suplinirea funcției de Președinte al Republicii Moldova”, 14 noiembrie 2011; L. Braga a elaborat 
Nota informativă la demersul dlui Alexei Sîrbu-Şerbin adresat CSŞDT al AŞM, 10 ianuarie 
2011; G. Rogovaia a elaborat Nota informativă la demersul dlui A. Stratan adresat Secţiei 
ŞtiinţePolitice a I.I.E.Ş.P. al A.Ş.M., februarie 2011. 
           2012: Varzari P., Juc V. Nota analitică privind situația social-politică din Republica 
Moldova , ianuarie 2012, Varzari P., Juc V. Nota analitică cu privire la proiectul Legii pentru 
modificarea unor acte legislative (simbolurile regimului totalitar), octombrie 2012.  

2013: Criza politică după Declarația prim-ministrului V. Filat din 13 februarie 2013 (dr. 
P. Varzari în colaborare cu dr. hab. V. Juc), martie 2013; Propuneri privind Planul de Acțiuni al 
Guvernului Filat – 3 (dr. P. Varzari în colaborare cu dr. hab. V. Juc), 16 aprilie 2013; Propuneri 
pentru Programul Guvernului Republicii Moldova pe anii 2013-2014 (dr. P. Varzari în 
colaborare cu dr. hab. V. Juc), 18 aprilie 2013; Acțiuni prospective ale Guvernului Iu. Leancă 
pentru perioada 2013-2014 (domeniul politico-juridic) și în perioada de 100 de zile (domeniul 
político-juridic), (dr. P. Varzari în colaborare cu dr. hab. V. Juc), mai-iunie 2013; Puterea elitistă 
în R. Moldova: istorie și actualitate (dr. P. Varzari în colaborare cu dr. hab. V. Juc), iunie 2013; 
Парламент и демократические ценности (dr. P. Varzari în colaborare cu dr. hab. V. Juc), 
septembrie 2013; Răspuns la scrisoarea cetățeanului Vladimir Popa-Condrea (dr. I. Rusandu și 
dr. N. Țveatcov), februarie 2013;  
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Pe parcursul  a 3 ani ( 2010-2012) cercetătorii ICJP au avizat 4 proiecte de legi și 7 acte 
normative din RM. 

Aviz la  proiecte de lege sau de alte acte normative: 
2010: Varzari P., Juc V. Aviz la Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea 

Codului electoral nr.1381-XII din 21 noiembrie 1997, martie 2010. 
2011: Rusandu I.Aviz la scrisoarea dlui M. Buruianov cu privire  la implementarea 

proiectului legat de valorile noosferice, 10 martie 2011; Moraru V. Aviz la Proiectul Hotărârii 
Guvernului „Cu privire la aprobarea Listei indicatorilor Profilului Migrațional Extins și al 
Șablonului Profilului Migrațional Extins”, 23.11.2011; Peru-Balan A. Aviz vizând reforma 
„Teleradio Moldova”, 07.10.2011; Mândru V. Aviz la Strategia Națională de Dezvoltare – 2, 
23.06.2011. 

2012: Rogovaia G., Braga L. Aviz la „Planul de Acțiuni privind susținerea populației de 
etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
Nr. 494 din 8 iulie 2011, februarie 2012; Rogovaia G., Braga L. Aviz la „О соответствииЗакона 
о рекламе в масс-медиа и Закона о равныхшансахженщин и мужчинРеспубликиМолдова”, 
martie 2012; P. Varzari şi V. Juc. Aviz la Legea privind partidele politice nr. 294-XVI din 21 
decembrie 2007”, februarie 2012; Josanu I, Țveatcov N. Aviz la Proiectul „Concepției 
reglementării conflictului transnistrean și reintegrării Republicii Moldova”, 18.01.2012; Moraru 
V., Peru-Balan A. Aviz la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1227-XII 
(cu privire la publicitate) și a Legii nr. 5 (cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și 
bărbați), 20.03.2012; Moraru V., Blajco V. Aviz la Legea nr. 279-XIV din 11.02.1999 „Cu 
privire la tineret”, 11.12.2012. 

  Participare în activitatea comisiilor instituite de Preşedinţie, Parlament, Guvern 
Guceac Ion - Comisia guvernamentală pentru elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare 
Moldova 2020 ; Guceac Ion - Comisia guvernamentală pentru elaborarea Strategiei de cercetare-
dezvoltare a Republicii Moldova pînă în 2020; Juc Victor - Comisia guvernamentală pentru 
elaborarea Strategiei Securității Naționale a Republicii Moldova; Juc Victor - Comisia 
prezidențială pentru cercetarea totalitarismului în Republica Moldova; Timuș Andrei - Membru 
al Comisiei pentru problemele graţierii persoanelor condamnate.  

Membrii profilului participă în activitatea grupurilor de lucru instituite de ministere, 
departamente: Iurie Caraman - Membru al Comisiei interdepartamentale „Pentru asigurarea 
securităţii  circulaţiei rutiere” ; Moraru Victor - Membru al Consiliului de Observatori al 
Centrului de Informații Universitare ; Juc Victor. Ministerul Apărării. Strategia Națională 
Militară; Juc Victor. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Strategia Dezvoltării 
Durabile Moldova 2020; Guceac Ion. Ministerul Economiei. Strategia de cercetare-dezvoltare a 
Republicii Moldova pînă în 2020; Guceac Ion. Ministerul Economiei. Codul cu privire la Știință 
și Inovare. 

6.3. Diseminarea informaţiei ştiinţifice şi promovarea imaginii ştiinţei. 
În cadrul profilului au fost editate 2 cărți de popularizare a științei: Anikin V.  

Biobibliografia. Chișinău, 2009, 139 p. ; Timuș A.Raționalizarea vieții. Argument social. 
Chișinău: Print-Caro. 344 p. 

Cercetătorii au întreprins activităţile  în scopul diseminării rezultatelor cercetării, precum şi 
promovării imaginii ştiinţei. Astfel,  membrii profilului în perioada 2009-2013 au publicat 12 
articole de popularizare a științei: V. Anikin Schiță documentară «Неуловимый сионист 
Зильберфарб». În: ziarul «Еврейское местечко», 20 февраля 2009; V. Anikin Sciță 
documentară «Неизвестный известный  Яков Этингер». În: ziarul «Еврейское местечко», 24 
июля 2009; V. Anikin: „Еврейское местечко” 8 оctombrie 2010; V. Anikin „Эксперт 
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Новостей” 22 octombrie 2010 pe tematica istoriei Basarabiei); G. Rogovaia. „Чтобы не стать 
маргиналами” cu tema „Societatea civilă în Republica Moldova”. În: „Русское слово”, 4 
martie 2011, p.11; R. Rusu. Orientări civilizaţionale ale tineretului studios din Republica 
Moldova. În: Ziarul „Universitatea de Stat din Moldova”, 25 ianuarie 2011, nr. 6 (117), p. 4;  
V. Anikin. Документальный очерк: Переполох на улице Золотой. În: Еврейское местечко,  
1 апреля2011, p. 4; V. Anikin. Документальный очерк:  Он  жил жизнью своей  гимназии. 
În: Русское слово, 11 февраля2011, р. 9-10; V. Anikin. Документальный очерк: Побег  
приказчика. În: Еврейское местечко, 1 июля 2011; V. Anikin. Документальный очерк: 
Красная  мельницa. În: Еврейское местечко, 22  iulie 2011; V. Anikin „Сговор, или опасная 
тенденция?”. În: Săptămînal „Коммерсант PLUS”, 3 februarie 2012; Anikin V. Recenzie 
„Животворная  связь  искусства в лицах и персоналиях”.În: Альманах „Персона”. 
Кишинэу, 2013, nr. 1, p. 227-234; Anikin V. Articol„Не просто символ – памяти 
наследство”. În: Hebdomadarul„Эксперт новостей”, 3 mai 2013, 2 р. 

În perioada evaluată au fost realizate de membrii colectivului de cercetare mai mult de 
150 de participări la emisiuni radio şi TV consacrate ştiinţei, printre care:  
 2010: G. Rogovaia a participat în 2010 cu 3 emisiuni televizate la postul de televiziune 
„Moldova 1” (3 februarie, 10 martie şi 14 aprilie 2010), axate pe problematica relaţiilor social-
politice dintre Republica Moldova şi Ucraina; V. Juc a participat în 2010 la 13 emisiuni analitice 
televizate (Moldova 1, Jurnal TV şi Publica TV)  şi a susţinut 6 interviuri la emisiunea Radio 
Actualităţi pe diverse probleme social-politice de actualitate ale Republicii Moldova. 

2011: N. Ţveatcov. PublicaTV, cu tema „AIE: realități și perspective”, 2 februarie 2011; 
„Întîlnirea în cadrul Consiliului AIE”, 18 martie 2011; „Campania electorală dură”, 11 mai 2011; 
„Reînceperea negocierilor în formatul „5+2”, 14 iunie 2011; „Alegerile locale generale 2011”, 
16 iunie 2011; „Adresarea preşedintelui interimar către popor”, 28 septembrie 2011 ; N. 
Țveatcov. GRT – televiziunea obştească din UTAG Gagauz-Yeri, Comrat, cu tema„Nivelul de 
încredere a formaţiunilor politice în societatea moldovenească”, 18 octombrie 2011 ; G.Rogovaia 
la TV Moldova 1, cu următoarele teme: «Социально-политические условия для развития 
гражданского общества в Молдове (на примере Славянской общины Сорокского района)», 
2 februarie 2011; «Развитие фермерских хозяйств в Молдове: проблемы и достижения (на 
примере с. Кэинарий Векь)», 16 februarie 2011; «Молдо-украинские дипломатические 
связи (интервью с Послом Украины в Республике Молдова С. Пирожковым)», 2 martie 
2011; «Этнические сообщества как часть гражданского общества Республики Молдова». 
Заседание Круглого стола в Бюро межэтнических отношений с участием Директора Бюро 
Е. Беленовой и Председателем Украинской общины Н. Олейник и др., 16 martie 2011, în 
total fiind prezentate 17 schițe-emisiuni cu tematică politologică. 
 2012: diseminarea informaţiei ştiinţifice şi promovarea imaginii ştiinţei  a fost realizată 
prin 24 emisiuni la posturile tele-radio naţionale (G. Rogovaia continuă activitatea de 
popularizare a ştiinţei: autor-redactor al programului televizat „Svitanok” al Companiei 
„Teleradio-Moldova”, precum şi activitatea managerială în calitate de preşedinte al Societăţii 
etnoculturale nonguvernamentale  ucrainene „Prosvita – Taras Şevcenko” din Moldova, 
participînd la 19 obiecte/emisiuni pe tematică politologică la emisiunea telelevizată „Svitanok” 
al Companiei „Teleradio-Moldova”, ianuarie – iunie 2012, precum și N. Țveatcov a participat la 
4 emisiuni Radio-TV, V. Anikin – la emisiuna „Vox populi” la Publica TV), în cadrul cărora au 
fost propuse subiecte legate de tematica proiectului pentru dezbateri la emisiunile tele-radio în 
scopul familiarizării cetăţenilor ţării şi societății civile cu unele probleme privind 
funcționalitatea şi impactul sectorului asociativ asupra actului de guvernare, procesele de 
adoptare a deciziilor în contextul aprofundării reformelor democratice etc. 

 2013: V. Juc a participat la 39 emisiuni TV/Radio, V. Mocanu, la 11 emisiuni TV, radio; 
V. Moraru la 3 emisiuni TV/Radio, A. Peru-Blan la 5 emisiuni TV/Radio. 

   În perioada supusă evaluării au fost realizate 7 manifestări organizate pentru utilizatori: 
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2009: Masă rotundă „Prezentarea culegerii materialelor Conferinţei ştiinţifice internaţionale 
„Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina: procese etnosociale”, Chişinău: Tipogr. „Elan 
Poligraf”, 2009” (în colaborare cu Ambasada Ucrainei în Republica Moldova şi cu Societatea 
„Prosvita - Taras Şevcenko”), Chișinău, Centrul Cultural al Ambasadei Ucrainei în Republica 
Moldova, 21 august 2009; Masă rotundă „Interesul naţional şi politica externă a Republicii 
Moldova” (în colaborare cu Biblioteca Publică „Tîrgovişte”, sectorul Buiucani, mun. Chişinău), 
Chișinău, Biblioteca Publică „Tîrgovişte”, 23 septembrie 2009. 

2010: Masă rontundă „Opțiunea de integrare europeană a Republicii Moldova”, 25 
martie 2010. 

2011: Masă  rotundă „Культурно-духовный срез символики народной вышивки” (în 
colaborare cu Muzeul Naţional de Natura şi Etnografie), Chișinău, Centrul Cultural al 
Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova, 22 septembrie 2011 (responsabil: dr. G. Rogovaia). 
Masă  rotundă „Relațiile dintre Republica Moldova și NATO”, 12 mai 2011. 

2012: Masă rotundă „Vocația europeană a poporului Republicii Moldova”, 20 martie 
2012. 

2013: Masă  rotundă „Republica Moldova între Vest și Est” 5 noiembrie 2013. 
În concluzie menționăm că activitatea cercetătorilor din cadrul profilului supus evaluării  

este prodigioasă, axată pe cerințele necesităților sociale.  Activitatea științifică a membrilor ICJP 
contribuie la consolidarea societății civile și promovarea imaginii științifice a Republicii 
Moldova. 

 
VI. Fişa de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării 
I. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ DE CERCETARE - 185 /300 
1.1. Personal uman - 105/130 
1.2. Potenţial logistic - 65/90 
1.3. Activitatea economico-financiară – 15/80 
Profil  
II. PERFORMANŢĂ ŞI VIZIBILITATE LA NIVEL INTERNAŢIONAL – 193/270 
2.1.Publicaţii în străinătate - 93/95 
2.2. Impactul internaţional al cercetărilor şi elaborărilor - 60/115 
2.3. Apreciere internaţională şi antrenare în activităţi de expertiză - 40/60  
III. CONTRIBUŢIE ŞTIINŢIFICĂ ŞI RECUNOAŞTERE NAŢIONALĂ –76 /130 
3.1. Publicaţii în ţară - 28/55 
3.2. Impactul şi relevanţa ştiinţifică - 13/35 
3.3. Apreciere naţională şi antrenare în activităţi conexe cercetării - 35/40 
IV. RELEVANŢA ECONOMICĂ – 32/200 
4.1. Activitatea de brevetare, licenţiere, certificare a produselor - 0/50 
4.2. Transfer tehnologic - 5/100 
 4.3. Asistenţă şi servicii ştiinţifice prestate – 27/50 
V. RELEVANŢA SOCIALĂ – 67/100 
5.1. Transfer de cunoştinţe şi activitate didactică - 33/60 
5.2. Participări la elaborarea actelor normative şi în activităţi de consultanţă - 25/25 
5.3. Diseminarea informaţiei ştiinţifice şi promovarea imaginii ştiinţei - 9/15 
      În total  puncte pe profil -  368 
 
Membrii Comisiei specializate au estimat activitatea conform fişei de evaluare, şi în rezultat 

se constată că Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei a 
acumulat pe profil Modernizarea Societății din Republica Moldova în contextul valorificării 
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opțiunii europene 368 de puncte (Performanţă şi vizibilitate la nivel internaţional – 193; 
Contribuţie ştiinţifică şi recunoaştere naţională – 76, Relevanţă economică – 32, Relevanţă 
socială –67 ) din punctajul maxim total 600 prevăzut pentru estimarea unui profil socio-uman, 
ceea ce constituie 61,3 %  şi corespunde calificativului bine (conform Regulamentului privind 
activitatea comisiilor specializate de evaluare a organizațiilor din sfera științei și inovării, 
punctului 27). 

Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei pe profilul 
Dezvoltarea statului și dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene (profil 
acreditat în anul 2012, Hotărîrea CNAA nr. AC-7/1 din 13.11.2012, certificat seria I nr.033) a 
acumulat  327 de puncte. 

Punctajul mediu acumulat de Institutul de Cercetări Juridice și Politice este de 347,5 
puncte. 

 
Capacitatea instituțională de cercetare a ICJP a fost estimată de Comisie cu 185 de puncte. 
Ca urmare, punctajul integral acumulat de ICJP constituie  532 puncte, ceea ce constituie 

59,1 % şi corespunde calificativului – organizația este competitivă pe plan internațional. 
(conform Regulamentului privind activitatea comisiilor specializate de evaluare a organizațiilor 
din sfera științei și inovării, punctului 29). 

În temeiul cadrului normativ în vigoare Comisia specializată de evaluare propune de a 
acorda punctaj suplimentar pentru managementul eficient al instituției în mărime de 3% de la 
punctajul acumulat şi 3% pentru fezabilitatea planului managerial de scurtă și lungă durată de la 
punctajul acumulat. Prin urmare, se acordă cîte 3% pentru ambele poziții, argumentul fiind 
inițierea unei serii de lucrări științifice în limba engleză, cu precădere la tema valorificării 
opțiunii de integrare europeană a Republicii Moldova, lucrări care au fost prezentate tuturor 
ambasadelor statelor membre ale Uniunii Europene acreditate în Republica Moldova și au fost 
depuse în Biblioteca Parlamentului European, actualmente fiind perfectată a treia ediție; a fost 
realizat un ciclu de lucrări științifice  în problemele migrației, actualmente fiind cercetat 
impactul liberalizării regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova; unii cercetători 
științifici din Institut au fost decorați cu distincții guvernamentale, dar și ale Academiei de 
Științe a Moldovei, fapt care indică asupra potențialului înalt în efectuarea investigațiilor 
științifice și pregătirea cadrelor de înaltă calificare. 

Ceea ce constituie 32 de puncte.  
 
Astfel, punctajul final acumulat pe ICJP va constitui 564 puncte (62,7%)  din punctajul 

maxim total 900 prevăzut pentru evaluarea instituţiei integral, ceea ce corespunde calificativului 
- organizația este competitivă pe plan internațional.  

Precizările efectuate nu modifică calificativul estimat.  
Rezultatele evaluării se anexează (anexa 1).  

 
VII. Obiecţiile şi recomandările Comisiei Specializate pentru Planul de Acţiuni: 
1. Se recomandă modificarea denumirii Institutului de Cercetări Juridice și Politice al 

AȘM în Institutul de Științe Politice, Sociologie și Drept al AȘM, pe motivul că în denumirea 
actuală nu se regăsește Sociologia;  

2. Se recomandă modificarea organigramei Institutului prin formarea Centrelor, 
asigurându-se o concentrare mai mare a potențialului intelectual.  
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3. Se recomandă identificarea posibilităților de contractare a proiectelor internaționale în 
vederea îmbunătățirii indicatorilor financiari ai Institutului, salarizării activității cercetătorilor 
științifici și extinderii cooperării internaționale.  

4. Se recomandă identificarea mijloacelor financiare pentru procurarea echipamentului în 
vederea asigurării calității înalte a cercetărilor științifice. 

    
 
VIII. Concluzia de ansamblu a Comisiei Specializate 
În baza raportului de autoevaluare, analizei veridicităţii indicatorilor prezentaţi,  precum şi 

utilizarea metodelor performante de cercetare, adecvate obiectivelor preconizate, ce au permis 
obţinerea rezultatelor semnificative ale cercetărilor ştiinţifice, Comisia specializată de evaluare 
constată, că Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, 
profilul Modernizarea societății din Republica Moldova în contextul valorificării opțiunii 
europene corespunde criteriilor de acreditare.  

Comisia Specializată de Evaluare propune Consiliului Naţional pentru Acreditare şi 
Atestare acreditarea Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a 
Moldovei și a profilului Modernizarea societății din Republica Moldova în contextul 
valorificării opțiunii europene  cu atribuirea calificativelor pentru performanţa obţinută: 

a) profilului de cercetare – bine (61,3 %)  
b) instituţiei - organizație competitivă pe plan internațional (62,7%). 
 
În baza evaluării, Comisia constată: 
1. Instituţia a fost constituită şi activează în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
2. Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe din Moldova este o 

instituţie, subordonată Academiei de Științe a Moldovei. 
3. În cadrul instituţiei există un potenţial ştiinţific cu o calificare înaltă, care efectuează 

cercetări în conformitate cu direcţia strategică şi prioritară a sferei ştiinţei şi inovării din 
Republica Moldova, racordate la standardele și exigenţele internaționale. 

4. Subdiviziunile și cercetătorii ştiinţifici îşi îndeplinesc planurile de activitate, utilizează 
metode şi metodologii moderne de cercetare, beneficiază de un suport logistic corespunzător bun 
obiectivelor preconizate. 

5. Valoarea rezultatelor ştiinţifice este confirmată prin: a) colaborări în plan naţional și 
internaţional; b) implicarea cercetătorilor în diferite activități cu caracter științific; c) participarea 
la realizarea proiectelor instituționale internaționale și naționale; d) implementarea rezultatelor 
obţinute în procesul de instruire. 

6. Indicatorii şi informaţia prezentată în Raportul de autoevaluare al Institutului de Cercetări 
Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei sunt veridici. 

 
Menționăm adăugător activitățile de promovare a imaginii Republicii Moldova efectuate 

de către cercetătorii Institutului prin:  
1. Publicarea monografiilor științifice în limba engleză în care sunt elucidate cele mai 

importante probleme și soluții ce țin de domeniu (ecouri la publicațiile institutului în 
Romanian Journal of Economics, 2012). Lucrările au fost transmise Comisiei Europene 
și Ambasadelor acreditate în Republica Moldova (total 2, a 3-a este în curs de editare). 

2. Inaugurarea seriei Migrația: probleme și oportunități. 
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3. Prezentarea raportului Contribuția științei academice la promovarea imaginii Republicii 
Moldova la CSȘDT al AȘM. (vezi: www.iiesp.asm.md) 

4. Participarea activă a cercetătorilor la emisiuni radio și TV. 
5. Plasarea pe site-ul Institutului a informației detaliate în vederea vizibilității activității 
științifice a Institutului. 

 
 
 
Comisia specializată de evaluare:  
 
Preşedinte   

Saca Victor, dr. hab. în politologie,  
profesor universitar  

Secretar                                                                                                            
Ejov  Cristina, dr. în politologie,  

conferenţiar universitar 
 
Economist                                                                                                Furtună Zinaida 
 
Comisia pe profil: 

Malcoci Ludmila, doctor habilitat,  
conferențiar universitar 

 
Comendant Tatiana, doctor,  

conferențiar universitar  
 

Beniuc Valentin, doctor habilitat,  
profesor universitar 



 


