
COMITETUL ORGANIZATORIC 
 

Valeriu CUȘNIR, dr. habilitat în 
drept, prof. univ., director al 

Institutului de Cercetări Juridice și 
Politice al Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei 
 

Victor JUC, doctor habilitat, 
profesor cercetător, vicedirector al 

Institutului de Cercetări Juridice și 
Politice al Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei 

 
Victor BALMUȘ, dr. habilitat în 

drept, prof. cercetător, director 
Centru Cercetări Juridice al 

Institutului de Cercetări Juridice şi 
Politice al AȘM 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAŢII 
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Victor BALMUȘ, dr. habilitat în 
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ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI 
 

INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
JURIDICE ȘI POLITICE 

 
MASĂ ROTUNDĂ 

 

Reforma domeniului de 
cercetare-dezvoltare-

inovare, viziunea 
comunității științifice și 

proiectul Guvernului  
 

 

Invitație – Program 
  

 

 
 

 
Chișinău, 14 iulie 2017 
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mailto:iiesp.asm@gmail.com


Stimată(e) doamnă/domnule  
 
Institutul de Cercetări Juridice și Politice 

al Academiei de Ştiinţe a Moldovei are 
deosebita onoare de a Vă invita la Masa 

rotundă cu genericul: 
 

Reforma domeniului de 
cercetare-dezvoltare-

inovare, viziunea 
comunității științifice și 

proiectul Guvernului  
 

care va avea loc la 14 iulie 2017, în 

Sala Mică a Academiei de Științe a 
Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 

nr.1, et. 2. 
 

Începutul la ora 10.00. 

 
În speranța că veți accepta această 

invitație, Vă asigurăm de înalta 
noastră considerațiune. 

 
La masa rotundă sunt invitați: 

-reprezentanți ai Președinției, 
Parlamentului, Guvernului, altor 

autorități centrale de specialitate; 

-membrii titulari şi membrii 

corespondenţi ai AŞM; rectori, 

prorectori, directori, vice-directori, 

cadre didactice, cercetători științifici, 

doctoranzi, masteranzi și studenți. 
 

 

Moderatori: Valeriu CUȘNIR, doctor 
habilitat în drept, profesor universitar, 

director al Institutului de Cercetări 
Juridice şi Politice al AȘM 

Victor JUC, doctor habilitat în științe 
politice, profesor cercet., vicedirector 

al Institutului de Cercetări Juridice şi 
Politice al AȘM 

 

Mesaj de salut: 

Acad. Gheorghe DUCA, președinte 
al AŞM  

Comunicări și prezentări: 
dr. hab. Aurelia HANGANU 
dr. hab. Victor BALMUȘ 

dr. Valeriu MÂNDRU 
dr. Victor MOCANU 

drd. Igor SEROTILA 

 

Opinii: 

  m.c. Ion Guceac (AȘM) 
acad. Teodor Furdui (AȘM) 

dr. hab. Victor Juc (ICJP) 

 

Participanți la dezbateri: 

 
dr. Andrei Guștiuc (ICJP) 

dr. Ion Rusandu (ICJP) 
dr. Iurie Frunză (ICJP) 

dr. Serghei Sprincean (ICJP) 
 
 

 

 
Institutul de Cercetări Juridice și 

Politice al AȘM reprezintă unul din 
principalele centre academice din 

țară, axat pe desfășurarea 
cercetărilor în sfera științelor sociale, 
inclusiv juridice. ICJP al AȘM include 

patru subdiviziuni de cercetare: 
Centrul Cercetări Juridice, Centrul 

Cercetări Politice și Relații 
Internaționale, Centru Sociologie și 

Psihologie Socială și Centrul Cercetări 
Strategice.  

Succesul realizării sarcinilor 
asumate de Republica Moldova prin 

semnarea Acordului de asociere la UE 
depinde de eficiența activității 

autorităților publice, care, la rândul 
său, este determinată de calitatea 

cadrului normativ din domeniu. În 
acest context, Centrul Cercetări 

Juridice al ICJP gestionează proiectul 
instituțional „Dezvoltarea cadrului 
juridic al Republicii Moldova în 

contextul necesităților de securitate 
şi asigurare a parcursului european”.  

Pentru a asigura o înaltă calitate a 
cercetărilor pe care le desfășoară 

ICJP organizează multiple întruniri cu 
reprezentanți ai mediului academic 

din țara și de peste hotare, societății 
civile, cu politicieni, demnitari și 

funcționari publici în cadrul cărora 
sunt puse în dezbatere cele mai 

stringente probleme cu care se 
confruntă societatea. 
 


