FIŞA
raportului de activitate în anul 2020 pentru membrii titulari,
membrii corespondenți și membri desemnați ai Secțiilor de Științe ale AŞM
I. Titlul, numele şi prenumele, secția de științe a AȘM
Doctor habilitat în științe politice, Juc Victor, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice
și Arte
II. Activitate ştiinţifică (participarea în proiecte de cercetare)
executor al proiectului din cadrul Programelor de Stat (conform Anexei 1)

Anexa 1.
1. Program de Stat (2020–2023)
Nr./o Cifrul proiectului
Denumirea proiectului
1

20.80009.1606.05

2. Proiecte bilaterale
Nr./o
Cifrul proiectului
bilateral

3. Proiecte multilaterale
Nr./o
Cifrul proiectului

Perioada de
realizare
Calitatea actului de justiție și 2020–2023
respectarea drepturilor persoanei
în Republica Moldova: cercetări
interdisciplinare în contextul
implementării
acordului
de
asociere Republica Moldova –
Uniunea Europeană

Director/ executor
al proiectului
executor

Denumirea proiectului

Perioada de
realizare

Director/executor
al proiectului

Denumirea proiectului

Perioada de
realizare

Director/executor
al proiectului

III. Activitatea în anul de referință (date statistice)
Monografii în ediţii internaţionale recunoscute (Springer etc.)
Monografii în alte ediţii din străinătate
Articole în reviste cu factor de impact cu indicarea IF
Articole în alte reviste editate în străinătate
Monografii editate în ţară
Capitole în monografii naționale/internaționale
Articole în reviste naţionale, categoria A
Articole în reviste naţionale, categoria A+
Articole în reviste naţionale, categoria B
Articole în reviste naţionale, categoria B +
Articole în reviste naţionale, categoria C
Articole în alte reviste naționale neacreditate
Articole de popularizare a științei
Emisiuni radio/TV de popularizare a științei
Articole în culegeri internaționale

1

25

Articole în culegeri naționale
Articole în materiale ale conferințelor internaționale
Articole în materiale ale conferințelor naționale
Participare cu raport la foruri ştiinţifice internaționale:
în străinătate / în Republica Moldova
Participare cu raport la foruri ştiinţifice naționale
Participare cu raport la foruri ştiinţifice cu participare
internațională
Numărul de cereri de brevetare prezentate
Numărul de hotărâri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate

2

1

IV. Rezultate ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (100-200 de cuvinte)
În condițiile anunțării pandemiei, în spațiul Uniunii Europene a fost restrânsă libertatea de
circulație a persoanelor, inițiativa venind din partea statelor membre și s-a făcut abstracție,
într-o anumită măsură, de principiul solidarității. Aceste procese de scurtă durată au impus
regândirea raporturilor dintre Uniune și statele membre, având impact și asupra relațiilor cu
țările terțe, inclusiv Republica Moldova. Anul 2020 s-a dovedit a fi mai puțin fructuos în
relațiile dintre cele două părți, preponderent din cauza retoricii puțin amicale din partea
autorităților Republicii Moldova
V. Activitate didactică
Numărul cursurilor elaborate/ţinute
- Denumirea cursurilor de licență elaborate/ţinute
- Denumirea cursurilor de masterat elaborate/ţinute
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat
Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de masterat
Numărul manualelor, materialelor didactice editate

3
masterat

3

Teze de doctorat / postdoctorat susținute și confirmate în anul 2020 sub conducerea membrilor
secției
Numele şi
Instituţia de
Pretendentul,
Teză de
prenumele
învățământ superior
Titlul tezei
doctorat/postdoctorat
conducătorului
Teză de masterat
.
VI. Activitate managerială
Director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe
portaluri specializate etc.).
Premiul Academiei de Științe a Moldovei în domeniul drept și științe politice Constantin Stere
pentru activitatea științifică în anii 2018 - 2019
Distincții obținute la expoziții și târguri de inventică
Nr.
Denumirea expoziţiei, târgului
Participanţii
d/o

Tematica
prezentărilor

Distincţii
obţinute

VIII. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice de
susținere a tezelor
nr
Numele, prenumele
Evenimentul (conferință,
Perioada
Calitatea (membru,
consiliu de susținere etc.)
președinte ș.a.)

Redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale
nr
Numele, prenumele
Revista
Revista de Filosofie, Sociologie și Științe
Politice
IX. Participări la foruri științifice:

1

Juc Victor

Manifestări științifice internaționale (în străinătate)
Numele, prenumele, titlul Titlul manifestării
Nr ştiinţific participantului
organizatori/instituția
organizatoare/țara
Juc Victor, doctor
Интеллектуальная
habilitat în științe politice культура Беларуси:
духовно-нравственные
традиции и тенденции
инновационного развития/
Academia Națională de
Științe din Belarus

Calitatea (membru,
redactor, referent)
Redactor-șef

Perioada
desfășurării
evenimentului
19-20 ноября
2020

Manifestări științifice internaționale (în Republica Moldova)
Numele, prenumele, titlul Titlul manifestării
Perioada
Nr ştiinţific participantului
organizatori/instituția
desfășurării
organizatoare/țara
evenimentului)
1. Juc Victor, doctor
Impactul culturii politice și a
25 iunie 2020
habilitat în științe politice fenomenului coeziunii sociale
asupra comportamentului
electoral al cetățenilor din
Republica Moldova/Filiala
din Chișinău a Institutului
Internațional de Monitorizare
a Dezvoltării Democrației,
Parlamentarismului și
Respectării Drepturilor
Electorale ale Cetățenilor din
Statele Membre ale AIP CSI
Manifestări științifice naționale
Numele, prenumele, titlul Titlul manifestării
Nr ştiinţific participantului
organizatori/instituția
organizatoare/țara
Juc Victor, doctor
Uniunea Europeană:
habilitat în științe politice supranațional versus
național-statal – o provocare

Perioada
desfășurării
evenimentului
19 mai 2020

Titlul
comunicării/raportului
susținut
Глобализационные
процессы как объект
теоретического
исследования

Titlul
comunicării/raportul
ui susținut
Impactul culturii
politice asupra
funcționalității
instituțiilor puterii de
stat și asigurării
coeziunii sociale

Titlul
comunicării/raportul
ui susținut
Uniunea Europeană:
supranațional versus
național-statal

în contextul
pandemiei/Academia de
Științe a Moldovei
Manifestări științifice cu participare internațională
Numele, prenumele, titlul Titlul manifestării
Nr ştiinţific participantului
organizatori/instituția
organizatoare/țara

Perioada
desfășurării
evenimentului

Titlul
comunicării/raportul
ui susținut

X. Promovarea rezultatelor obținute și a activității membrilor secției în mass-media

Nr
d/o

nr
d/o

Nume, prenume

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei
Emisiunea
Subiectul abordat

Nume, prenume

Articole de popularizare a științei
Ziarul, publicația online

XI. Activitatea membrilor AȘM în domeniul artei, culturii
Numele, prenumele
Realizare, data, lucrarea
autorului

Titlul articolului

Implementarea

XII. Lista lucrărilor publicate în anul de referință (conform Anexei 2)

1.JUC, V. Uniunea Europeană – o provocare majoră în condițiile pandemiei. În: Revista de
Filosofie, Sociologie și Științe Politice. 2020, nr. 1. p. 7-21. 0,9 c.a. ISSN 1857-2294.
2.JUC, V. Impactul culturii politice asupra funcționalității instituțiilor puterii de stat și asigurării
coeziunii sociale. În: Impactul culturii politice și a fenomenului coeziunii sociale asupra
comportamentului electoral al cetățenilor din Republica Moldova. Materialele conferinței
științifico-practice-internaționale, 25 iunie 2020. Chișinău: Princeps, 2020. p. 21-53. 2,0 c.a.
ISBN 978-9975-3379-8-4.
3.ЖУК, В. Глобализационные процессы как объект теоретического исследования. В:
Интеллектуальная культура Беларуси: духовно-нравственные традиции и тенденции
инновационного развития. Материалы Пятой международной научной конференции (1920 ноября 2020 г. Минск), В трёх томах. Том I. Минск: Изд.” Четыре четверти”, 2020.
c.52-55. 0,3 с. а. ISBN 978-985-581-431-4.

Data completării fișei 14.01.2021
Semnătura: Victor Juc

