
 

 
 

 

CONFERINȚA DOCTORANZILOR ÎN ȘTIINȚE POLITICE 

”Democrație și bună guvernare” 

PROGRAM 

 

Vineri, 9 iunie 2017 

Amfiteatrul Negulescu, Institutul de Cercetări Politice (Str. Spiru Haret, nr. 8 – harta aici) 

 

09:00 – 10:00  Înregistrarea participanților 

 
10:00 – 11:30 Lansare de carte: ”Statul sunt eu! Participare protestatară vs 

democrație reprezentativă în România postcomunistă” 
Autori: Prof. univ. dr. Alexandru Radu și Lect. univ. dr. Daniel Buti 
Moderator: Elena Vijulie (Digi24) 

 
11:30 – 11:45  Pauză 
 
11:45 – 14:00  Sesiune de lucrări DEMOCRAȚIE ȘI POLITICI ALE IDENTITĂȚII:  
 

 Alexandru ION, ”The effects of the emerging ransomware 
threat on the democratic values of the 21st century” 

 Ioan-Liviu CHIRCA, ”Paradigma statului modern, actualitate si 
perspectiva” 

 Clara MIKOLA, ”Can Romanian post communist neopatrimonial 
regime dissolve into democracy?” 

 Denise Andreea MIHALACHE, ”Sistemul internațional de 
protecție a minorităților naționale” 

 Natalia GIRJEU, ”Instrumente prin care România poate furniza 
expertiză de politică etnică Republicii Moldova”. 

 Cristina BRAGEA, ”Imaginea tranziției în România 
postcomunistă în paginile revistei La Civilta Cattolica” 

 Diana Carla BENEA, ”Funcționalitatea ANI – puncte forte și 
vulnerabilități” 

 Nicoleta Mădălina AILINCĂI, ”Perspective ale fenomenului de 
recidivă” 

 

https://www.google.ro/maps/place/Institutul+de+Cercetări+Politice/@44.4406399,26.0882592,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40b1ff5ae9e5602f:0xc20d2bedaea41d9b!8m2!3d44.4406399!4d26.0904479?hl=ro&authuser=0


 

 
 

 
 
 
14:00 – 14:45   Pauză 
 
14:45 – 17:00  Sesiune de lucrări GUVERNARE ȘI PROCESUL POLITICILOR: 
 

 George FORCOS, ”Recrutarea funcționarilor de stat în Guvernul 
României: între profesionalizare și relații de patronaj” 

 Paula PASCIUC, ”Contextul istoric și instituțional al sistemelor de 
partide din Republica Moldova” 

 Ludmila STUPARU, ”Cooperarea energetică România – R. Moldova 
– Ucraina” 

 Adriana Daniela GIURCĂ (POPESCU), ”Student in Political Science - 
between perception and reality” / ”Situația copiilor din mediul rural 
românesc. Cum s-a ajuns la decalajul educațional urban – rural?” 

 Cătălin Constantin BALAN, ”Fundamentele politice ale disciplinei 
procesului bugetar în România, Ungaria și Polonia” 

 Sabin PANDELEA, ”Saving the nation, regime change in Portugal 
and Romania” 

 Georgiana CONSTANTIN, ”Rwanda and the never again promise” 

 Mirela-Adriana VIZIRU, ”The fight of Mexico’s Zapatistas against 

bad government and their views on democracy”. 

 Radu Constantin EREMIA, ”Legăturile mișcării comuniste din 
România cu Republica Sovetică Ungară” 

 Bogdan Florin RIZEA, ”Grupul Manouchian” 

 
 
17:00 – 17:15  Pauză 
 
17:15 – 18:00  Concluzii  


