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DOCTORUL LILIA BRAGA 

 LA 60  DE ANI

Doamna Lilia Braga (anul nașterii 1960) este cercetător științifi c coordonator 
în cadrul Centrului Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de Cer-
cetări Juridice, Politice și Sociologice, este doctor în fi losofi e din 1993 și conferențiar 
cercetător din 2011. Lilia Braga este absolventă a Universității de Stat din Moscova 
„M. L. Lomonosov” (licență și doctorat), unde a căpătat o pregătire fundamentală în 
domeniul fi losofi ei științei și a fi losofi ei sociale.

Activitatea de cercetare științifi că în cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Poli-
tice și Sociologice întrunește peste 30 de ani și s-a soldat cu participarea la realizarea 
temelor de plan, inclusiv prin proiecte instituționale și publicarea a peste 120 de lucrări 
științifi ce, inclusiv 20 de compartimente în monografi i colective și o monografi e. O pagi-
nă importantă în activitatea de cercetare științifi că revine colaborării științifi ce cu unele 
centre universitar-academice din străinătate, cu predilecție din Federația Rusă și Ucraina, 
exprimată prin realizarea proiectelor bilaterale, participarea cu rapoarte și comunicări la 
foruri științifi ce și publicarea articolelor științifi ce în reviste de specialitate și culegeri de 
materiale ale conferințelor științifi ce.

Doctorul în fi losofi e Lilia Braga este un cercetător științifi c consacrat, perseverent și 
cu o înaltă ținută academică, participă activ la pregătirea cadrelor de înaltă clasifi care 
prin analiza competentă, profesionistă și echidistantă a tezelor de doctor și doctor habi-
litat în ședințele Centrului Cercetări Politice și Relații Internaționale și ale Seminarului 
Științifi c de Profi l din cadrul Institutului, se bucură de apreciere înaltă și deosebită din 
partea comunității științifi ce de cercetători în domeniile fi losofi ei și științelor politice. 
Actualmente, interesele științifi ce ale doctorului Lilia Braga sunt canalizate pe proble-
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me ce țin de raportul dintre cultura electorală și tipul de regim politic, dintre cultura 
politică și cultura electorală, aspecte defi nitorii care și-au găsit elucidare în monografi a 
Политическая культура в Республике Молдова. Pentru rezultate deosebite în cerceta-
re științifi că, activitate prodigioasă în domeniu, devotament față de știință și cu prilejul 
„Zilei Științei” (2019), doctorul în fi losofi e, conferențiarul cercetător Lilia Braga a fost 
apreciată înalt prin decernarea Diplomei de Onoare a Ministerului Educației, Culturii și 
Cercetării al Republicii Moldova.

Victor JUC, doctor habilitat în științe politice, 
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

Galina ROGOVAIA, doctor în fi losofi e,
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

Ludmila RUSTANOVICI, cercetător științifi c,
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
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