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creșterea vizibilității învățământului superior românesc și a cercetării de specialitate în
domeniul științelor juridice și administrative;
asigurarea unui suport științific pentru reforma în domeniul justiției și al administrației
publice;
contribuirea la iniţierea şi îmbunătăţirea unor proiecte de acte normative în domeniul
științelor juridice și administrative;
asigurarea unui nivel competitiv pe plan internațional al cercetării științifice în
domeniul științelor juridice și administrative;
dezvoltarea învățământului superior românesc și a cercetării științifice de excelență în
domeniul științelor juridice și administrative;
organizarea de simpozioane, conferinţe, ateliere, mese rotunde, dezbateri, colovii,
manifestari de tip workshop şi cercuri de creaţie în vederea promovării valorilor
culturale, ştiinţifice şi educaţionale în domeniul științelor juridice și administrative;
organizarea de târguri şi expoziţii de promovare a unor produse/activităţi/servicii
culturale, științifice, educative în mediul socio-economic;
editarea, tipărirea, publicarea și difuzarea de cărți, reviste, ziare, broșuri, pliante și alte
publicații cu scop cultural, educativ, științific; sprijinirea materială pentru editarea de
ziare, reviste şi cărţi;
organizarea de lansări de carte, promovarea unor cărți și reviste de specialitate;
promovarea valorilor culturii, ştiinţei şi civilizaţiei în domeniul juridic și administrativ
prin realizarea de parteneriate cu entități publice și private, cu implicarea
personalităţilor culturale, ştiinţifice şi a reprezentanţilor mediului socio-economic;
organizarea şi coordonarea activităţii de atragere de resurse umane, financiare,
materiale pentru promovarea şi conservarea valorilor științifice, educaționale și
culturale şi încrierea acestora în circuitul intern şi internaţional;
descoperirea, instruirea şi promovarea tinerilor cercetători în domeniul științelor
juridice și administrative;
organizarea de cercuri științifice studențești în domeniul științelor juridice și
administrative;
promovarea cercetărilor științifice multidisciplinare şi comparate;
promovarea în mediul social a rezultatelor cercetării științifice din domeniul științelor
juridice și administrative;
sprijinirea schimburilor ştiinţifice, educative și culturale cu entităţi publice sau private
din România și din alte state;
încurajarea şi promovarea excelenței în ştiinţă și educație prin acordarea de burse,
premii, distincții și granturi;
coordonarea și participarea la proiecte și granturi naționale și internaționale;
realizarea de activităţi de consultanţă în domeniul ştiinţelor juridice și administrative;
înființarea și/sau participarea la organizarea de biblioteci, centre/institute educaţionale
şi de cercetare;





desfăşurarea, în colaborare cu instituţiile de învăţământ superior juridic și
administrativ, de cercetări fundamentale şi aplicative;
organizarea de cursuri de pregătire, calificare şi perfecţionare pentru funcţionari
publici şi alte persoane interesate în domeniul ştiinţelor juridice și administrative;
sprijinirea procesului de integrare europeană prin schimburi interculturale, ştiinţifice
şi educaţionale.

