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Activităţi pentru realizarea obligaţiilor de serviciu  
În perioada de referinţă, în conformitate cu Fiţa de post, am asigurat coordonarea ştiinţifico-metodică, a activităţii 

organizaţiilor din subordinea Secţiei Ştiinţe sociale şi economice (SŞSE), Secţiei ştiinţe umanistice şi arte (SŞUA), care în 

rezultatul comasării au constituit Secţia de Stiinţe Sociale, Economice, Umanistice si Arte, contribuind la realizarea 

politicilor orientate spre dezvoltarea potenţialului intelectual în domeniile respective.  

În aria preocupărilor cotidiene s-au înscris şi activităţile de coordonare a activităţilor de evaluare a unor proiecte din sfera 

ştiinţei şi inovării în domeniile ştiinţifice aparţinând secţiei SSEUA; a procesului de elaborare a proiectelor de legi şi acte 

normative; a activităţilor de expertizare şi avizare a proiectelor de legi, de acte normative şi a altor documente de politici 

în domeniul cercetare-dezvoltare, economie, alte relaţii social-culturale. Am participat la şedinţele Prezidiului AŞM, în 

cadrul cărora au fost examinate mai multe subiecte privind activitatea ştiinţifică, economico-financiară a subdiviziunilor 

AŞM, alte subiecte consacrate activităţii curente a AŞM. 

Publicaţii  
1 Monografii, culegeri de articole ştiinţifice   

2 Capitole în monografii şi culegeri  

Guceac I., Sorgintea europeană a ideilor şi principiilor 

parlamentarismului în activitatea Sfatului Ţării (1917-1918). 

Romania e Italia. La cultura della memoria condovisa degli ultimo 

100 anni. Memoria e identita nel dialogo romeno-italiano: spazi 

simbolici, aspetti juridici, storici e filosofici. Aracne editrice, 2018, p. 

565-586. 

 

Guceac I., Principii fundamentale ale constituţionalismului în 

activitatea Sfatului “Ţării (1917-1918), CKS 2018 Challenges of the 

Knowledge Society 12th  Edition, WORKSHOP „ROMÂNIA 100” 

Bucharest, 11 th - 12 th May 2018, Revista CKS (Challenges of the 

Knowledge Society), e-book_workshop_100.pdf,, p. 62-73. 

 
3 Cărţi de specialitate pentru învăţământul 

universitar (dicţionare, manuale)  
 

4 Articole în reviste cu factor de impact   
5 Articole în reviste editate în străinătate (cu 

indicaţia tipului revistei) 
 

 
6 Articole în reviste ştiinţifice naţionale (cu 

indicaţia tipului revistei) 
 

7 Articole în culegeri ştiinţifice naţionale  
8 Articole în culegeri editate în străinătate  
9 Publicaţii ştiinţifice electronice   
10 Rezumate (teze) la conferinţe ştiinţifice 

naţionale 
Guceac I., „Reflecţii asupra activităţii protoiereului Mihail Ceachir în 

cadrul Zemstvei Basarabiei”, Conferinţa Ştiinţifică Naţională 

„Protoiereul Mihail Ceachir – un cărturar al Bisericii din Basarabia”, 

Chişinău, 10 septembrie, 2018. Programul şi rezumatele, Chişinău, 

2018, p. 11-12.  
11 Rezumate (teze) la conferinţe ştiinţifice 

internaţionale 
Guceac I., L origine Europea delle idee e dei principi del 

parlamentarismo nell attivita del Consiglio del Paese (1917-1918). 

Colloquio internazionale Roma-Galati 2018. Romania e Italia. La 

cultura della memoria condovisa degli ultimo 100 anni. Memoria e 

identita nel dialogo romeno-italiano: spazi simbolici, aspetti juridici, 

storici e filosofici. Universitatea “Dunărea de Jos” di Galati, 2018, 

p.119. 

 

Guceac I., Sorgintea europeană a ideilor şi principiilor 

parlamentarismului în activitatea Sfatului Ţării (1917-1918), 

Colloquio internazionale Roma-Galati 2018. Romania e Italia. La 

cultura della memoria condovisa degli ultimo 100 anni. Memoria e 



identita nel dialogo romeno-italiano: spazi simbolici, aspetti juridici, 

storici e filosofici. Universitatea “Dunărea de Jos” di Galati, 2018, p. 

120. 

 
12 Lucrări prezentate spre publicare Guceac I., Конституционный контроль. обоснование 

целесообразности и организационно-правовые механизмы 

реализации, monografie, 10 coli autor. 

 

Guceac I., Конституционная юстиция Республики Молдовa. 

Elaborat în cadrul proiectului „Конституционная юстиция в 

постсоветских странах: между моделью правового 

государства и ее местным применением”, 

(№ 2016/23/B/HS5/03648) finanţat de Национальный научный 

центр Польши. 3 coli autor. 

 

Guceac I., „Protoiereul Mihail Ceachir – un cărturar al Bisericii din 

Basarabia”. 

 

Guceac I., „Viziune actuală asupra legitimităţii actelor adoptate de 

Sfatul Ţării şi importanţa acestora”. 

 

Guceac I., „Contribuţia Sfatului Ţării la valorificarea şi dezvoltarea 

principiilor fundamentale ale constituţionalismului,   

 

Guceac I., „Principii fundamentale ale constituţionalismului în 

activitatea Sfatului „Ţării (1917-1918)”. 

 

Guceac I., „Tendinţe în organizarea social-politică a Republicii 

Democratice Moldoveneşti în actele Sfatului Ţării (1917-1918)”. 

 

Guceac I., Sorgintea europeană a ideilor şi principiilor 

parlamentarismului în activitatea  Sfatului Ţării (1917-1918). 

 

Guceac I., Actele de autodeterminare ale provinciilor româneşti 

reunificate, fundament juridico-politic al Marii Uniri. 

   

Participări la conferinţe 

1 Organizarea manifestărilor ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale 
Membru al Comitetului Organizatoric al Conferinţei Ştiinţifice 

Naţionale „Protoiereul Mihail Ceachir – un cărturar al Bisericii din 

Basarabia”, Chişinău, 10 septembrie, 2018. 

 

Membru al Comitetului ştiinţific al Conferinţei Ştiinţifice Naţionale 

„Protoiereul Mihail Ceachir – un cărturar al Bisericii din Basarabia”, 

Chişinău, 10 septembrie, 2018. 

 

Membru al Comitetului ştiinţific al Conferinţei Internaţionale „Un 

secol de la înfăptuirea României. 140 de ani de la revenirea Dobrogei 

în spaţiul juridic românesc”, Constanţa, 18-20 octombrie, 2018. 

 

Membru al Comitetului ştiinţific al Colocviul ştiinţific internaţional 

„România şi Italia. Cultura comună a memoriei ultimilor 100 de ani. 

Memorie şi identitate în dialogul româno-italian: spaţii simbolice, 

aspecte juridice, istorice şi filosofice”. Roma 26-27 octombrie 2018, 

Galaţi 22-23 noiembrie 2018. 

2 Rapoarte la invitaţie la conferinţe 

internaţionale (în plen) 
Guceac I., „Viziune actuală asupra legitimităţii actelor adoptate de 

Sfatul Ţării şi importanţa acestora”, Sesiune ştiinţifică internaţională 

„Centenarul Unirii Basarabiei cu România”, Chişinău, Iaşi, 27-28 

martie 2018. 

 

Guceac I., „Contribuţia Sfatului Ţării la valorificarea şi dezvoltarea 



principiilor fundamentale ale constituţionalismului, Conferinţa 

ştiinţifică internaţională consacrată Centenarului Marii Uniri 

„Revenirea Basarabiei în spaţiul juridic românesc”, Chişinău, 22 – 23 

martie 2017. 

  

Guceac I., „Principii fundamentale ale constituţionalismului în 

activitatea Sfatului „Ţării (1917-1918)”, Conferinţa Internaţională 

CKS 2018, “Provocări ale Societăţii Cunoaşterii”, Bucureşti, 10-12 

mai 2018. 

  

Guceac I., „Tendinţe în organizarea social-politică a Republicii 

Democratice Moldoveneşti în actele Sfatului Ţării (1917-1918)”. 

Conferinţa Internaţională cu tema: „Un secol de la înfăptuirea 

României. 140 de ani de la revenirea Dobrogei în spaţiul juridic 

românesc”, Constanţa, 18-20 octombrie, 2018.  

 

Guceac I., Sorgintea europeană a ideilor şi principiilor 

parlamentarismului în activitatea Sfatului Ţării (1917-1918). 

Colocviul ştiinţific internaţional „România şi Italia. Cultura comună a 

memoriei ultimilor 100 de ani. Memorie şi identitate în dialogul 

româno-italian: spaţii simbolice, aspecte juridice, istorice şi 

filosofice”. Galaţi 22-23 noiembrie 2018. 

 

Guceac I., Actele de autodeterminare ale provinciilor româneşti 

reunificate, fundament juridico-politic al Marii Uniri. Coferinţa 

naţională consacrată Centenarului Marii Uniri, Aula Academiei 

Române, 27 noiembrie, 2018.  

3 Rapoarte la invitaţie la conferinţe naţionale 

(în plen)  
Guceac I., „Reflecţii asupra activităţii protoiereului Mihail Ceachir în 

cadrul Zemstvei Basarabiei”, Conferinţa Ştiinţifică Naţională 

„Protoiereul Mihail Ceachir – un cărturar al Bisericii din Basarabia”, 

Chişinău, 10 septembrie, 2018 

 

4 Comunicări la conferinţe internaţionale 
Conferinţa internaţională „Noi abordări în cercetarea eficientă a 

infracţiunilor. Probleme, standarde internaţionale şi soluţii”. 

Chişinău, 20.12.2018. Moderator la Panel I. Procesul de cercetare a 

infracţiunilor în Republica Moldova. Actualitatea, problem şi 

provocări. 

5 Comunicări la conferinţe naţionale 

 
 

 

 

Deplasări efectuate în perioada respectivă 
Cu acoperire financiară din contul proiectului 

instituţional 

 

Cu acoperire financiară parţială din contul 

proiectului instituţional 

 

Cu acoperire financiară din alte surse (proiecte, 

sponsorizări, granturi, din contul organizatorilor 

manifestărilor etc.) 

Participarea la şedinţa festivă a Consiliului Asociaţiei Internaţionale a 

Academiilor de Ştiinţe cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a 

Asociaţiei,oraşul Minsk, Belarus, 21  septembrie, 2018. 

 

Participarea la lucrările Congresului internaţional în domeniul 

economiei intelectuale, oraşul Minsk, Belarus, 20 septembrie, 2018. 

 

Activităţi de expertizare, analiză şi consultanţă 
Participări la elaborarea actelor normative   

 

Activităţi de consultanţă / expertiză  



Elaborarea de avize, note informative şi analitice Aviz asupra proiectului Foii de Parcurs pentru Integrarea Republicii 

Moldova în Spaţiul European de Cercetare 2019-2021 şi a proiectului 

Planului de Acţiuni cu privire la implementarea Strategiei Naţionale 

pentru Integrarea Republicii Moldova în Spaţiul European de 

Cercetare 2019-2021. 

Aviz Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la organizarea și 

funcționarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație 

și Cercetare”.  

Aviz la Regulamentul privind alegerea cercetătorilor ştiinţifici în 

calitate de membrii ai secţiilor de ştiinţe ale Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei. 

Aviz la Strategia Naţionale de Dezvoltare Moldova-2030. 

Aviz la Proiectul „Regulamentului provizoriu cu privire la 

organizarea concursurilor și monitorizarea proiectelor de cercetare-

inovare”. 

Aviz la Proiectul „Cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare 

a proiectelor din domeniile cercetării și inovării”. 

AVIZ asupra Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

programelor de postdoctorat. 

Aviz proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea 

Regulamentului de organizare şi desfășurare a programelor de 

postdoctorat. 

Aviz proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului de selectare, cerinţele faţă de candidat şi componenţa 

nominală a Comisiei de selectare a directorului general al Agenţiei 

Naţionale pentru Cercetare şi Dezvoltare”. 

Avizarea propunerilor actualizare a Hotărârii Plenului CSJ nr. 4 din 

26.09.2016 „Cu privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a 

unor prevederi ale legislaţiei electorale”. 

Aviz la proiectul HG Cu privire la aprobarea Programului național în 

domeniile cercetării și inovării pentru anii 2019-2022 și a Planului de 

acțiuni. 

Aviz la proiectul Priorități strategice ale cercetării și inovării pentru 

anii 2019-2021. 

Participare în activitatea comisiilor şi grupurilor 

de lucru 

Membru al Comisiei pentru evaluarea revistelor ştiinţifice 

Preşedintele grupului de lucru pentru elaborarea Regulamentul 

privind alegerea membrilor titulari (academicieni) şi membrilor 

corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 

Elaborarea de propuneri publicate în domeniul 

politicilor publice 

 

Elaborarea studiilor analitice publicate (individual 

sau în grup de coautori) 

 

Alte participări  

 
 

Impactul cercetărilor şi elaborărilor 
Participări în proiecte de cercetare internaţionale 

şi naţionale altele decât cele instituţionale ale 

AŞM 

Membru al colectivului proiectului de cercetare „Sądownictwo 

konstytucyjne w państwach poradzieckich: między wzorcem państwa 

prawnego a jego lokalną aplikacją” (№ 2016/23/B/HS5/03648). 

Centrul Ştiinţific naţional, Polonia. 

Premii obţinute pentru rezultatele cercetării  Premiul Academiei Române „Nicolae Titulescu, pentru lucrarea 

Constituţia la răscruce de milenii. 

   
 

Transfer de cunoştinţe şi activitate didactică 
1 Cursuri ţinute USM, Ciclul II – masterat, Drept constituţional  

USDC, Ciclul II – masterat, Politica de securitate a Republicii 

Moldova 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Ciclul II – masterat, 



Restrângerea unor drepturi şi libertăţi fundamentale. 

USDC, Ciclul III – doctorat, Metodologia cercetării juridice 

USDC, Ciclul III – doctorat, Drept constituţional 

2 Conducere a  tezelor de licenţă   

3 Conducere a  tezelor de masterat  Conducător a 6 teze de master 

4 Conducere a  tezelor de doctor Conducător a 5 teze de doctorat 
 

 

Ion GUCEAC                                                                                        

28 decembrie 2018 

 


