
RAPORT 

de activitate în anul 2010 Acad. Roşea Alexandru 
 
1. ACTIVITATEA ŞTIINłIFICĂ 
 

Ara participat la realizarea proiectului instituŃional „Resursele, mecanismele şi efectele realizării puterii politice în Republica Moldova 

(Termenele 2009-2010). Cota de participare constă în elaborarea şi publicarea „Introducerii" şi primului capitol al monografiei colective 

editată în baza proiectului nominalizat. 

REZULTATELE ŞTIINłIFICE PRINCIPALE 

PublicaŃii:  

- „Introducere". în: Puterea politică şi coeziunea socială în Republica Moldova din perspectiva integrării europene./Coord. A. Roşea - 

Chişinău; „Print-Саго" SRL, 2010, 0,2 c.ed., p.5-7. ISBN 978-9975-9742-3-3 

- „FuncŃionalitatea puterii politice în contextul modernizării". în: Puterea politică şi coeziunea socială în Republica Moldova din 

perspectiva integrării europene./Coord. A. Roşea - Chişinău; „Print-Саго" SRL, 2010, 2,7 c.ed., p. 8-37. ISBN 978-9975-9742-3-3 

- „Свобода, социализация и безопасность личности". în: „Общество и экономика", Moscova, 2010, № 7-8, 1,4 c.ed., p. 

- „Securitatea naŃională a Republicii Moldova din perspectiva formelor de guvernământ. -Teze. în: ConferinŃa ştiinŃifică internaŃională 

„Securitatea naŃională a Republicii Moldova în contextul geopolitic european. Program. Rezumate, Chişinău, 8 octombrie 2010". 

Chişinău, „Print-Caro" SRL, 2010, 0,2 c.ed.,p. 15-16. 
 

PARTICIPAREA LA FORURI ŞTIINłIFICE 
 

NaŃionale: 

- Masa rotundă din 12 mai 2010 consacrată Zilei Europei. Comunicare: „Dialogul civilizaŃiilor şi cultura păcii în lumea contemporană". 

InternaŃionale: 

- ConferinŃa ştiinŃifică internaŃională „Securitatea naŃională a Republicii Moldova în contextul geopolitic european. Chişinău, 8 

octombrie 2010. Comunicare: „Securitatea naŃională a Republicii Moldova din perspectiva formelor de guvernământ". 
 

2. REZULTATELE ŞTIINłIFICE OBłINUTE ÎN ANUL DE REFERINłĂ 

Examinarea resurselor puterii politice prin prisma particularităŃilor specifice ale societăŃii moldoveneşti; completarea setului de 

resurse cunoscute cu două resurse noi: demografică şi identitară; argumentarea raŃiunilor şi oportunităŃilor privind eficientizarea 

funcŃionării sistemului 

politic al R. Moldova; conceperea raportului dintre securitatea naŃională a Ńării şi formele de guvernământ. 
 
 
3. ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

Am condus cercetările ştiinŃifice la elaborarea a 6 teze de doctorat 
 

4. ACTIVITATEA MANAGERIAL Ă 

- Preşedinte al corpului academic din cadrul SecŃiei de ŞtiinŃe Umanistice a AŞM. 

- Preşedinte al Consiliului ŞtiinŃific Specializat DH 18-23.00.01-08 de pe lângă Institutul de Integrare Europeană şi ŞtiinŃe Politice al 

AŞM. 

 
 


