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ICJP al AȘM                       Consultant științific, acad. Alexandru Roșca 
 

FIŞA DE EVALUARE  
pe anul 2014 

 

Activitatea pentru realizarea obligațiilor de serviciu 

       Finisarea elaborării Compartimentului „Statul ca element central al sistemului politic” (în colaborare cu 

dr. A.S. Roșca) din cadrul Proiectului instituţional al Secţiei 11.817.07.21F „Interacţiunea dintre stat şi 

societatea civilă în Republica Moldova în contextul aprofundării reformelor democratice” (2011-2014) 

(director de proiect: dr. P. Varzari) prin elaborarea și publicarea lucrărilor științifice, prin participarea cu 

rapoarte și comunicări științifice la diverse manifestări științifice și prin coordonarea activității științifice a 

doctoranzilor Secției. 

 

Publicaţii  
 

1 Monografii, culegeri de 

articole științifice  

1. Lucrare biobibliografică „Academician Alexandru Roşca. Biobibliografie”. 

Chișinău: Institutul de Studii Enciclopedice, 2014 (Tipogr. „Bons Offices”) 

168 p., 17,5 c.a. ISBN 978-9975-4239-0-8 

 
2 Capitole în monografii  1. ROȘCA A.N., ROȘCA A.S. Statul ca element central al sistemului politic. 

În: Raporturile dintre stat și societatea civilă în Republica Moldova în 

contextul realizării reformelor democratice / Coord. științ. A. Roșca; respons. 

de ediție P. Varzari, p. 8-30, 2,0 c.a. ISBN 978-9975-9742-8-8. 
3 Cărţi de specialitate pentru  

învăţămîntul universitar  

(dicţionare, manuale)  

 

4 Articole în reviste editate în 

străinătate (cu indicația 

tipului revistei) 

 

5 Articole în reviste științifice 

(cu indicația tipului revistei) 

 

6 Articole în culegeri științifice 1. ROȘCA A. In FAVOREM: Ion Gagim: În: Ion Gagim și universul muzicii 

(Materialele Conferinței științifice internaționale consacrate aniversării a 60 

de ani ale savantului, AȘM, Chișinău, 5 iunie 2014. Iași: Artes, 2014, p. 90-

91, 0,25 c.a. ISBN 978-606-547-192-4 

7 Articole în culegeri editate în 

străinătate 

 

8 Publicaţii ştiinţifice 

electronice  

 

9 Rezumate (teze) la conferinţe 

ştiinţifice naționale 

 

10 Rezumate (teze) la conferinţe 

ştiinţifice internaționale 

 

11 Lucrări prezentate spre 

publicare 

 

 

Participări la conferințe 
 

1 Rapoarte la invitaţie la conferinţe 

internaționale (în plen) 

 

2 Comunicări la conferinţe 

internaționale 

 

3 Rapoarte la invitaţie la conferinţe  
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Impactul cercetărilor şi elaborărilor 
 

1 Proiecte de cercetare obţinute prin competiţie   

2 Premii obţinute pentru rezultatele cercetării   

3 Alte aprecieri a rezultatelor cercetărilor şi 

elaborărilor  

Acad. A. ROȘCA – medalia AȘM „Dimitrie Cantemir”, 13 mai 

2014. 

 

Transfer de cunoştinţe şi activitate didactică 
1 Cursuri ținute  

2 Conducere a  tezelor de licenţă / masterat   

3 Conducere a  tezelor de doctor  

 

Diseminarea informaţiei ştiinţifice şi promovarea imaginii ştiinţei 

 
1 Publicații de popularizare a ştiinţei / articole în 

enciclopedii 

 

 

2 Participări la emisiuni radio şi TV consacrate 

ştiinţei  

 

3 Participări la alte manifestări   

                                                                                                      

acad. Alexandru ROȘCA 

naționale (în plen) 

4 Comunicări la conferinţe 

naționale 

1. Comunicare la Conferința științifică cu participare internațională 

„Valorificarea opțiunii europene a Republicii Moldova: realități și 

perspective”, ICJP al AȘM, 8 mai 2014. 

2. Comunicare la Conferința națională „Statul şi societatea civilă din 

Republica Moldova prin prisma rigorilor europene”, Secția Științe Politice 

a ICJP al AȘM, 28 octombrie 2014. 

5 Deplasări – a) acoperire financiară;  

b) acoperire parțială;  

c) din contul organizatorilor 

 

Alte participări  
 

1 Organizarea manifestărilor 

ştiinţifice naţionale și 

internaţionale 

 

2 Participări la elaborarea actelor 

normative şi în activităţi de 

consultanţă / expertiză, avize, 

note informative și analitice 

 

3 Participare în activitatea 

comisiilor și grupurilor de lucru 

 

4 Alte participări 1. Membru ai Consiliului ştiinţific al IIEŞP al AŞM; 
2. Membru al Comisiei de Atestare a CNAA;  

3. Membru al Comisiei de expertize unificată în domeniul științelor sociale 

de pe lîngă Comisia de Atestare a CNAA;  
4. Membru al colegiului de redacție al revistei „Общество и экономика” 

(Moscova) și membru al colegiului de redacţie al „Revistei de Filozofie, 

Sociologie şi Știinţe Politice”; 
5. Preşedinte la Seminarul ştiinţifice de profil la ICJP al AȘM și președinte 

al Consiliului Ştiinţific Specializat de susţinere a tezelor de doctor/doctor 

hab. în ştiinţe politice la ICJP al AȘM la specialitatea 561..01 – Teoria, 

metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice; 

6. Membru la Seminarul Știinţifice de Profil la FRIŞPA a USM la 

specialitatea 561..01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii 

şi procese politice. 
7. Secretar al Sfatului academicienilor al AȘM. 


