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ICJP al AŞM            Vicepreşedinte, m.c. Ion Guceac 
 

FIŞA DE EVALUARE  
pe anul 2014 

 

Activitatea pentru realizarea obligaţiilor de serviciu 

În procesul de realizare a obligaţiilor de serviciu a asigurat coordonarea ştiinţifico-metodică, a 

activităţii subiecţilor din sfera ştiinţei şi inovării din componenţa Academiei de Ştiinţe şi a subiectelor 

din sfera ştiinţei şi inovării în domeniul  ştiinţelor sociale şi economice, umanistice şi arte; a promovat 

politica de menţinere, amplasare raţională şi de dezvoltare a potenţialului intelectual, a patrimoniului 

şi infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării în domeniul ştiinţelor sociale şi economice, umanistice şi 

arte; a coordonat elaborarea rapoartelor analitice privind situaţia şi tendinţele evoluţiei sferei ştiinţei şi 

inovării pe plan naţional şi internaţional; a contribuit la elaborarea Acordului de parteneriat între 

Guvern şi AŞM; a contribuit la elaborarea şi promovarea Strategiei de cercetare – dezvoltare a 

Republicii Moldova; a coordonat activităţile de evaluare curentă a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 

inovării şi a potenţialului ştiinţific uman din cadrul secţiilor ştiinţe sociale şi economice, umanistice şi 

arte; a coordonat procesul de elaborare a proiectelor de legi şi acte normative; a coordonat activităţile 

de expertizare şi avizare a proiectelor de legi, de acte normative şi a altor documente privind politica 

în sfera ştiinţei, în viaţa economică, socială, culturală şi în alte domenii de dezvoltare a ţării; a 

determinat parteneri şi forme de colaborare cu instituţii şi organizaţii din ţară şi de peste hotare din 

sfera ştiinţei şi inovării, din învățământul universitar şi postuniversitar; a coordonat procesul de 

elaborare a  proiectelor şi programelor strategice ale politicii de stat în sfera economică, socială şi 

umanitară; a oferit consultanţă, expertizare şi a asigurat  proiectelor de legi şi proiecte de alte acte 

normative privind politica în sfera ştiinţei, în viaţa economică, socială, culturală şi în alte domenii de 

dezvoltare a ţării etc. 

 

Publicaţii  
 

1 Monografii, culegeri de 

articole ştiinţifice  

 

2 Capitole în monografii   

3 Cărţi de specialitate pentru  

învăţămîntul universitar  

(dicţionare, manuale)  

 

4 Articole în reviste editate în 

străinătate (cu indicaţia 

tipului revistei) 

1. Guceac Ion, Serotilă I. The Opportunity of Recognition of the 

Right to Water as a Fundamental Human Right. În: Springer 

International Publishing Switzerland, 2014, page. 61-69.  

2. Гучак И., Ротару Г. О перспективе систематизации 

законодательства Республики Молдова в области 

здравоохранения. Право и политология пг. 26, Chişinău, 

2014, р. 6-11. 

3. Гучак И., Protection of the citizens’ electoral rights. 

Practices and perspectives in criminal law from Republic of 

Moldova and other countries, Nr.27, Chişinău, 2014, p.6-10. 

4. Гучак И., Ротару Г.  Конституционные основы защиты 

права на охрану здоровья и медицинскую помощь. Право 
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и политология пг. 28, Сhişinău, 2014, p. 6-10. 

5. Constituţionalismul contemporan: elemente definitorii, 

realităţi şi perspective, Revista Studii şi Cercetări juridice, nr. 

12, 2014; 

 

5 Articole în reviste ştiinţifice 

(cu indicaţia tipului revistei) 
Guceac I., Impactul Constituţiei asupra creaţiei ştiinţifice şi 

artistice, Revista „Akademos” nr. 2 (33), 2014, p. 81-88. 
6 Articole în culegeri ştiinţifice  

7 Articole în culegeri  editate în 

străinătate 1.Guceac I., ,,Activismul social în statul contemporan” O viaţă 

dedicată dreptului, Editura Academiei Române, Bucureşti 2014, 

pag.145-160, ISBN 978-973-27-2494-1 

2.Guceac I., Protecţia drepturilor electorale ale cetăţenilor. Practici 

şi perspective în dreptul penal al Republicii Moldova şi altor ţări. 

În: Materiale ale Conferinţei internaţionale  ştiinţifico – practice cu 

participare  internațională, 09 mai 2014, Galaţi, România, pag. 41. 

 

8 Publicaţii ştiinţifice 

electronice  

 

9 Rezumate (teze) la conferinţe 

ştiinţifice naţionale 

 

10 Rezumate (teze) la conferinţe 

ştiinţifice internaţionale 1. Guceac I. Responsabilitatea publică condiţie sine qua-non 

pentru buna guvernare, În: Perpetua misiune a administraţiei 

publice de a fi în serviciul societăţii, Conferinţă naţională cu 

participare internaţională ,,Sesiune de comunicări ştiinţifice, 

ediţie a VI-a 12-13 Octombrie 2012.,editor coordonator: 

Maria Orlov,. p. 21-28, Chişinău,2014.ISBN 978-9975-66-

390-8 

11 Lucrări prezentate spre 

publicare 
 

 

Participări la conferinţe 
 

1 Rapoarte la invitaţie la conferinţe 

internaţionale (în plen) 

 

2 Comunicări la conferinţe 

internaţionale 
1.Conferinţă internaţională ,,Multifuncţionalitate, dezvoltare 

regională şi cooperare inter-municipală în UE – cele mai bune 

practice pentru Republica Moldova ” 13 noiembrie 2014, AŞM. 

 

3 Rapoarte la invitaţie la conferinţe 

naţionale (în plen) 

 

4 Comunicări la conferinţe 

naţionale 
1. Conferinţă cu genericul: ,,Promovarea participării comune la 

Programele Europene în domeniul ştiinţei şi educaţiei” 20-21 

februarie 2014, AŞM. 

2. Conferinţă ştiinţifică cu genericul: ,,25 de ani de la retragerea 
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Impactul cercetărilor şi elaborărilor 
 

1 Proiecte de cercetare obţinute prin competiţie  Oportunităţi de valorificare a opţiunii de integrare 

europeană a republicii Moldova. 

Extremismul şi separatismul – provocări la adresa 

securităţii regionale şi naţionale. 

Compatibilităţi politico – juridice ale participării 

Republicii Moldova în cadrul zonelor de liber 

schimb, Institutul de Cercetări Juridice. 
 

2 Premii obţinute pentru rezultatele cercetării   

3 Alte aprecieri a rezultatelor cercetărilor şi 

elaborărilor  

 

 

Transfer de cunoştinţe şi activitate didactică 
1 Cursuri ţinute Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea 

,,Dunărea de Jos” din Galaţi, Academia de 

Administrare Publică 

trupelor sovietice din Afganistan” 25 februarie 2014, Centru de 

Cultură şi Istorie Militară. 

3. Conferinţă ştiinţifică ,,Valorificarea opţiunii europene a 

Republicii Moldova: realităţi şi perspective” 8 mai 2014, AŞM. 

4. Conferinţă ştiinţifică ,, Probleme actuale ale  arheologiei, 

etnologiei şi studiului artelor” 22-23 mai 2014, AŞM. 

5. Conferinţă ştiinţifică ,,Primul Război Mondial şi Basarabia 

(1914-1918)”, 19 septembrie 2014, Centru de Cultură şi Istorie 

Militară. 

5 Deplasări – a) acoperire financiară;  

b) acoperire parţială;  

c) din contul organizatorilor 

1.Deplasare România, Bucureşti, pentru participare la şedinţa 

solemnă prilejuită de sărbătorirea Marii Uniri de la 1 decembrie 

1918  la Academia Română, perioada 27-28 noiembrie 2014 

2.Deplasare Republica Azerbaidjan, Baku, pentru participare la 

reuniunea Miniştrilor pentru Ştiinţă şi Tehnologi din ţările 

membre ale Organizaţiei cooperării Economice la Marea Neagră, 

perioada 2-4 decembrie 2014 

Alte participări  
 

1 Organizarea manifestărilor 

ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale 

 

2 Participări la elaborarea actelor 

normative şi în activităţi de 

consultanţă / expertiză, avize, 

note informative şi analitice 

Strategia de cercetare - dezvoltare a Republicii Moldova pînă în 

2020, Monitorul Oficial al RM, 26 decembrie 2014, Nr.386 – 

396, Anul XXI (5025- 5035) 

3 Participare în activitatea 

comisiilor şi grupurilor de lucru 
Consiliul Naţional pentru Reformarea organelor de drept 

 
4 Alte participări Consiliul Consultativ pe lângă Centrul Naţional pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter Personal 

Consiliul Consultativ pe lângă Curtea de Conturi 
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2 Conducere a  tezelor de licenţă / masterat  Conducător ştiinţific a tezelor de licenţă/masterat, 

Universitatea de Stat din Moldova, 

Universitatea,,Dunărea de Jos”  din Galaţi,  

Academia de Administrare Publică 
3 Conducere a  tezelor de doctor Conducător ştiinţific al tezelor de doctor, doctor 

habilitat, Universitatea Academiei de Ştiinţe, 

Universitatea de Stat din Moldova 

 

Diseminarea informaţiei ştiinţifice şi promovarea imaginii ştiinţei 

 
1 Publicaţii de popularizare a ştiinţei / articole în 

enciclopedii 
1. Constituţionalismul, Republica Moldova: Istoria 

politică. pag 5-26. 
 

2 Participări la emisiuni radio şi TV consacrate 

ştiinţei  

 

3 Participări la alte manifestări   

                                                                                                      


