
F I ŞA  

raportului de activitate în anul 2019 pentru membrii titulari  

şi membrii corespondenţi ai AŞM 

 

I.     Titlul, numele şi prenumele, secția de științe a AȘM 

m. c. Victor MORARU 
Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte 

 

II.      Activitate ştiinţifică 

III. Participare la realizarea Proiectului instituţional de cercetări fundamentale 

15.817.06.11F – „Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul 
extinderii procesului integraționist european” (ICJPS) 

IV.       Rezultate ştiinţifice principale 

Articole în reviste naţionale, categoria B 

 
3 

 Gaetano Mosca. Clasa politică. În: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, 

2019, N 2, pp. 226-239. – 1,33 c. a. - ISSN 1857-2294. – Traducere din limba italiană în limba 

română de Victor Moraru. 

 Academicianul Alexandru Roșca la 85 de ani. În: Revista de Filosofie, Sociologie şi 

Ştiinţe Politice, 2019, N 2, pp. 271-272. - 0,15 c.a. – Coautor – Victor Juc. - ISSN 1857-2294. 

 Un destin științific exemplar: academicianul Alexandru Roșca la 85 de ani. În: 

Academos. Revista de Știință, Inovare, Cultură și Artă (AȘM, Chișinău), 2019, N 2, pp. 178-180. 
– 0,2 c. a. - ISSN 1857-2294. 

Articole în reviste naţionale, categoria C 

 
2 

 Itinerarul definirii unui concept: generaţii secunde de migranți. În: Moldoscopie. 

Probleme de analiză politică, 2019, N 4, pp. 65-75. – 1,1 c. a. – ISSN 1812-2566. Coautori: 
Gh. Rusnac, E. Deleu 

 Savant şi pedagog prin vocaţie: Constantin SOLOMON, doctor habilitat în politologie, 

profesor universitar la 70 de ani. În: Moldoscopie, 2019, N 1 (84), pp. 18-20. – 0,2 c. a. – 
ISSN 1812-2566. 

Articole de popularizare a științei 

 
2 

 Imperativul participării. Editorial. În: Tribuna.md, 14 iunie 2019 / 

https://tribuna.md/2019/06/15/imperativul-participarii/ 
 

 Potențialul științei pedagogice. În: Univers pedagogic – Pro, 22 octombrie 2019 
 

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei 
 

1 

 Orizonturile științei. 29 august 2019. Academia Radio / Radio Moldova (Andrei Viziru) 
 
Articole în culegeri naționale 

 
 

  Timpul spiritului participativ. În: Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în 
contextul extinderii procesului integraţionist european. Partea II. Chişinău: Institutul de 

Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, 2019, pp. 13-19. - 0,48 c. a. ISBN 978-9975-3298-5-9. 

 

Articole în materiale ale conferințelor internaționale 

2 

 
 В поисках парадигмы символической политики. În: Философские 

категориальные структуры в научном познании: к 90-летию академика НАН 
Беларуси, доктора философских наук, профессора Дмитрия Ивановича Широканова: 

Материалы Международной научной конференции (20 мая 2019 г., г. Минск) / Ин-т 
философии НАН Беларуси. – Минск: Четыре четверти, 2019, pp.  177-180. – 0,27 c. a. ISBN 

978-985-581-344-7. 

https://tribuna.md/2019/06/15/imperativul-participarii/


 Понятийные структуры концепций социального развития. În: Философские 
категориальные структуры в научном познании (к 90-летию академика НАН 

Беларуси, доктора философских наук, профессора Дмитрия Ивановича Широканова). 

Сборник тезисов междунар. науч. конф., г. Минск, 20 мая 2019 г. / Ин-т философии НАН 
Беларуси. – Минск: Право и экономика, 2019, p. 42. 0,1 c. a. ISBN 978-985-552-863-1. 
Participarea cu raport la foruri ştiinţifice 

internaționale 

 

2 

 Strategii populiste ale acțiunii politico-mediatice actuale. - Pregătim viitorul, 

promovând excelența. - Congres Internațional. – Ediția a XXVIII-a. - Academia Oamenilor de 

Știință din România, Universitatea „Apollonia”. – Iași, România, 28 februarie - 3  martie.  

 В поисках парадигмы символической политики. - Международная научная 

конференция (к 90-летию академика НАН Беларуси, доктора философских наук, 

профессора Дмитрия Ивановича Широканова), Минск, Институт философии НАН Беларуси.  

20 мая (постер)  

Participarea cu raport la foruri ştiinţifice naționale 1 

 Specificul creației jurnalistice. - Creativitatea în jurnalism. – Conferință științifică. – 

Ediția a II-a. – Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat din 
Moldova. – Chișinău, 8 februarie 2019. 

 
 

V. Rezultate ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (100-200 de cuvinte) 

 Au fost determinate particularitățile acțiunii politice, bazate pe resursele politicii 

simbolice, analizată exploatarea mass-mediei în interesele actorilor politici. 

 A fost evidențiată dimensiunea participativă în cadrul interacțiunii dintre stat și 
societatea civilă. 

 A fost identificat specificul și examinată starea actuală a proceselor migraționiste, în 

special problema generațiilor secunde de migranți. 

 

VI.Activitate didactică 

Numărul cursurilor elaborate/ţinute 

 
3 

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 5  

(2 - USM, 

3 – ICJPS) 

 

Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza  1 

 

 Rafik  Sulaiman (Germania). Functionality of federalism in contemporary world. - ICJPS, 

8 februarie      
 

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de masterat 

 

3 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate - 

 

VII. Activitate managerială 

Activități în cadrul exercitării fincţiei de Vice-președinte al AȘM, Conducător al Secţiei 
Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a Academiei de Ştiințe a Moldovei. 

 



VIII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe portaluri 

specializate etc.). 

 Diploma de merit a Agenției Naționale pentru Asigurarea Calității în Educație și 

Cercetare pentru „coordonare științifică a tezei de doctor habilitat de excelență 
„Dimensiuni bioetice ale securității umane: abordare politologică” (autor  - Serghei 

Sprincean), premiată în cadrul Concursului Național „Teza de doctorat de excelență a 
anului 2018”, domeniul științelor socio-umane (martie 2019) 

 Insigna Asociației Internaționale a Academiilor de Științe (AIAS, МААН) „pentru 

contribuție la dezvoltarea colaborării științifice internaționale” (septembrie 2019) 

 Placheta „Titlu de excelență” a Asociației „Conștiință și Libertate” (București, România) 

pentru promovarea și susținerea constantă a drepturilor fundamentale ale omului, a 

nediscriminării și armoniei sociale” (noiembrie 2019) 

IX. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice de 

susținere a tezelor; redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale 

 Membru al Comitetului științific al Conferinței Internaționale ESPERA „Economic 

Research – Theoretical, Empirical and Practical Approaches” (Academia Română, 
București, octombrie) 

 Membru al Comitetului științific al Conferinței internaționale a Universității de Educație 

Fizică și Sport din București 

 Membru al Consiliului ştiinţific specializat în cadrul susţinerii tezelor de doctor în științe 

politice Liliana Beniuc (ICJPS), doctor în pedagogie Uliana Culea  (UPS IC) 

 Referent oficial în cadrul susţinerii tezelor de doctor habilitat în psihologie socială – 

Mihai Șleahtițchi (UPS IC), doctor în științe politice – Jason Smart (FRIȘPA USM) 

 Președinte al Consiliului ştiinţific specializat în cadrul susţinerii tezei de doctor în științe 

ale comunicării – Cristian Ghena  (USM) 

 Președinte al Comisiei de Stat pentru susținerea examenelor de licență la Universitatea 

de Stat din Moldova (FRIȘPA) 

 Participare în activitatea Comisiei de experți a ANACEC 

 Participare în echipa de pregătire a propunerii de proiect PRACMEDE - Orizont 2020 

(coord. Sciences Po International University, Paris; Universitatea București) 

 Pecenzarea monografiei Art-jurnalismul contemporan – autori Georgeta Stepanov, 

Laura Tugarev (USM) și culegerii de articole „Creativitatea în journalism”, Vol. II, coord. 

– Mihai Lescu, Boris Parfentiev (USM) 

 Trei recenzii la teza de master (USM) 

 Trei recenzii la articole prezentate pentru publicare în Revista de Filosofie, Sociologie și 

Științe Politice 

X. Alte activităţi 

 
Desemnarea în calitate de Redactor-șef al revistei „Moldoscopie. Probleme de analiză politică”, 

includere în componența colegiilor de redacție ale revistelor „Dialogica”, ”Univers pedagogic”, 
„Studia Universitatis. Seria Științe ale educației”, ”Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, 

practică”, reconfirmare în calitate de redactor-șef adjunct al Revistei de Filosofie, Sociologie și 

Științe Politice”, membru al colegiului de redacție al revistei „Academos” 
 

Desemnarea în calitate de Președinte al Comitetului Național al Asociației Internaționale de 
Studii Sud-Est Europene  

 

Intervenții în cadrul conferințelor științifice naționale și internaționale: 
  

 Cel de al XII-lea Congres al Asociației de Studii Sud-Est Europene (București, 2-6 

septembrie) 



 „Rolul patrimoniului cultural în educația civică și promovarea valorilor democratice” 

(IPC, IIMDD AIP, 17 decembrie),  
 „Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale” (IȘE, 11 octombrie ),  

 „Demnitate umană, identitate culturală, libertate religioasă” (IF, 20 noiembrie) 

 „Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere” (ICJPS, II, IF, 27 

iunie) 

 Cea de-a XII-a ediție a Conferinței Internaționale a IMM-urilor „Moldova verde” (MEI, 

ODIMM, 28 noiembrie),  
 „Filosofia și perspectiva umană” (II, 21 noiembrie),  

 „Filologia modern: realizări și perspective în context national. Spiruitus loci: 

interferențe, confluențe, rezistență” (IF, 10 octombrie) 

 Rețele de asistență și solidaritate din perspectiva istorică. Italia și Republica Moldova: 

studiu comparat” (II, 12 decembrie),  
 „Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice” (USDC, 22 noiembrie),  

 „Ucraina și Republica Moldova: realități, perspective și provocări” (ICJPS, 21 noiembrie) 

 „Dumitru Matcovschi – 80. In memoriam” (IF, 31 octombrie)  

 Congresul mondial al eminescologilor, ediția a VIII (IF, 1 septembrie 2019) 

 Forumul pedagogic municipal „Cheia de la poarta viitorului – în mâinile pedagogului 

consacrat” (Chișinău, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal, 

23 august)  

 Ziua Istoricului (II, 18 iunie) 

 Adunarea generală a cercetătorilor Institutului de Istorie (9 decembrie) 

 Inaugurarea bustului acad. Dumitru Matcovschi pe Aleea Clasicilor (1 decembrie) 

 Lansarea cărții „Paul Goma: cuvântul basarabeanului  răzvrătit” (SȘSEUA, 8 octombrie), 

 Vernisajul Expoziției comemorative „Esfira Grecu și Mihai Grecu” (22 noiembrie 2019)  

 Jubileul de 30 de ani al Teatrului „Ginta latină” (25 noiembrie)  

 Evenimentul omagial, consacrat aniversării a 125 de ani de la deschiderea Catedralei 

Sfânta Teodora de la Sihla și aniversării a 65-a a protoiereului Ioan Ciuntu (5 
decembrie) 

 Evenimentul consacrat Marii Uniri din 1918 (derularea filmului „Basarabia” de Horia 

Muntenus, IF, 29 noiembrie) 
 

Deplasări: 
 

 Nur-Sultan, Kazahstan, participare la întrunirea Comitetului Interstal de colaborare 

în sferele Științifico-Tehnică și Inovațională (octombrie) 

 Dușanbe, Tadjikistan, participarea la ședința Consiliului Asociației Internaționale a 

Academiilor de Științe (IAAS, МААН, septembrie) 

 București, participarea la întrunirea Comitetului Științific Internațional al  

AISSEE (septembrie) 

 Iași, funeraliile Membrului de Onoare al AȘM, prof. Constantin Marinescu (noiembrie 

2019) 

 Iași, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, în vederea inaugurării 

colaborării științifice (decembrie 2019) 

Data completării fișei                                                                                                 14 ianuarie 2020 

Semnătura                                                             

 

 


