
F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2022 pentru membrii titulari, 

membrii corespondenți și membri desemnați ai Secțiilor de Științe ale AŞM 

 

I.  Titlul, numele şi prenumele, Secția de Științe a AȘM 

Acad. RUSNAC Gheorghe 

 Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte 

 

II. Activitate ştiinţifică (participarea în proiecte de cercetare) 

 

Conducător/executor al proiectelor din cadrul Programelor de Stat, proiectelor de cercetări 

proiectelor bilaterale, internaţionale (conform Anexei 1) 

 

Anexa 1.  

1. Program de Stat (2020–2023)  
 

Nr.

/o 

Cifrul proiectului Denumirea proiectului Perioada 

de 

realizare 

Director/ 

executor al 

proiectului 

1. 20.80009.1606.04 Elaborarea științifică a ,,Enciclopediei Moldovei” 

și a platformei electronice în contextul dezvoltării 

societății bazate pe cunoaștere 

2020–2023 Executor 

 

   III. Activitatea în anul de referință(date statistice)  

Monografii editate în ţară  

Articole în reviste naţionale, categoria B   

Articole în culegeri naționale  

Articole în materiale ale conferințelor internaționale  

Participare cu raport la foruri ştiinţifice internaționale:  

în străinătate / în Republica Moldova 

 

Participare cu raport la foruri ştiinţifice naționale  

Participare cu raport la foruri ştiinţifice cu participare internațională  

Articole / cărți de popularizare a științei  

 

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

Contribuții la actualizarea Registrului general de termeni pentru ,,Enciclopedia Moldovei” și Registrului de 

termeni pentru ,,Dicționarul biografic național”. De asemenea, a participat la crearea suportului teoretico-

metodologic privind elaborarea platformei enciclopedice electronice naționale și pregătirea teoretico-

metodologică pentru elaborarea Concepției platformei enciclopedice electronice naționale.   
 

 

V. Activitate didactică, în 2022 

Numărul persoanelor la care a fost consultant ştiinţific şi care au susţinut teza, fiind 
confirmată de ANACEC  

1 

 

Teze de doctorat / postdoctorat susținute și confirmate de ANACEC în anul 2022 sub conducerea membrilor 

secției 

Numele şi 

prenumele 

conduc.  

Instituţia de învățământ 

superior 

Pretendentul, 

Titlul tezei 

Teză de 

doctor 

m. c. Victor 

MORARU, 

acad. 

Gheorghe 

RUSNAC, 

consultant 

științific 

Institutul de 

Cercetări Juridice, 

Politice și Sociologice 

1. Ecaterina Deleu. Generații secunde ale cetățenilor 

moldoveni din Italia: aspecte socio-politice. – Teză de 

doctor în știinţe politice: 561.01- Teoria, metodologia 

politologiei; instituţii și procese politice. -  Chișinău,  

2022. – 11 octombrie 2022.  

Teză 

de 

doctor 

 



VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri). 

 AȘM: Medalia „Meritul științific” gradul II  

 Moraru, Victor, Saca, Victor, Guzun, Mihail. Pedagog, savant, manager, diplomat. Om al cetății. 
În: Akademos, 2022, N 4, pp. 147-148.  

 Articol jubiliar - Moraru, Victor, Avornic, Gheorghe, Trofimov, Victoria. Moldoscopie (Probleme 
de analiză politică), 2022, Nr. 2 (97), p. 2.  

 

Redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale 

nr Numele, prenumele Revista Calitatea (membru, redactor, 

referent) 

1 Acad. Gheorghe 

RUSNAC  

Moldoscopie (Probleme de analiză politică) 

(USPEE) 
Membru al Colegiului de 

redacție   

2 Acad. Gheorghe 

RUSNAC 

Revista Naţională de drept Membru al Consiliului 

științific  

3 Acad. Gheorghe 

RUSNAC 

Acta et Commentationes (Universitatea de Stat din 

Tiraspol) 
Membru al Colegiului de 

redacție 

 

 
 

Data completării fișei, Semnătura  

 

13 ianuarie 2023                                  

 


