Consultant ştiinţific, acad. Gheorghe RUSNAC
FIŞA DE EVALUARE
pe anul 2014
Activitatea pentru realizarea obligaţiilor de serviciu

Publicaţii
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11

Monografii, culegeri de
articole ştiinţifice
Capitole în monografii
Cărţi de specialitate pentru
învăţămîntul universitar
(dicţionare, manuale)
Articole în reviste editate în
străinătate (cu indicaţia
tipului revistei)
Articole în reviste ştiinţifice
(cu indicaţia tipului revistei)
Articole în culegeri ştiinţifice
Articole în culegeri editate în
străinătate
Publicaţii ştiinţifice
electronice
Rezumate (teze) la conferinţe
ştiinţifice naţionale
Rezumate (teze) la conferinţe
ştiinţifice internaţionale
Lucrări prezentate spre
publicare

Ambasada Republicii Moldova de la Roma (2007 – 2011). 10 c.a.

Participări la conferinţe
1
2
3
4
5

Rapoarte la invitaţie la conferinţe
internaţionale (în plen)
Comunicări la conferinţe
internaţionale
Rapoarte la invitaţie la conferinţe
naţionale (în plen)
Comunicări la conferinţe
naţionale
Deplasări – a) acoperire financiară;

IX Форум творческой и научной интеллигенции государств – участников
СНГ (16ю12ю2014)

b) acoperire parţială;
c) din contul organizatorilor

Alte participări

2

Organizarea manifestărilor
ştiinţifice naţionale şi
internaţionale
Participări la elaborarea actelor
normative şi în activităţi de
consultanţă / expertiză, avize,
note informative şi analitice

3

Participare în activitatea

1

1. Preşedinte al Comisiei de experţi în politologie, administraţie publică
şi ştiinţe ale comunicării.
2. Membru al Comisiei de experţi în istorie, drept şi ştiinţe ale educaţiei.
3. Membru al Comisiei de experţi pentru atestarea organizaţiilor din
sfera ştiinţei şi inovării.

1

4

comisiilor şi grupurilor de lucru
Alte participări

Pe parcursul anului s-a discutat cu membrii conducerii şi angajaţii consiliilor
raionale după cum urmează:
- Pretura Buiucani – 15.04.2014
- Raionul Nisporeni – 20.05.2014
- Raionul Soroca – 17.06.2014
- Raionul Cantemir – 19.08.2014
- Raionul Leova – 16.09.2014
- Raionul Drochia – 21.10.2014
- Pretura Râşcani – 16.11. 2014

Impactul cercetărilor şi elaborărilor
1
2
3

Proiecte de cercetare obţinute prin competiţie
Premii obţinute pentru rezultatele cercetării
Alte aprecieri a rezultatelor cercetărilor şi
elaborărilor

1
2
3

Cursuri ţinute
Conducere a tezelor de licenţă / masterat
Conducere a tezelor de doctor

Transfer de cunoştinţe şi activitate didactică
1. P. Varzari. Elita politică şi birocraţia în contextul
realizării reformelor democratice (cazul Republicii
Moldova).
Teoria, metodologia şi istoria politologică, instituţii şi
procese politice.
Teza de doctot habilitat în baza lucrărilor publicate, 28
martie 2014, Consultant ştiinţific.
2. C. Manolache. Organismul militar al Republicii
Moldova. Construcţia militară şi securitatea statului.
Teoria, metodologia şi istoria politologiei, instituţii şi
procese politice.
Teza de doctot habilitat în baza lucrărilor publicate.
Consultant ştiinţific.
3. V. Croitoru – competitor la cetedra de Ştiinţe politice,
FRIŞPA.
Conexiunea poziţie – interes în geopolitică.
Teoria, metodologia şi istoria politologiei, instituţii şi
procese politice.Conducător ştiinţific.
4. O. Ursan - doctorand la Institutul de istorie al ASM.
Impactul social al globalizării asupra familiei din
Republica Moldova în perioada anilor 1991 – 2011:
prin prisma factorului feminin.Consultant ştiinţific.
5. O. Creţu – doctorandă anul I la Universitatea de Studii
Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”.
Diplomaţia publică în contextul democratizării: cazul
Republicii Moldova.Conducător ştiinţific.

Diseminarea informaţiei ştiinţifice şi promovarea imaginii ştiinţei
1
2
3

Publicaţii de popularizare a ştiinţei / articole în
enciclopedii
Participări la emisiuni radio şi TV consacrate
ştiinţei
Participări la alte manifestări

28. 11.2014 – Prima şedinţă comună a Biroului Academiei
Române şi a conducerii AŞM

2

