FIŞA
raportului de activitate în anul 2021
I.Titlul, numele şi prenumele, Secția de Științe a AȘM
Academician Ion GUCEAC, Secția de Știinţe Sociale, Economice, Umanistice și
Arte
II. Activitate ştiinţifică (participarea în proiecte de cercetare)
Conducător/executor conform tipurilor de proiecte (Anexa 1)

Anexa 1.
1. Program de Stat (2020–2023), etapa anului 2021
Nr./o
Cifrul
Denumirea proiectului
proiectului
1.
20.80009.1606.15 Modernizarea mecanismelor de guvernare
axate pe protectia drepturilor omului

Director/ executor
executor

2. Alte tipuri de proiecte (de indicat: bilaterale, multilaterale, ITT, Orizont 2020 etc.)
Nr./o Cifrul proiectului
Denumirea proiectului
Perioada de Director/executor
realizare
III. Activitatea în anul de referință(date statistice)
Monografii în ediţii internaţionale recunoscute (Springer etc.)
Monografii în alte ediţii din străinătate
Articole în reviste cu factor de impact cu indicarea IF
Articole în alte reviste editate în străinătate
Monografii editate în ţară
Capitole în monografii internaționale
Capitole în monografii naționale
Articole în reviste naţionale, categoria A+
Articole în reviste naţionale, categoria A
Articole în reviste naţionale, categoria B+
Articole în reviste naţionale, categoria B
Articole în reviste naţionale, categoria C
Articole în alte reviste naționale neacreditate
Articole în culegeri internaționale
Articole în culegeri naționale
Articole în materiale ale conferințelor internaționale
Articole în materiale ale conferințelor naționale / cu participare
internațională
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

1
1
1
2
1
1
1
3
1

Numărul de cereri de brevetare prezentate
Numărul de hotărâri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate
Editor culegeri de lucrări, inclusiv materiale ale conferințelor (cu
indicarea numelui pe copertă)
Articole / cărți de popularizare a științei
Emisiuni radio/TV de popularizare a științei
Publicații electronice (pentru revistele care nu dispun de varianta print)

-

IV. Rezultate ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (100-200 de cuvinte)
În rezultatul cercetărilor a fost demonstrat că fără recunoașterea prin lege a siteurilor de internet în calitate de surse mass-media, fără reglementarea activităților privind
plasarea pe site-urile respective a informațiilor despre viața privată a indivizilor, va fi
imposibilă realizarea libertății de exprimare fără a fi lezate drepturile persoanei,
onoarea, demnitatea și reputația acesteia.
Au fost identificate cele mai semnificative trăsături ale interacțiunii Procutraturii
cu instituțiile societății civile cum ar fi: prezența unui obiectiv extern al părților care
interacționează; organizarea unor acțiuni comune care să permită implementare unor
direcții comune de activitate; influența reciprocă, provocând schimbări în
comportamentul participanților care interacționează și în perfecționarea structurii
organizatorice a organismelor implicate în astfel de activități.
A fost demonstrată necesitatea orientării spre valorile umane create în limitele
culturii mondiale şi, recunoașterea semnificației lor general-umane, pentru înţelegerea
fenomenului în cauză din perspectiva particularităţilor dezvoltării spirituale naţionale.
A fost argumentat că respectarea drepturilor omului presupune nu doar un regim
democratic, dar şi o participare efectivă şi energică a poporului însuşi la guvernarea ţării
şi, mai ales, o viaţă cetăţenească reală în toate elementele organismului de stat.
A fost argumentat că autoritățile din Republica Moldova trebuie să se abțină de la
orice acțiuni care ar conduce la consolidarea puterii autoritare, la slăbirea democrației și
a statului de drept și, în același timp, trebuie să intensifice sprijinul pentru activismul
civic democratic.
A fost stabilit că sarcina primordială a doctrinei juridice din Republica Moldova
constă în promovarea unui drept obiectiv, capabil să asigure o dezvoltare dinamică a
statului, o ordine juridică în măsură să gestioneze libertatea omului - imperativ al epocii
contemporane.
A fost demonstrat că drepturile omului din perspectivă educaţională înseamnă nu
doar cunoştinţe, ci şi formarea unor atitudini care transformă comportamentul
individului într-un proces de demnitate civică.
A fost stabilit că suportul acordat instituțiilor societății trebue să fie exprimată în
următoarele forme: acordarea de către autoritățile publice a sprijinului politic pentru
susținerea oricăror inițiative populare, care nu contrazic interesele generale ale statului
și ale societății; susținerea instituțiilor societății civile în plan legislativ, prin adoptarea
unor legi, care să contribuie la formarea de noi structuri ale societății civile; asistența
materială și financiară din bugetul de stat.
V. Activitate didactică, în 2021
Numărul cursurilor elaborate/ţinute
Denumirea cursurilor de licență elaborate/ţinute
USM, Ciclul I – licenţă, curs: Drept constituţional și Instituții politice. Partea I
USM, Ciclul I – licenţă, curs: Drept constituţional și Instituții politice. Partea II

2

- Denumirea cursurilor de masterat elaborate/ţinute

Academia de Administrare Publică, Ciclul II – masterat:
Dimensiunea juridică a parlamentarismului contemporan;
Sisteme de drept constituțional în țările membre UE;
Instituții de drept constituțional în țările UE.

3
1

Universitatea ed Stat din Moldova, Ciclul III – doctorat:
Metamorfoza statului contemporan
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de
doctorat
Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza,
fiind confirmată de ANACEC
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de
masterat
Numărul manualelor, materialelor didactice elaborate și editate

5
1
6
-

Teze de doctorat / postdoctorat susținute și confirmate de ANACEC în anul 2021 sub
conducerea membrilor secției
Numele şi
Instituţia de
Pretendentul,
Teză de
prenumele
învățământ
Titlul tezei
doctorat/postdoctorat
conducătorului
superior
Teză de masterat
Acad., prof. Univ. Consorțiul:
Paduraru Olga. Dreptul
Teză de doctorat
GUCEAC I.
Universitatea de Stat de proprietate privată,
din
Moldova, garanții constituționale
Universitatea de Stat si limitele acestuia
„Bogdan Petriceicu
Hasdeu” din Cahul.
Acad., prof. Univ.
GUCEAC I.

Academia
Administrare
Publică

de Vasile
Cușca.
Reglementări juridice în
domeniul
protecţiei
sociale a persoanelor cu
dizabilităţi

Teză de masterat

Acad., prof. Univ.
GUCEAC I.

Academia
Administrare
Publică

de Victor Gangan. Impactul
migraţiei
asupra
securităţii
frontierei
Republicii Moldova

Teză de masterat

Acad., prof. Univ.
GUCEAC I.

Academia
Administrare
Publică

de Alexandru Grosu Libera
circulaţie
ca
drept
fundamental al omului

Teză de masterat

Acad., prof. Univ.
GUCEAC I.

Academia
Administrare
Publică

de Lilia Guțu Accesul la
informație ca drept
fundamental al omului
din

Teză de masterat

perspectiva protecției
datelor
cu
caracter
personal
Acad., prof. Univ.
GUCEAC I.

Academia
Administrare
Publică

de Aurica
Tamazlîcari.
Răspunderea juridică a
procurorilor

Teză de masterat

Acad., prof. Univ.
GUCEAC I

Academia
Administrare
Publică

de Denis
Cojocaru.
Parlamentul Republicii
Moldova în regimul
reprezentativ al țării

Teză de masterat

VI. Activitate managerială
Președinte al Seminarului științific de profil din cadrul Universității de Stat din Moldova la
profilul 552. Drept public, specialitățile 552.01. Drept constituțional, 552.02. Drept
administrativ, 552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)
Președinte al Consiliului științific al Academiei de Administrare Publică
Membru al Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al ASEM
VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri
pe portaluri specializate etc.).
Diplomă de gratitudine pentru performanțe remarcabile în activitatea profesională,
contribuție substanțială la pregătirea specialiștilor de înaltă valoare profesională și cu prilejul
celei de- XXX—a aniversări de la fondarea Academiei de Studii Economice
Medalia ”Academia de Studii Economice”. Brevet Nr. 370.
Distincții obținute la expoziții și târguri de inventică
Nr. Denumirea expoziţiei, târgului
Participanţii
d/o
1.

Expoziția
Internațională
Specializată „INFOINVENT 2021”, 17-20 noiembrie 2021, online.

Membru/președinte al
comitetului
organizatoric/științific,
al comisiilor,
consiliilor științifice
de susținere a
tezelornr

Numele,
prenumele

Tematica
prezentărilor

Distincţii
obţinute

Contextul
Medalie de
multidimensional Bronz
actual
al
guvernării
și
drepturilor omului
în
Republica
Moldova
Evenimentul
(conferință, consiliu de
susținere etc.)

Perioada

Calitatea
(membru,
președinte
ș.a.)

Acad. Prof.
Univ.,
GUCEAC I.

Comisia de susținere 12
publică a tezei de doctor februarie
cu titlul Dreptul de 2021
proprietate
privată,
garanții constituționale
și limitele acesteia,
elaborată de studentadoctorandă
Păduraru
Olga.
Program
de
doctorat 552.01 - Drept
constituțional.

Membru al
Comisiei

Acad. Prof.
Univ.,
GUCEAC I.

Comisia de susținere 19 martie
publică a tezei de doctor 2021
cu titlul Răspunderea
parlamentară
în
condiţiile statului de
drept
contemporan, elaborată
de studentul-doctorand
Micu
Victor.
la
specialitatea 552.01 –
Drept constituţional.

Referent
oficial

Acad. Prof.
Univ.,
GUCEAC I.

Comisia de susținere 19 martie
publică a tezei de doctor 2021
cu titlul Răspunderea
magistraţilor – garanţie a
legalităţii şi eficienţei
puterii judecătoreşti în
Republica Moldova şi
România, elaborată de
studenta-doctorandă
Cozma
Daniela
la
specialitatea 552.01 –
Drept constituţional.

Referent
oficial

Comisia de susținere 29
publică a tezei de doctor octombrie
cu titlul Asigurarea 2021
dreptului omului la un
trai decent, elaborată de
studentul-doctorand
Vlăescu
George
la
specialitatea 552.01 –
Drept constituţional.

Președinte al
Comsiei

Acad. Prof.
Univ.,
GUCEAC I.

-

Acad. Prof.
Univ.,
GUCEAC I.

Comisia de susținere 26
publică a tezei de doctor noiembrie
cu titlul Particularitățile 2021
dreptului la cetățenie în
reglementările naționale
și
ale
dreptului
comparat, elaborată de
studenta-doctorandă
Dari
Victoria,
la
specialitatea 552.01 –
Drept constituţional.

Referent
oficial

Acad. Prof.
Univ.,
GUCEAC I.

Seminarului științific de 25 martie
profil la specialitatea 2021
552 – Drept public
pentru examinarea tezei
de doctor în drept
Garantarea
realizării
dreptului fundamental la
proprietate de către
autorităţile publice din
Republica
Moldova,
elaborată de Mariana
Ojoga.

Președinte al
seminarului

Redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale
nr
Numele, prenumele
Revista
Calitatea (membru,
redactor, referent)
Revista Studia Politologiczne, Polonia
Membru al Colegiului
de redacţie
Revista metodico-ştiinţifică trimestrială Membru al Colegiului
Administrarea Publică
de redacţie
Revista Institutului Naţional de Justiţie Membru al Colegiului
,,Publicaţie
Ştiinţifico-practică, de redacţie
informativă şi de drept”
Revista Națională de Drept

Membru al Colegiului
de redacţie

Revista Ştiinţifică ,,Studia Universitatis Membru al Colegiului
Moldaviae ( seria ştiinţe sociale)
de redacţie
Revista
științifică
Supremația dreptului

internațională Membru al Colegiului
de redacţie

Revista
Moldova

Procuraturii

Republicii Membru al Colegiului
științific al publicației

Materiale ale Conferinței științifice Membru al Colegiului
internaționale Teoria și practica de redacție
adminstrării publice, 21 mai 2021.
VIII. Participări la foruri științifice:

N
r
1.

N
r
1.

2.

N
r

Manifestări științifice internaționale (în străinătate)
Numele, prenumele,
Titlul manifestării
titlul ştiinţific
organizatori/instituția
participantului
organizatoare/țara
Acad. Prof. Univ.,
GUCEAC I.

Perioada
desfășurării
evenimentulu
i
International
conference 10-11
THE RULE OF LAW - noimebrie
FROM ITS ORIGINS TO 2021
THE PRESENT. Dimitrie
Cantemir
Christian
University,
Bucharest,
Romania.

Manifestări științifice internaționale (în Republica Moldova)
Numele, prenumele,
Titlul manifestării
Perioada
titlul ştiinţific
organizatori/instituția
desfășurării
participantului
organizatoare/țara
evenimentului)
Acad. Prof. Univ.
Conferinţa
ştiinţifico- 21 mai 2021
GUCEAC I.
practică internaţională
TEORIA ŞI PRACTICA
ADMINISTRĂRII
PUBLICE. AAP.
International scientific and 08-09
practical
conference Decembrie
STATE, SECURITY AND 2021
HUMAN
RIGHTS
IN
THE
DIGITAL
ERA.
6th
edition. Chișinău.

Manifestări științifice naționale
Numele, prenumele,
Titlul manifestării
titlul ştiinţific
organizatori/instituția
participantului
organizatoare/țara

Perioada
desfășurării
evenimentului

Titlul
comunicării/raportul
ui susținut
Vectors
of
indispensable
interaction between
civil society a nd the
rule of law.

Titlul
comunicării/raport
ului susținut
Dreptul obiectiv şi
drepturile omului
în statul de drept
democratic
modern.
Garantarea
libertăţii de opinie
și de exprimare.
Explicații
cu
privire
la
standardele
internaționale
și
practicile europene
relevante.

Titlul
comunicării/raport
ului susținut

1.

Acad. Prof. Univ.
GUCEAC I.

Masa
rotundă
Justiția 19 aprilie
penală
bazată
pe 2021
respectarea
drepturilor
omului
în
Republica
Moldova:
standarde
profesionale
și
etice.
Facultatea Drept, USM,
Consiliului Superior al
Procurorilor.

Rolul
reprezentanților
societății civile în
procesul
de
funcționare
a
Procuraturii

2.

Acad. Prof. Univ.
GUCEAC I.

Masa rotundă Criza
dreptului și reconfigurarea
drepturilor omului
în condiții de criză.
Facultatea Drept, USM.

04 noiembrie
2021

Atitudinea sceptică
față de drept - una
din premisele crizei
dreptului

Perioada
desfășurării
evenimentului
10-11
noimebrie
2021

Titlul
comunicării/raport
ului susținut
Legalitatea,
libertatea,
democrația
și
birocrația
în
administrația
publică.

N
r
1.

Manifestări științifice cu participare internațională
Numele, prenumele,
Titlul manifestării
titlul ştiinţific
organizatori/instituția
participantului
organizatoare/țara
Acad. Prof. Univ.
Conferința
științifică
GUCEAC I.
națională cu participare
internațională
dedicate
aniversării a 75-a a
Universității de Stat din
Moldova Integrare prin
cercetare și inovare. USM.

IX. Promovarea rezultatelor obținute și a activității membrilor secției în mass-media

Nr

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei (cu indicarea link-urilor de acces)
Nume, prenume
Emisiunea
Subiectul abordat
-

Nr.

-

-

Articole de popularizare a științei (cu indicarea link-urilor de acces, după caz)
Nume, prenume
Ziarul, publicația online
Titlul articolului
-

-

-

X. Activitatea membrilor AȘM în domeniul artei, culturii (cu indicarea link-urilor de acces, după
caz)
Numele,
Realizare, data, lucrarea
Implementarea
prenumele
autorului
-

XI. Lista lucrărilor publicate în anul de referință
Monografie:
GUCEAC, I. Dicționar. Drepturile omului pe înțelesul tuturor. Ed. revizuită și actualizată.
Chișinău: Ştiinţa, 2021. 248 p. ISBN 979-9975-85-304-1
Articole din reviste reviste editate în străinătate:
GUCEAC; I. Rădăcini istorice și politice ale Constituției Republicii Moldova din 1994.
Puncte de pornire ale procedurii de elaborare. Revista de Drept Public, București, 2021, nr. 3.
Articole din reviste naţionale acreditate: Categoria A, B, B, C.0
GUCEAC, I.; ROȘCA, A. Interacțiunea societății civile cu organele procuraturii – factor
de asigurare a bunei guvernări, Revista procuraturii Republicii Moldova. 2021, nr. 8, p. 11-17.
ISSN 2587-3601
Articole în culegeri și material ale conferințelor (naţionale/internaţionale)
1. GUCEAC, I. Solidaritatea socială – tendință constantă a constituționalismului. În: Contextul
multidimensional
actual
al
guvernării
și
drepturilor
omului
în
Republica Moldova. Monografie colectivă, coordonator: Rodica Ciobanu, Chișinău, Tipografia
„Artpoligraf”, 2021, p. 38-53. ISBN 978-9975-3498-3-3.
2. GUCEAC, I. Determinante ale libertății politice. În: Contextul multidimensional actual al
guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova. Monografie colectivă, coordonator:
Rodica Ciobanu, Chișinău, Tipografia „Artpoligraf”, 2021, p. 74-93. ISBN 978-9975-3498-3-3.
3. GUCEAC, I. Libertatea de exprimare în mediul online. Provocări și noi oportunități în
legislația Republicii Moldova. Materiale ale Mesei rotunde Rolul instituțiilor democratice în
asigurarea protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Chișinău, 8 decembrie
2020. AAP, 2021, p. 7-18. ISBN 978-9975-3492-4-6.
4. GUCEAC, I. Dreptul obiectiv şi drepturile omului în statul de drept democratic modern.
Teoria şi practica administrării publice: Materiale ale Conferinţei ştiinţifico-practice
internaţionale, 21 mai 2021. Chişinău, AAP, 2021, p. 278 - 285. ISBN 978-9975-3492-6-0.

Rezumate la conferinţe
1. GUCEAC, I. Vectors of indispensable interaction between civil society and the rule of law.
International conference THE RULE OF LAW - FROM ITS ORIGINS TO THE PRESENT,
Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania, September 9 - 1 1, 2021, p. 34.
https://www.ruleoflaw.ucdc.ro/wp-content/uploads/2021/09/Rule-of-Law-DCCU-Sept-9-11.pdf.

2. GUCEAC, I. Legalitatea, libertatea, democraţia şi birocraţia în administrația publică.
Conferința științifică națională cu participare internațională dedicate aniversării a 75-a a
Universității de Stat din Moldova Integrare prin cercetare și inovare. Culegerea de rezumate
Seria Științe juridice și economice, p. 129 – 132. ISBN 978-9975-152-48-8.

Data completării fișei, Semnătura

