
F I ŞA  

raportului de activitate în anul 2019  

 

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

Academician Ion GUCEAC, Secția de Știinţe Sociale, Economice, Umanistice și Arte 

 

II. Activitate ştiinţifică 

Cercetător ştiinţific principal  în cadrul proiectului instituţional de cercetări 

fundamentale 15.817.06.12F – ”Dezvoltarea cadrului juridic al RM în contextul necesităţilor 

de securitate  şi asigurare a parcursului european”. 

Executor în Proiectul internațional finanțat de Centrul Național de Științe din Polonia 

”Sądownictwo konstytucyjne w państwach poradzieckich: między wzorcem państwa 

prawnego a jego lokalną aplikacją (Конституционное правосудие в постсоветских 

государствах: образец правового государства и его локальное воплощение)” № 

2016/23/B/HS5/03648 

Executor în Proiectul ”Regimul comunist în Republica Sovietică Socialistă 

Moldovenească”, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului 

Românesc. 

Prestarea serviciilor de consultanță conform contractului nr. CS-46/C-24/c.1./2.4./DA 

încheiat între MADRM și IPAPS n. Dimo. 

 

III. Rezultate ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale 

recunoscute (Springer etc.) 
Ion GUCEAC, Constitutional Justice in the 

Republic of Moldova: În Constitutional 

Courts in Post-Soviet States. Between the 

Model of a State of Law and Its Local 

Application. Peter Lang GmbH, Frankfurt am 

Main, 2019, p. 351-405. 
Monografii în alte ediţii din străinătate Ion GUCEAC, Sorgintea europeană a ideilor 

și principilor parlamentarismului în activitatea 

Sfatului Țării. În: Romania e Italia, La cultura 

della memoria condivisa degli ultimi cento 

anni, Roma, Aracne editrice, 2018, p. 565-

586.  

 

Ion GUCEAC, Legislația în Republica 

Sovietică Socialistă Moldovenească. În: 

Panorama comunismului în Moldova 

Sovietică. Context, surse, interpretări, Editura 

POLIROM, București, 2019, p. 287-304. 
Articole în reviste cu factor de impact mai 

mare de 1 
 

Articole în reviste cu factor de impact 0,1-

1,0 
 

Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 

0,1 
 

Articole în alte reviste editate în străinătate GUCEAC Ion, Tendințe în organizarea 

social-politică a Republicii Democratice 

Moldovenești în actele Sfatului Țării. În: Un 

secol de la înfăptuirea României Mari. 140 de 

ani de la revenirea Dobrogei în spațiul juridic 

românesc. București, Universul Juridic, 2019, 



p. 32-39. 

Гучак И., Конституционная юстиция 

Республики Молдова: În Конституционная 

юстиция в странах восточной Европы: 

проблемы теории и практики, НОРМА, 

Москва, 2019, ISBN 978-5-00156-029-6 

(Норма), p. 365-423. 

Monografii editate în ţară Ion GUCEAC, Kонституционный контроль. 

обоснование целесообразности и 

организационно-правовые механизмы  

реализации. Chișinău, ÎS Tipografia 

Centrală, 2019, 172 p. 

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria A+  

Articole în reviste naţionale, categoria B 

Ion GUCEAC, Soluționarea litigiilor 

electorale – element de realizare a garanțiilor 

constituționale ale drepturilor electorale ale 

cetățenilor. Administrarea publică Nr. 1, 

2019, p. 42-53. 

Articole în reviste naţionale, categoria B +  

Articole în reviste naţionale, categoria C  
Articole în alte reviste naționale 

neacreditate 
 

Articole de popularizare a științei  
Emisiuni radio/TV de popularizare a 

științei 
 

Articole în culegeri internaționale  

Articole în culegeri naționale  
Articole în materiale ale conferințelor 

internaționale 
 

Articole în materiale ale conferințelor 

naționale 

Ion GUCEAC, Metamorfoza statului 

contemporan în era globalizării. În: 

Materialele Conferinţei științifice naționale 

cu participare internaţională Statul și dreptul 

între tradiție și modernitate, Chişinău, 2019, 

p. 38-44. 

Participarea cu raport la foruri ştiinţifice 

internaționale 
 

Participarea cu raport la foruri ştiinţifice 

naționale 
Rapoarte în ședința plenară: 

Ion Guceac: Integrarea europeana şi 

metamorfoza statului contemporan. 

Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare 

internaţională STATUL ŞI DREPTUL 

ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE. In 

honorem prof. univ. dr. hab. Om Emerit Elena 

Aramă, 28 martie 2019, Chişinău, 

 

Ion Guceac: Constituționalizarea dreptului 

fundamental la un mediu sănătos – condiție 

sine-qua-non a societății ecologic inofensive. 

Conferința ștințifică națională cu participare 



internațională Realități și perspective ale 

învățământului juridic național. 01-02 

octombrie 2019. 

 

Ion Guceac, Fundamentarea constituțională a 

sistemului economic – tendință proprie 

constituționalismului contemporan. 

Conferința Științifico – Practică Creșterea 

economică în condițiile globalizării: bunăstare 

și incluziune socială. Chișinău, 10-11 

octombrie  2019. 

 

Ion Guceac, Garanții ale libertății. Prezent și 

tendințe ale constituționalismului. Conferința 

științifico – practică Statul, securitatea și 

drepturile omului în condițiile societății 

informaționale, Chișinău, 12-13 decembrie 

2019. 

 

Activitate inovaţională 

Numărul de cereri prezentate   
Numărul de hotărâri pozitive obţinute  
Numărul de brevete obţinute  
Numărul de brevete implementate  

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

În rezultatul cercetărilor realizate în cadrul proiectului internațional finanțat de Centrul 

Național de Științe din Polonia ”Sądownictwo konstytucyjne w państwach poradzieckich: 

między wzorcem państwa prawnego a jego lokalną aplikacją au fost reevaluate abordările 

doctrinare a conceptului de „constituție”, ”constituționalism”, „controlul constituționalității” 

etc. O atenție sporită este acordată aspectelor ce țin de evoluția controlului constituțonalității 

legilor în diverse sisteme de drept și formelor de realizare a acestui control. Cu elemente de 

noutate sunt descrise circumstanțele de bază și raționamentele instituirii controlulului 

constituționalității legilor în Republica Moldova, condițiile care asigură stabilitatea 

legislativă a Curții Constituționale, raporturile de jure și de facto dintre Curtea 

Constituțională și Parlament, Președintele Republicii Moldova, Guvern, instanțele 

judecătorești, Procuratură, Avocatul Poporului și alte autorități publice. Au fost identificate 

noile particularități privitor la statutul judecătorilor Curții Constituționale, funcțiile Curții și 

obiectul controlului constituționalității realizat de Curte, caracterul actelor adoptate de Curtea 

Constituțională etc. Rezultatele obținute sunt descrise și argumentate în lucrările 

Constitutional Courts in Post-Soviet States. Between the Model of a State of Law and Its 

Local Application apărută la Editura Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, 2019;  

Конституционная юстиция Республики Молдова: În Конституционная юстиция в 

странах восточной Европы: проблемы теории и практики, НОРМА, Москва, 2019 și 

Kонституционный контроль. обоснование целесообразности и организационно-

правовые механизмы реализации. Chișinău, ÎS Tipografia Centrală, 2019. 

A fost definitivată analiza procesului de evoluţie a libertăţii opiniei şi a exprimării în doctrina 

politico-juridică. Din perspectiva identificării particularităților procesului de realizare a 

libertății de exprimare în perioada alegerilor au fost analizate standardele internaționale și 

reglementări naționale ale agitației electorale, a fost determinat locul libertății de exprimare 

în ierarhia tipurilor de discursui utilizate în campania electorală; au fost descrise condițiile 

restrângerii libertății de exprimare în perioada procesului electoral. În anul 2020, se 

preconizează editarea unei lucrări monografice consacrate problematicii reglementării  



libertății opiniei şi a exprimării. 

 

V.  Activitate didactică 

Cursuri USM, Ciclul I – licenţă, curs: Drept 
constituţional 

Academia de Administrare Publică, Ciclul 
II – masterat, cursuri: Dimensiunea 
juridică a parlamentarismului 
contemporan; Organizarea statală a 
puterii; Sisteme de drept constituțional în 
țările membre UE; Instituții de drept 
constituțional în țările UE 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, 

Ciclul II – masterat, curs: Restrângerea 

unor drepturi și libertăți fundamentale 

USDC, Ciclul III – doctorat, Metodologia 

cercetării juridice 

USDC, Ciclul III – doctorat, Drept 

constituţional 

Numărul total de persoane la care a fost 

conducător ştiinţific al tezei de doctorat 
Conducător a 4 teze de doctorat 

Numărul persoanelor la care a fost conducător 

ştiinţific şi care au susţinut teza  
- 

Numărul total de persoane la care a fost 

conducător ştiinţific al tezei de masterat 
Conducător a 9 teze de master 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate 2 

 

VI.Activitate managerială 

 

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

specializate etc.). 

Lansare de carte Ion GUCEAC, Kонституционный контроль. обоснование 

целесообразности и организационно-правовые механизмы  реализации În cadrul 
Conferinței ștințifice naționale cu participare internațională Realități și perspective ale 

învățământului juridic național. 02 octombrie 2019. 

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

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

Președinte al Seminarului științific de profil din Cadrul Institutului Cercetări Juridice Politice și 

Sociologice; Președinte al Consiliului Științific de Profil; Membru al Consiliului Științific de Profil 

 

Expret la teza Examinarea tezei de de doctor în drept Răspunderea pentru încălcarea normelor 

de drept electoral, autor Grâu-Panțureac Maria, cond, științific, prof. A. Smochină. 

 

Expert la teza de doctor în drept Tribunalele penale internaționalizate, autor Artur Sîrcu, cond 

științific, prof. Oleg Balan. 

Președinte Consiliu Științific Specializat la susținerea tezei de doctor habilitat în drept 

„Dreрturile sосiаle аle оmului şi сetăţeаnului în Republica Moldova: garanţii constituţionalе”, 

autor Nаtаliа Sсiuсhinа, consutant științific prof. Andrei Smochină. 

 



Președinte Consiliu Științific Specializat la susținerea tezei de doctor în drept ”Pluralitatea de 

cetățenii în perspectiva integrării europene a Republicii Moldova”, autor Zaporojan Livia, 

conducător științific Zubco Valeriu. 

 

Membru Consiliu Științific Specializat la susținerea tezei de doctor în drept ”Dreptul la 

petiționare în Republica Moldova”, autor Conicov Ion, conducător științific prof. Andrei 

Smochină. 
 

Membru al Colegiului de redacţie la Revista de Ştiinţă, Inovare şi Artă AKADEMOS. 

Membru al Colegiului de redacţie la Revista metodico-ştiinţifică trimestrială Administrarea 

Publică 

Membru al Colegiului de redacţie la Международный научный журнал Право и 

Политология 

Membru al Colegiului de redacţie la la Revista Institutului Naţional de Justiţie ,, Publicaţie 

Ştiinţifico-practică, informativă şi de drept”; 

 Membru al Colegiului de redacţie la la Revista Ştiinţifică ,,Studia Universitatis Moldaviae ( 

seria ştiinţe sociale) 

IX. Alte activităţi 

Directorul Școlii doctorale Științe Juridice, Politice și Sociologice din cadrul Universității de Stat „Dimitrie 

Cantemir”. 

 

Presedinte al Comisiei ANACEC pentru examinarea tezei de doctor habilitat prezentată de d. 

Lîsenco Vladlena „Конституционно-правовые основы внутригосударственной и 

международной деятельности общественных объединений (в контексте опыта Российской 

Федерации, Республики Молдова и Приднестровья)”, prezentată pentru recunoaștere și 

echivalare 

Recenzent la Proiectului instituțional Constituirea clasei mijlocii în condiţiile transformării 

societăţii şi asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană (Cifrul 15.817.06.13F, directorul 

proiectului Mocanu  V. prezentată în cadrul dezbaterilor publice. 

 

Organizarea Conferințelor: 

Membru al Comitetului de organizare a conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională 

STATUL ŞI DREPTUL ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE. In honorem prof. univ. dr. hab. Om 

Emerit Elena Aramă, 28 martie 2019, Chişinău; 

Membru al Comitetului de organizare al Conferinței internaționale științifico-practice 

”CONCEPTUL DE DEZVOLTARE A STATULUI DE DREPT ÎN REPUBLICA MOLDOVA ŞI 

UCRAINA ÎN CONTEXTUL PROCESELOR DE EUROINTEGRARE”, Chișinău, Republica 

Moldova, 1–2 noiembrie 2019. 

Data completării fișei 

Semnătura  


