FIŞA
raportului de activitate în anul 2020
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)
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
1.

20.80009.1606.15

2. Proiecte bilaterale
Nr./o
Cifrul proiectului
bilateral
3. Proiecte multilaterale
Nr./o
Cifrul proiectului
-

Modernizarea mecanismelor
de guvernare axate pe
protectia drepturilor omului

Denumirea proiectului
-

Denumirea proiectului
-

Perioada de
realizare
2020–2023

Director/ executor
al proiectului
Doctor,
conferențiar
Rodica Ciobanu

Perioada de
realizare
-

Director/executor
al proiectului
-

Perioada de
realizare
-

Director/executor
al proiectului
-

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 naționale/internaționale
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 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
Participare cu raport la foruri ştiinţifice internaționale:
în străinătate / în Republica Moldova

2
1

Participare cu raport la foruri ştiinţifice naționale
Participare cu raport la foruri ştiinţifice cu participare
internațională
Numărul de cereri de brevetare prezentate
Numărul de hotărâri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate

2

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

-

În rezultatul studiului interdisciplinar, au fost formulate o serie de trăsături
definitorii ale libertății sociale. Au fost identificate și descrise unele forme de
manifestare a libertății, accentul fiind pus pe libertatea politică ca una din cele
mai importante forme de manifestare a libertății sociale. A fost formulată noțiuna
”determenantă a libertăților politice” și stabilite formele de manifestare a
acestora: atractivitatea psihologică a libertății, spontaneitatea, proprietatea. Pe
baza analizei s-a stabilit că libertatea politică se materializează și devine o
posibilitate reală pentru membrii societății prin intermediul drepturilor politice
fundamentale. A fost dezvoltată și argumentată ideea cooperării și solidarității
sociale în condițiile constituționalismului contemporan. A fost fundamentată teza
că statul trebuie să evolueze în calitate de instrument al сonsimțământului și
compromisului social, asigurând formarea unui echilibru al diversității de interese
private și collective care se manifestă în societate. Pornind de la faptul că orice
constituție trebuie să asigure echilibrul dintre valorile libertății cu responsabilitatea
reciprocă a a cetățeanului și statului, a fost recomandată includerea în articolul 10
din Constituția Republicii Moldova a dispoziției referitoare la solidaritatea socială
și căile de asigurare a acesteia.A fost realizată analiza particularităților drepturilor
sociale în contextul actual al Republicii Moldova. Rezultatele cercetării au fost
incluse în curricula la disciplinele: Drept constituțional și instituții politice:
Dimensiunea juridică a parlamentarismului european; Instituții de drept
constituțional în statele – membre ale Uniunii Europene. Au fost elaborate 2
proiecte pentru cercetare doctorală. Au fost formulate 15 teme pentru teze de
masterat.

V. Activitate didactică
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
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- 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.
USDC, Ciclul III – doctorat, Metodologia cercetării juridice
USDC, Ciclul III – doctorat, Drept constituţional
USM, Ciclul III – doctorat, Metamorfoza statului contemporan

4

3

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
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de masterat
Numărul manualelor, materialelor didactice editate

5
8
1

Teze de doctorat / postdoctorat susținute și confirmate în anul 2020 sub conducerea membrilor
secției
Numele şi
Instituţia de
Pretendentul,
Teză de
prenumele
învățământ superior
Titlul tezei
doctorat/postdoctorat
conducătorului
Teză de masterat
.
VI. Activitate managerială

Directorul Școlii doctorale Științe Juridice, Politice și Sociologice din cadrul Universității
de Stat ”Dimitrie Cantemir”
Președinte al Seminarului stiintific 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.).

Distincții obținute la expoziții și târguri de inventică
Nr.
Denumirea expoziţiei, târgului
Participanţii
d/o

Tematica
prezentărilor

Distincţii
obţinute

VIII. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice de
susținere a tezelor
nr
Numele, prenumele
Evenimentul (conferință,
Perioada
Calitatea (membru,
consiliu de susținere etc.)
președinte ș.a.)
1.
I. Guceac
Comisia pentru susținerea
Membru
tezelor de licența pe 15-26 iunie

domeniul
de
formare profesionald 0421Drept, pentru absolventii
anului universita, 20192020
2.

Comisia de Îndrumare
Extinsă pentru evaluarea
tezei
de
doctor
„Răspunderea parlamentară

Președinte

în condițiile statului de
drept
contemporan”,
elaborată de Micu Victor,
program de doctorat 552.01
– Drept constituțional

3.

4.

Comisia de Îndrumare
Extinsă pentru evaluarea
tezei
de
doctor
„Răspunderea magistrațilorgaranție a legalității și
eficienței
puterii
judecătorești în Republica
Moldova și România”,
elaborată
de
Cozma
Daniela,
program
de
doctorat 552.01 – Drept
constituțional

Seminarul stiintific de profil
05.01.2021
din cadrul Universiti{ii de
Stat din Moldova in vederea
examindrii tezei de doctor
habilitat in drept cu titlul
,,Metodologia
interdisciplinard
in
reconstruc{ia paradigmaticd
a dreptului" la specialitatea
551.01, Teoria generald a
dreptului, elaboratd de către
CIOBANU Rodica

Consiliului
Științific
Specializat D 552.01-127 16 ianuarie
pentru evaluarea tezei de 2020
doctor „Răspunderea pentru
încălcarea normelor de
drept
electoral”, la
specialitatea 552.01- Drept
Constituțional, elaborată de
Grâu-Panțureac Maria

Președinte

Membru - expert

Membru

Colegiul
redacțional: 22 mai
Materiale ale Conferinței
2020.Chișinău Membru
științifice
internaționale
Teoria
și
practica
adminstrării publice

Redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale
nr
Numele, prenumele
Revista
1.

Guceac Ion

2.

Revista Studia Politologiczne, Polonia

Calitatea (membru,
redactor, referent)

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”

3.

4.

Revista națională de Drept

5.

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

6.

Revista
științifică
Supremația dreptului

Membru al Colegiului
de redacţie

internațională Membru al Colegiului
de redacţie

I.Participări la foruri științifice:

Nr

Manifestări științifice internaționale (în străinătate)
Numele, prenumele,
Titlul manifestării
titlul ştiinţific
organizatori/instituția
participantului
organizatoare/țara

Perioada
desfășurării
evenimentului

Manifestări științifice internaționale (în Republica Moldova)
Numele, prenumele, titlul Titlul manifestării
Perioada
Nr ştiinţific participantului
organizatori/instituția
desfășurării
organizatoare/țara
evenimentului)
1.

Academician, profesor
Ion Guceac

Conferința
științifică Chișinău,
internațională Teoria și mai 2020
practica
adminstrării
publice, Academia de
Administrare Publică

Titlul
comunicării/raportului
susținut

Titlul
comunicării/raportul
ui susținut

22 Unele aspecte ce
țin de garantarea
libertății
de
exprimare
în
legislația
Republicii

Moldova

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

Perioada
desfășurării
evenimentului

Titlul
comunicării/raportul
ui susținut

Perioada
desfășurării
evenimentului

Titlul
comunicării/raportul
ui susținut

Chișinău, 10practică
națională
cu 11 decembrie
participare internațională 2020
Statul,
securitatea
șu
drepturile omului în era
digital, USM;

Restrângerea
libertății
de
exprimare
în
condițiile societății
democratice

Conferința
științifică Chișinău, 10națională cu participare 11 noiembrie
internațională
Integrare 2020
prin cercetare și inovare,

Solidaritatea
socială - condiție
prioritară
pentru
stabilitatea
orânduirii
constituționae
a
Republicii
Moldova

Manifestări științifice cu participare internațională
Numele, prenumele, titlul Titlul manifestării
Nr ştiinţific participantului
organizatori/instituția
organizatoare/țara
1. Academician, profesor
Conferința
științifico-

Ion Guceac

2.

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

Nr
d/o

nr
d/o

Nume, prenume

Nume, prenume

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei
Emisiunea
Subiectul abordat

Articole de popularizare a științei
Ziarul, publicația online

III. Activitatea membrilor AȘM în domeniul artei, culturii
Numele, prenumele
Realizare, data, lucrarea
autorului

Titlul articolului

Implementarea

IV. Lista lucrărilor publicate în anul de referință (conform Anexei 2)

Anexa 2. Model de completare a listei lucrărilor
Manual:
1. Guceac I. Tratat elementar de drept constituțional. Vol. I. Chișinău, ÎS FEP „Tipografia
Centrală”, 2020, 472 p. ISBN 978-9975-151-78-8.
Articole în culegeri și material ale conferințelor (naţionale/internaţionale)
1. Guceac I., Unele aspecte ce țin de garantarea libertății de exprimare în legislația Republicii
Moldova. Materiale ale Conferinței științifice internaționale Teoria și practica adminstrării
publice 22 mai 2020.Chișinău, Combinatul Polgrafic, 2020, p. 7-15.
2. Guceac I., Reflecţii asupra activităţii preotului Mihail Ceachir în cadrul zemstvei Basarabiei.
În: Protoiereul Mihail Ceachir – un cărturar al bisericii ortodoxe din Basarabia. Materialele
conferinței științifice naționale, dedicate celor 80 de ani de la trecerea la Domnul a protoiereului
Mihail Ceachir (1861–1938), mun. Chișinău, 10 septembrie 2018. Chișinău, Centrul de
Cercetări Ştiinţifie al Găgăuziei „M. V. Marunevici”, 2020, p. 39-45.
Rezumate la conferinţe
1. Guceac I. Solidaritatea socială – condiție prioritară pentru stabilitatea orânduirii
constituționale a Republicii Moldova. În: Conferința științifică națională cu participare
internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, USM, 10-11 noiembrie 2020. Rezumatele
comunicării, Chișinău 2020, p. 230-235.

Data completării fișei
Semnătura

