Membru corespondent
Vicepreşedinte al AȘM Ion Guceac
FIŞA DE EVALUARE
pe anul 2015
Activităţi pentru realizarea obligaţiilor de serviciu

În procesul de realizare a obligaţiilor de serviciu a asigurat coordonarea ştiinţifico-metodică, a
activităţii subiecţilor din sfera ştiinţei şi inovării în domeniul ştiinţelor sociale şi economice,
umanistice şi arte; a promovat politica de menţinere, amplasare raţională şi de dezvoltare a
potenţialului intelectual în domeniul ştiinţelor sociale şi economice, umanistice şi arte; a contribuit la
elaborarea Acordului de parteneriat între Guvern şi AŞM; a contribuit la realizarea Strategiei de
cercetare – dezvoltare a Republicii Moldova; a coordonat activităţile de evaluare curentă a
organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi a potenţialului ştiinţific uman din cadrul secţiilor ştiinţe
sociale şi economice, umanistice şi arte; a coordonat procesul de elaborare a proiectelor de legi şi acte
normative; a coordonat activităţile de expertizare şi avizare a proiectelor de legi, de acte normative şi
a altor documente privind politica în sfera ştiinţei, în viaţa economică, socială, culturală şi în alte
domenii de dezvoltare a ţării; a determinat parteneri şi forme de colaborare cu instituţii şi organizaţii
din ţară şi de peste hotare din sfera ştiinţei şi inovării, din învățământul universitar şi postuniversitar; a
coordonat procesul de elaborare a proiectelor şi programelor strategice ale politicii de stat în sfera
economică, socială şi umanitară; a oferit consultanţă, expertizare şi a asigurat proiectelor de legi şi
proiecte de alte acte normative privind politica în sfera ştiinţei, în viaţa economică, socială, culturală
şi în alte domenii de dezvoltare a ţării etc.
Publicaţii
1

Monografii, culegeri de articole ştiinţifice

2
3

Capitole în monografii
Cărţi de specialitate pentru învăţământul
universitar (dicţionare, manuale)
Articole în reviste cu factor de impact
Articole în reviste editate în străinătate (cu
indicaţia tipului revistei)

4
5

I. Guceac. Constituționalismul. În: Republica Moldova pe calea
modernizării. Studiu Enciclopedic. Culegere tematică. Chișinău
2015. Pag. 7-27.

1.

I.

Guceac.

Constituţionalismul

contemporan:

elemente

definitorii, realităţi şi perspective. În: Studii şi cercetări juridice,
Anul 3 (59), Nr. 4, p. 339-412
2. I. Guceac. Impactul Constituţiei asupra proceselor sociale. În:
Revista de ştiinţe juridic, Vol. 26, nr. 1/2015, Editura Universul
Juridic, Craiova, P. 71-89. (Revista este indexată în EBSCO,
Heinonline şi Index Copernicus)
3.

Ион

Гучак.

Нормативно-Правовые

аспекты

взаимодействия научного сообщества с международными
организациями: опыт Республики Молдова. În: Висник,
Национальноï АкадемиІï Наук Украïни, Nr. 11, Украина, 2015,
Pag. 41-51.

6
7
8
9
10

Articole în reviste ştiinţifice naţionale (cu
indicaţia tipului revistei)
Articole în culegeri ştiinţifice naţionale
Articole în culegeri editate în străinătate
Publicaţii ştiinţifice electronice
Rezumate (teze) la conferinţe ştiinţifice

1

11
12

naţionale
Rezumate (teze) la conferinţe ştiinţifice
internaţionale
Lucrări prezentate spre publicare

1. Pregătirea spre publicare a monografiei Constituţiile lumii
(prezentare rezumativă).
2. Profesorul Constantin Stere – întemeietor al dreptului
constituţional românesc. În Materialele Conferinței Constantin Stere
publicist, prozator, jurist şi om politic. 150 de ani de la naştere (31
mai - 1 iunie 2015, AȘM).

Participări la conferinţe
1

Organizarea manifestărilor ştiinţifice
naţionale şi internaţionale

1. Membru al Colegiul de Onoare al Conferinței Constantin Stere
publicist, prozator, jurist şi om politic. 150 de ani de la naştere (31
mai - 1 iunie 2015, AȘM).
2. Membru al Comitetului Științific Internațional al Conferinței
Științifico - Practice „ Organizarea administrației publice locale în
Republica Moldova în lumina experienței și a practicilor
administrației locale din Europa” 6 octombrie 2015, AȘM.

2

Rapoarte la invitaţie la conferinţe
internaţionale (în plen)

1. Raport în Ședinţa Plenară: „Impactul Constituţiei asupra proceselor
sociale. Conferința Internațională Bienală 2015. Sistemul juridic între
stabilitate şi reformă”. Craiova, 20-21 martie 2015.
2. Raport în Ședinţa Plenară: „Profesorul Constantin Stere –
întemeietor al dreptului constituţional românesc”. Chișinău, AȘM (31
mai - 1 iunie).
3. Raport în Ședința Plenară: „Impactul jurisprudenței Curții
Constituționale asupra conținutului normativ al Constituției ”
Conferința Internațională. Raporturile Curții Constituționale cu
celelalte autorități publice, 24 septembrie 2015, Sala de Conferințe a
hotelului „ Jolly Alon”.
4. Raport în Ședința Plenară: „Нормативно-правовые аспекты
взаимодействия научного сообщества Республики Молдова с
международными организациями”, Simpozionul Internațional
„Interacțiunea guvernelor și comunităților științifice naționale cu
organizațiile internaționale în scopul dezvoltării și utilizării
cunoștințelor științifice”, 19-20 октября 2015, Киев, Украина.

3

Rapoarte la invitaţie la conferinţe naţionale
(în plen)

4

Comunicări la conferinţe internaţionale

5

Comunicări la conferinţe naţionale

Activităţi de cercetare în afara tematicii proiectului instituţional
”_______________________________”
Publicaţii
1
2

Monografii, culegeri de articole ştiinţifice
Capitole în monografii

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cărţi de specialitate pentru învăţământul
universitar (dicţionare, manuale)
Articole în reviste cu factor de impact
Articole în reviste editate în străinătate (cu
indicaţia tipului revistei)
Articole în reviste ştiinţifice naţionale (cu
indicaţia tipului revistei)
Articole în culegeri ştiinţifice naţionale
Articole în culegeri editate în străinătate
Publicaţii ştiinţifice electronice
Rezumate (teze) la conferinţe ştiinţifice
naţionale
Rezumate (teze) la conferinţe ştiinţifice
internaţionale

Participări la conferinţe
1

Comunicări la conferinţe internaţionale

1. Conferința Internațională „ 75 de ani de la anexarea de către URSS
a Basarabiei, Nordul Bucovinei și ținutul Herța-28 iunie 1940” 12-13
iunie 2015, Biblioteca Municipală „ B.P. Hasdeu” Chișinău.
2. Conferința Internațională Științifico - Practică „Organizarea
administrației publice locale în Republica Moldova în lumina
experienței și a practicilor administrației locale din Europa” 6
octombrie 2015, AȘM.
3. Conferința Internațională Științifico – Practică „Creșterea
Economică în Condițiile Globalizării” 15-16 octombrie 2015, INCE,
Chișinău.
4.Conferința Internațională: „Dialogul civilizațiilor” 23 octombrie
2015, AȘM.

2

Comunicări la conferinţe naţionale

1. Masa Rotundă privind „Consolidarea rolului Curții Constituționale
a Republicii Moldova” 17 iulie 2015, Hotel “VisPas” Chișinău.
2. Masa Rotundă „Situația social-politică din Republica Moldova și
tendințele posibile de evoluție”28 iulie 2015, ASM.
3. Dialog pentru încheierea Pactului Social „Pentru Moldova” 14
octombrie 2015, Palatul Republicii, Chișinău.
4. Conferința Științifică: „În memoriam Alexei Potângă - primul
director al Centrului pentru Drepturile omului din Republica
Moldova” 10 decembrie 2015, AȘM.
5. Masa Rotundă „Sistemul politic din Republica Moldova:
funcționalitate și oportunități de modernizare” 11 decembrie 2015,
AȘM.

Deplasări efectuate în perioada respectivă
Cu acoperire financiară din contul proiectului
instituţional
Cu acoperire financiară parţială din contul
proiectului instituţional
Cu acoperire financiară din alte surse (proiecte,
sponsorizări, granturi, din contul organizatorilor
manifestărilor etc.)

1. Deplasare Kiev, Ucraina, pentru participare la Simpozionul
internațional “Взаимодействие правительств и национальных
научных обществ с международными организациями в целях
развития и применения научных знаний” perioada 18-21

3

octombrie 2015.
2. Deplasare Kiev, Ucraina, pentru participare la Ședința Consiliului
Asociației Academiilor de Științe, 20 octombrie 2015.
3. Deplasare Baku, Azerbaijan, pentru participare la Ședința solemnă
organizată cu prilejul Jubileului de 70 de ani de la constituirea
primelor Instituții de Cercetare ale Academiei Naționale de Știință ale
Azerbaijanului.

Activităţi de expertizare, analiză şi consultanţă
Participări la elaborarea actelor normative
Activităţi de consultanţă / expertiză
Elaborarea de avize, note informative şi analitice
Participare în activitatea comisiilor şi grupurilor
de lucru

1. Membru al Comisiei pentru elaborarea Strategiei securităţii
naţionale a Republicii Moldova.
2. Membru al Colegiului de Onoare al Conferinței “Constantin Stere”
publicist, prozator, jurist şi om politic. 150 de ani de la naştere.
3. Membru al Comisiei Naționale pentru elaborarea Raportului
național al Republicii Moldova pentru Conferința Organizației
Națiunilor Unite HABITAT III.
4. Membru al Comisiei pentru alegerea Guvernatorului Băncii
Naționale.
5. Membru al Comisiei pentru organizarea și desfășurarea
concursului de ocupare a funcțiilor publice de conducere de nivel
superior.
6.Președinte al grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei privind
cultivarea limbii române.

Elaborarea de propuneri publicate în domeniul
politicilor publice
Elaborarea studiilor analitice publicate (individual
sau în grup de coautori)
Alte participări

1. Copreşedinte al Colegiului de redacţie la Revista ştiinţifică
internaţională „Law and Politology”.
2. Membru al Colegiului de redacţie la publicaţia ştiinţifico-practică
„Revista Naţională de Drept”;
3. Membru al Colegiului de redacţie la Revista de Ştiinţă, Inovare şi
Artă ACADEMOS.
4. Membru al Colegiului de redacţie la Revista metodico - științifică
trimestrială „ Administrare Publică”.
5. Membru al Colegiului de redacţie la Revista Institutului Național
al Justiției, Publicație științifico-practică, informativă și de drept.

4

Impactul cercetărilor şi elaborărilor
Participări în proiecte de cercetare internaţionale
şi naţionale altele decât cele instituţionale ale
AŞM

1. „Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul
extinderii procesului integraționist european”. (Institutul de Cercetări
Juridice și Politice)
2. „Dimensiunea socio-economică a migrației în Italia și Republica
Moldova” din cadrul Programului de colaborare bilaterală dintre
Academia de Știință a Moldovei și Consiliul Național pentru
Cercetare din Italia. (Institutul de Cercetări Juridice și Politice)
3. „Metodologia evaluării complexe a calității mediului ambiant –
bază a cercetării calității vieții umane în condițiile transformărilor
socionaturale globale” din cadrul Programului de colaborare
bilaterală dintre Academia de Știință a Moldovei și Fondul
Republican de Cercetări Fundamentale din Belarus. (Institutul de
Cercetări Juridice și Politice)
4. „Creația legislativă: concept și perspective”. (Institutul de
Cercetări Juridice și Politice)

Premii obţinute pentru rezultatele cercetării

Transfer de cunoştinţe şi activitate didactică
1

Cursuri ţinute
1. Drept Constituţional şi Instituţii politice (Curs , Universitatea de
Stat, Facultatea Drept).
2. Drept parlamentar, Drept electoral (Curs, Academia de Aministrare
Publică).
3. Drept constituţional. Instituţii şi proceduri, (Curs , Universitatea
„Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și
Politice).
Noțiuni de drept comparat (Uniunea Europeană – România –
Republica Moldova) (Universitatea Dunărea de Jos, Facultatea
Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești)
Instituții de Drept European general, (Uniunea Europeană – România
– Republica Moldova) (Universitatea Dunărea de Jos, Facultatea
Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești)

2
3

Conducere a tezelor de licenţă
Conducere a tezelor de masterat

Conducător a 11 masteranzi

4

Conducere a tezelor de doctor

Conducător a 6 doctoranzi

1

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

Diseminarea informaţiei ştiinţifice şi promovarea imaginii ştiinţei
2
3

Ion GUCEAC

____________________
(semnătura)

31 decembrie 2015
5

