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Consultant ştiinţific, acad. Gheorghe RUSNAC 
 

FIŞA DE EVALUARE  
pe anul 2015 

 

Activitatea pentru realizarea obligaţiilor de serviciu 

        

 

Publicaţii  
 

1 Monografii, culegeri de 

articole ştiinţifice  

1. C. Solomon, Gh. Rusnac „Alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 

în Republica Moldova”, „Moldoscopie – Revistă ştiinţifică trimestrială 

(probleme de analiză politică)”, 2015, p. 77-92 

 

2 Capitole în monografii   

3 Cărţi de specialitate pentru  

învăţămîntul universitar  

(dicţionare, manuale)  

1. Gh. Rusnac, V. Moşneaga „Din agenda de lucru a Ambasadei Republicii 

Moldova în Italia (2008 – 2011)”,Chişinău 2015 „Tipografia Centrală”, 

208p 

4 Articole în reviste editate în 

străinătate (cu indicaţia 

tipului revistei) 

 

5 Articole în reviste ştiinţifice 

(cu indicaţia tipului revistei) 

 

6 Articole în culegeri ştiinţifice 1. V. Saca, Gh. Rusnac „Ştiinţa politică universitară în contextul 

modernizării societăţii”, culegerea „ Ştiinţa politică şi societatea în 

schimbare”, materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale dedicate 

celei de-a 20-a aniversări a Facultăţii Ştiinţe Politice şi Administrative, 

Chişinău, CEP USM, 2015, p. 13-26 

2. V. Moşneaga, V. Ţurcan, Gh. Rusnac „Învăţământul universitar şi 

orientările migraţionale ale absolvenţilor din republica Moldova”. 

Culegere de articole „Migraţia de muncă din Republica Moldova”, 

Chişinău, CEP USM. P. 56-83 

7 Articole în culegeri editate în 

străinătate 

 

8 Publicaţii ştiinţifice 

electronice  

 

9 Rezumate (teze) la conferinţe 

ştiinţifice naţionale 

 

10 Rezumate (teze) la conferinţe 

ştiinţifice internaţionale 

 

11 Lucrări prezentate spre 

publicare 

 

 

 

Participări la conferinţe 
 

1 Rapoarte la invitaţie la conferinţe 

internaţionale (în plen) 

 

2 Comunicări la conferinţe 

internaţionale 

2 participări la conferinţe internaţionle: Moscova, Bucureşti 

3 Rapoarte la invitaţie la conferinţe 

naţionale (în plen) 

 

4 Comunicări la conferinţe 

naţionale 

6 participări la conferinţe naţionale 

5 Deplasări – a) acoperire financiară;  

b) acoperire parţială;  

c) din contul organizatorilor 

 

Alte participări  
 

1 Organizarea manifestărilor  
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Impactul cercetărilor şi elaborărilor 
 

1 Proiecte de cercetare obţinute prin competiţie   

2 Premii obţinute pentru rezultatele cercetării   

3 Alte aprecieri a rezultatelor cercetărilor şi 

elaborărilor  

 

 

Transfer de cunoştinţe şi activitate didactică 
1 Cursuri ţinute  

2 Conducere a  tezelor de licenţă / masterat   

3 Conducere a  tezelor de doctor Studii de postdoctorat – 1 

Studii de doctorat - 3 

 

Diseminarea informaţiei ştiinţifice şi promovarea imaginii ştiinţei 

 
1 Publicaţii de popularizare a ştiinţei / articole în 

enciclopedii 

 

 

2 Participări la emisiuni radio şi TV consacrate 

ştiinţei  

 

3 Participări la alte manifestări   

                                                                                                      

ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale 

2 Participări la elaborarea actelor 

normative şi în activităţi de 

consultanţă / expertiză, avize, 

note informative şi analitice 

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 şi acreditarea 

organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării; 

4. Membru al Comisiei de expertiză unificată în domeniul ştiinţelor 

sociale; 

5. Membru al colegiului de redacţie „Moldoscopie (probleme de analiză 

politică)” şi „Revista militară”- pregătirea specialiştilor 

 

 

3 Participare în activitatea 

comisiilor şi grupurilor de lucru 

 

4 Alte participări  


