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DAREA DE SEAMĂ 

 privind activitatea ştiinţifică a acad. Alexandru ROȘCA pe anul 2012 

 

1. Continuarea elaborării compartimentului „Statul ca element central al 

sistemului politic” din cadrul Proiectului instituţional al Secţiei 11.817.07.21F „Interacţiunea 

dintre stat şi societatea civilă în Republica Moldova în contextul aprofundării reformelor 

democratice” (2011-2014) (director de proiect: dr. P. Varzari) prin: scrierea și publicarea 

lucrărilor științifice; participarea cu rapoarte și comunicări științifice la diverse manifestări 

științifice; organizarea manifestărilor științifice în cadrul Secției și Institutului, precum și prin 

coordonarea activității științifice a doctoranzilor. 

 

2. Am publicat următoarele lucrări științifice: 

1) Articol științific ROȘCA A., MIDRIGAN P. „Viziuni asupra problemei 

globalizării culturale”. În: Revista de filozofie, sociologie și științe politice, 2012, nr. 1, p. 78-84, 

0,75 c.a. ISSN 1857-2294. 

2) Articol științific ROȘCA A.N., ROȘCA A.S., MIDRIGAN P. „Dimensiunea 

politică a vieții sociale”. În: Revista de filozofie, sociologie și științe politice, 2012, nr. 2, p. ,51-

68, 1,25 c.a. ISSN 1857-2294. 

3) ROȘCA A.N. Postfață la cartea „Dialogul civilizațiilor”. Chișinău, 2012, 0,2 c.a., 

p. 131. 

 

3. Pregătirea pentru publicare a următoarelor lucrări științifice: 

1) Articol „Valorile general-umane ca platformă a dialogului civilizațiilor”, 0,8 c.a. 

2) Articol „Statul ca element central al sistemului politic din Republica Moldova”, 

1,5 c.a. 

 

4. Participarea cu rapoarte/ comunicări la următoarele manifestări ştiinţifice: 

1) Comunicare la Masa Rotundă „Criza politică și criza constituțională: impactul 

asupra societății”, IIEȘP al AȘM, 14 februarie 2012. 

2) Comunicare „Relația democratizare – europenizare în contextul opțiunii de 

integrare europeană a Republicii Moldova”  la Masa Rotundă „Republica Moldova între Uniunea 

Europeană și Uniunea Eurasiatică”, IIEȘP al AȘM, 8 mai 2012. 

3) Comunicare„Democratizarea ca fundament al europenizării Republicii Moldova” 

la Masa rotundă „Republica Moldova după două decenii de independență: dimensiuni sociale și 

politice”, IIEȘP al AȘM, 23 august 2012. 
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4) Comunicare „Democratizarea și europenizarea Republicii Moldova în contextul 

integrării europene” la Conferința științifică națională cu participare internațională „Societatea 

civilă şi procesul democratizării în Republica Moldova: oportunități de modernizare a sistemului 

politic”, Secția Științe Politice a IIEȘP al AȘM, 25 octombrie 2012. 

5) Raport „Valorile morale general-umane ca platformă a dialogului dintre 

civilizații” la Conferința științifică internațională „Dialogul civilizațiilor: etică, educației, 

libertate și responsabilitate într-o lume în schimbare”, 15-17 octombrie 2012, IIEȘP al AȘM. 

 

5. Activitatea didactică: 

1) prin coordonarea științifică a subsemnatului au fost susținute și confirmate 1 teză 

de doctor și 1 teză de doctor habilitat în științe politice; 

2)      coordonez 1 teză de doctor habilitat în științe politice. 

 

6. Activitatea managerială: 

1) membru al Consiliului ştiinţific al IIEŞP al AŞM; 

2) președinte al corpului academic din cadrul Secției de Științe Socio-Umaniste a 

AȘM;   

3) membru al Comisiei de Atestare a CNAA;  

4) membru al Comisiei de expertiză unificată în domeniul științelor sociale de pe 

lîngă Comisia de Atestare a CNAA;  

5) membru al colegiului de redacție al revistei „Общество и экономика”, 

(Moscova); 

6) membru al colegiului de redacţie al „Revistei de filozofie, sociologie şi ştiinţe 

politice”; 

7) preşedinte la Seminarul ştiinţifice de profil la I.I.E.Ş.P. al A.Ş.M.; 

8) președinte al Consiliului Ştiinţific Specializat de susţinere a tezelor de doctor / 

doctor hab. în ştiinţe politice de pe lîngă I.I.E.Ş.P. al A.Ş.M. la specialitatea 23.00.01 - Teoria, 

metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice; 

9) membru la Seminarul ştiinţifice de profil la FRIŞPA a USM la specialitatea 

23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice. 

 

Consultant științific,  

academician                                                                                       Alexandru ROȘCA 

 

23 noiembrie 2012 


