
I N F O R M A Ț I E 

despre activitatea academicianului Gh. Rusnac pe parcursul anului  2012  
                  

                   Pe parcursul anului de referință  am publicat :  

       1. V. Moraru, V. Moșneaga, Gh. Rusnac.  monografia  ”Maiatnik migrații” Chișinău. 2012, 

200 pagini. 

        2. V. Moșneaga, M. Iațco, Gh. Rusnac, articolul "  Migrația de muncă în Spania din 

Europa de est : fluxurile și căile de imigrare. R., Moldoscopie (Probleme de analiză politică ), 3 

( LV!!!) , Chișinau , 2012. p . 72 - 96. 

       3.  Gh. Rusnac  ” Omul care este al țării  - Gh. Duca - 60 ani”. ”Săptămâna”, 10 februarie 

2012. 

        4.  Gh. Rusnac  ”Evropa otkroisea gasterbaiteram iz Moldovî”.  Jurnal  ”Business klass” 2 

, februarie , 2012. 

         5. ”Gh. Rusnac : Rektor , Posol , Celovek”,  interviu,  gazeta ”Expert novostei”, 06 , 04 . 

2012. 

         6. Gh. Rusnac - interviu ”Un gest frumos și un model de devotament pentru baștina ta”   

Săptămânal ”Glia Drochiană”, 16.01.2012. 

          7. Gh. Rusnac - interviu  ”20 ani a relațiilor moldo-italiene”. ”Radio Moldova”, 21.02.12. 

                  

                În domeniul pregătirii specialiștilor. 

     1. A susținut în termenii stabiliți teza de doctor în științe politice, doctoranda  Natalia Putina 

de la USM, ”Unitatea teritorial autonomă găgăuză (Gagauz Yeri) în contextul procesului politic 

din Republica Moldova: general și particular”, Chișinău, 21.12.2012. Conducător științific: Gh. 

Rusnac, consultant științific: V. Moșneaga. 

     2 . Am participat în calitate de membru a Seminarelor și a Consililor  Științifice Specializate 

de la facultatea de științe politice și administrative de la USM a șase teze de doctor în științe 

politice, de la teza doctorandei Nicolaev Irina ”Dimensiuni politice ale relațiilor putere-opoziție 

în contextul transformărilor democratice din Republica Moldova”, 11.12.2012 am fost 

Președinte al Consiliului Științific Specializat. 

     3. În cadrul CNAA activez în calitate de Președinte al Comisiei de experți (științe politice și 

jurnalism), sunt și membru al Comisiei unificate de experți la științele socio-umane.  

 

               Alte activități. 

    1. Am participat la lucrările Forumului parlamentar internațional organizat de Președintele 

Dumei de Stat din Rusia  ”Parlamentarismul contemporan și viitorul democrației”,  Moscova, 

09-11 decembrie 2012.  

     2. În cadrul campaniei despre reformele în dezvoltare și inovare, despre programele 

naționale și europene și oportunitățile  de implementare a rezultatelor, despre promovarea 

noilor strategii în cercetare, dezvoltare și inovare am participat cu informații de rigoare în 

cadrul întâlnirilor de lucru cu colectivele mai multor instituții: Universitatea Tehnică, 

Universitatea Agrară, Academia de Studii Economice, Unversitățile din Balți și Comrat. 
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