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Raportului de activitate în anul 2011  
al academicianului Roşca Alexandru, dr. hab. în filosofie,  

 
I. Activitatea ştiinŃifică 

 
Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor de 
cercetări proiectelor bilaterale, internaŃionale 

II. Rezultatele ştiinŃifice principale 
Monografii în ediŃii internaŃionale  
Monografii în alte ediŃii din străinătate  
Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 1  
Articole în reviste cu factor de impact 0,1-1.0  
Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,1  
Articole în alte reviste editate în străinătate  
Monografii editate în Ńara  
Articole în reviste naŃionale, categoria A  
Articole în reviste naŃionale, categoria B  
Articole în reviste naŃionale, categoria C 2 
Articole în culegeri  
Participarea la foruri ştiinŃifice 2 
Activitatea inovaŃională 
Numărul de cereri prezentate   
Numărul de hotărîri pozitive obŃinute  
Numărul de brevete obŃinute  
Numărul de brevete implementate  

III.  Rezultatele ştiinŃifice obŃinute în anul de referinŃă ( până la 100 cuvinte) 
Am selectat literatura științifică și am elaborat concepția și metodologia compartimentului „Statul 
ca element central al sistemului politic” al proiectului instituțional „Interacțiunea dintre stat și 
societatea civilă în Republica Moldova în procesul aprofundării reformelor democratice”  

IV.  Activitatea didactică 
Numărul cursurilor Ńinute  
Numărul total de persoane la care aŃi fost conducător ştiinŃific al tezei de doctorat 2 
Numărul persoanelor la care aŃi fost conducător ştiinŃific şi care au susŃinut teza   
Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

V. Activitatea managerială 

 

VI.  InformaŃii generale  
Premii, medalii, titluri etc. 

VII.  Alte activităŃi:  
1)      președinte al corpului academic din cadrul Secției de Științe Umanistice a AȘM;       
2)      membru al Consiliului ştiinŃific provizoriu al IIEŞP al AŞM; 
3) membru al colegiului de redacŃie al „Revistei de filozofie, sociologie şi ştiinŃe politice”; 
4) preşedinte al Seminarului ştiinŃific de profil la I.I.E.Ş.P. al A.Ş.M.; 
5) președinte al Consiliului ŞtiinŃific Specializat de susŃinere a tezelor de doctor/doctor hab. 

în ştiinŃe politice la I.I.E.Ş.P. al A.Ş.M. la specialitatea 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria 
politologiei; instituŃii şi procese politice; 
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6) membru al Seminarul ştiinŃific de profil la FRIŞPA a USM la specialitatea 23.00.01 – 
Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituŃii şi procese politice; 

7) membru al Comisiei Superioare de Atestare a CNAA; 
8) membru al Comisiei de expertize unificată în domeniul științelor sociale de pe lîngă 

Comisia Superioară de Atestare a CNAA; 
9) membru al colegiului de redacție al revistei „Общество и экономика”, (Moscova). 

         Semnătura  
 


