
Anexa A 

F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2015 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele ROȘCA Alexandru, academician al AŞM, dr. hab. în filozofie 

 

II. Activitatea ştiinţifică 

consultant ştiinţific 

III. Rezultatele ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale  
Monografii în alte ediţii 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 ţară   

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B  

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în culegeri  
Participarea la foruri ştiinţifice 3 
Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate   
Numărul de hotărîri pozitive obţinute  
Numărul de brevete obţinute  
Numărul de brevete implementate  

IV. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 de cuvinte) 

Cercetarea problemei dezvoltării general-umane ca fundament a dialogului inter-civilizațional, a 

problematicii ce ține de relația stat-individ, stat-societate și alte subiecte ce țin de problematica 

statului ca element central al sistemului politic. 

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute  

Numărul total de persoane la care a  fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat  

Numărul persoanelor la care a  fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza   

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

VI. Activitatea managerială 

 

VII. Informaţii generale  

Premii, medalii, titluri etc.  

VIII. Alte activităţi: Membru ai Consiliului ştiinţific al ICJP al AŞM; Membru al Comisiei de Atestare a CNAA; 

Membru al Comisiei de expertize unificată în domeniul științelor sociale de pe lîngă Comisia de Atestare a 

CNAA; Membru al colegiului de redacție al revistei „Общество и экономика”  (Moscova) și membru al 

colegiului de redacţie al „Revistei de Filozofie, Sociologie şi Știinţe Politice”; Preşedinte la Seminarul ştiinţifice 

de profil la ICJP al AȘM și președinte al Consiliului Ştiinţific Specializat de susţinere a tezelor de doctor/doctor 

hab. în ştiinţe politice la ICJP al AȘM la specialitatea 561.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; 

instituţii şi procese politice; Membru la Seminarul Știinţifice de Profil la FRIŞPA la USM la specialitatea 561.01 

– Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice; Secretar al Sfatului academicienilor al 

AȘM. 

Semnătura  


