
Akademos

224 - nr. 4 (27), decembrie 2012  

FONDATORUL ŞCOLII NAŢIONALE
 DE ŞTIINŢE POLITICE

Acad. Gheorghe RUSNAC 
la 70 de ani

Născut la 23 noiembrie 1942 în s.Ocniţa, 
r-nul Ocniţa.

Istoric, domeniul de cercetare:  tranziţia de-
mocratică, sistemului electoral şi scrutinul, for-
marea şi evoluţia partidelor politice, fenomenul 
migraţiei.  

Doctor habilitat în istorie (1989), profesor 
universitar (1991), membru corespondent (2001), 
membru titular (2007) al AŞM.

Academicianul Gheorghe Rusnac, vicepreşe-
dinte al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dez-
voltare Tehnologică, este proaspăt înregimentat în 
cohorta onorifi că a septuagenarilor.

Recitind sugestiile ce le-am expus cu ocazia 
consemnării a 65 de ani din ziua naşterii doctorului 
habilitat în politologie Gheorghe Rusnac, cu scur-
gerea timpului m-am convins în justeţea concluzi-
ilor privind contribuţia substanţială a dumnealui la 
reforma învăţământului în Universitatea de Stat din 
Moldova – principala forjerie de cadre de înaltă cali-
fi care şi ştiinţifi ce din ţara noastră după proclamarea 
independenţei. Dar, totodată, constat cu o deosebită 
mândrie pentru colegul nostru că în ultimii cinci ani 
a mai adunat în buchetul vieţii noi virtuţi, activând 
în domeniile diplomaţiei şi relaţiilor internaţionale, 
organizării cercetării şi inovării în universităţile din 
Republica Moldova.

Fiind student, lider al organizaţiei de tineret stu-
dios, l-am cunoscut de la distanţă de cum am păşit 
pragul Universităţii, de mai bine de patru decenii. 

Dar mai îndeaproape, lucrând şi eu la universitate, 
i-am apreciat calităţile deosebite de profesor univer-
sitar, promotor al diferitor activităţi didactice, ştiin-
ţifi ce şi sociale.

Cunoştinţele acumulate şi aptitudinile cultivate, 
vocaţia de profesor şi cercetător, talentul şi capaci-
tăţile de manager s-au manifestat din plin anume în 
timpul ce s-a scurs de la proclamarea independenţei 
ţării noastre.

Sub conducerea profesorului universitar Gheor-
ghe Rusnac s-au produs schimbări cardinale în pro-
cesul de învăţământ: s-a iniţiat pregătirea cadrelor 
la noi specialităţi, au fost editate o serie de manuale 
originale, s-a consolidat potenţialul pedagogico-şti-
inţifi c; a crescut considerabil numărul studenţilor 
şi doctoranzilor; a derulat renovarea bazei tehnico-
materiale; a fost implementat un nou tip de mana-
gement universitar; s-a atestat o prezenţă masivă a 
universităţii pe arena internaţională ş.a.

Aparte voi menţiona şi acţiunile sale întreprin-
se în vederea derulării procesului de reformare şi 
restructurare a universităţii. Cu ajutorul colegi-
lor occidentali din România, Bulgaria, Germania, 
SUA, Franţa şi din alte ţări, cu tradiţii bogate şi 
experienţă valoroasă în predarea ştiinţei politice, 
dumnealui a reuşit să traseze propria cale de pre-
dare, de instruire şi de educare a viitorilor specia-
lişti în domeniul ştiinţelor politice, care corespunde 
atât tradiţiilor noastre naţionale, cât şi valorilor de-
mocratice ale sistemului actual de învăţământ din 
lume. Iată doar câteva repere.

La Universitatea de Stat din Moldova, în 1995 
a fost înfi inţată o facultate de relaţii internaţionale, 
ştiinţe politice şi administrative, a fost deschisă şi 
funcţionează cu succes forma de învăţământ prin 
doctorat şi postdoctorat. Numai sub îndrumarea ne-
mijlocită a profesorului universitar Gheorghe Rus-
nac, în perioada de referinţă au fost pregătite peste 
20 de teze de doctor şi doctor habilitat în ştiinţe po-
litice.

De o valoare deosebită teoretică, dar şi practică, 
sunt investigaţiile dumnealui în problemele tranzi-
ţiei democratice, sistemului electoral şi scrutinului, 
formării şi evoluţiei partidelor politice, funcţionării 
sistemului partinic democratic, relaţiilor dintre putere 
şi opoziţie în contextul managementului politic, rela-
ţiilor interetnice şi minorităţilor naţionale din Moldo-
va, dezvoltării spiritului activ de cetăţean în rândurile 
tineretului şi studenţilor, societăţii civile, mijloacelor 
de informare în masă şi proceselor de migraţiune, 
monitorizării opiniei publice, transformărilor politice 
şi social-economice din Moldova în condiţiile tranzi-
ţiei spre democraţie şi economia de piaţă.
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Astăzi, prin aportul personal al domnului aca-
demician Gheorghe Rusnac şi al discipolilor săi 
C. Marin, V. Moşneaga, V. Saca, T. Spinei, 
G. Pârţac, I. Sandu, C. Manolache, V. Sacovici, C. 
Solomon ş.a., ştiinţele politice au atins nivelul de 
autogenerare, acumulând o experienţă solidă în pre-
gătirea studenţilor şi doctoranzilor în diverse ramuri 
şi se afl ă în ascensiune spre noi realizări.

Conchidem că, pe bună dreptate, profesorul uni-
versitar, savantul şi managerul Gheorghe Rusnac, în 
cadrul alegerilor în calitate de membru corespon-
dent şi membru titular al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei a fost recunoscut drept fondator al şcolii 
naţionale de ştiinţe politice din ţara noastră.

Cu ocazia zilei de naştere îi exprimăm academi-
cianului Gheorghe Rusnac sincere felicitări, urări de 
bine, sănătate, noi realizări în domeniul politologiei 
care i-a marcat cariera ştiinţifi că!

 Acad. Gheorghe Duca

„Prin forţa de adaptare la schimbări, rectorul 
Gheorghe Rusnac a ştiut să facă şi să pună în valoare 
cerinţele presante, dictate de Procesul Bologna în ve-
derea armonizării structurii învăţământului superior 
din ţară şi adaptării la exigenţele celui european. Prin 
muncă plină de dăruire, sprijinindu-se pe valorile şi 
principiile fundamentale ale educaţiei şi operând 
transformări profunde în procesul de învăţământ 
şi infrastructura universităţii, dezvoltă o instituţie 
orientată spre rezultate, bazată pe inovaţie, diversi-
fi care şi îmbunătăţirea continuă a performanţelor. ”

M. cor. Gheorghe Cimpoieş, rectorul 
Universităţii Agrare de Stat din Moldova

 „O pagină aparte în activitatea acad. Gh. Rusnac 
a constituit-o misiunea de Ambasador Extraordinar 
şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Italia şi 
Malta. Este semnifi cativ faptul că fi ind în această 
înaltă şi responsabilă funcţie de stat, Domnia sa nu s-a 
distanţat de învăţământul superior şi de viaţa USM, 
contribuind în mod direct la iniţierea şi semnarea 
unui şir de acorduri de colaborare a USM cu Centre 
Universitare din Italia. Un gest deosebit faţă de USM 
este şi donaţia unui lot de carte italiană de peste 120 
titluri Bibliotecii Centrale Universitare a USM.”

Dr. prof. univ. Petru Gaugaş
Dr., prof. univ. Petru Chetruş
Lector univ. sup. Ştefan Tiron

Universitatea de Stat din Moldova

(Din cartea Academicianul Gheorghe Rusnac: 
Biobibliografi e. -Ch.; Institutul de Studii Enciclo-
pedice al AŞM, 2012 -168 p.)

PLANTELE AROMATICE 
ŞI MEDICINALE – PASIUNEA 

UNEI VIEŢI DE CERCETĂTOR

Dr. hab. Grigore MUSTEAŢĂ 
la 80 de ani 

Agronom, domeniul de cercetare: tehnologii 
de cultivare a plantelor aromatice, prelucrarea 
şi comercializarea produsului fi nit al plantelor 
aromatice

Doctor habilitat  în agricultură (1990). Profe-
sor universitar (2001).

S-a născut la 3 decembrie 1932 în comuna Mi-
haileni, judeţul Bălţi, într-o familie de ţărani, fi ind  
al patrulea din cei nouă copii.

A absolvit în anul 1948 şcoala din satul natal. 
În 1949 împreună cu familia a fost deportat în re-
giunea Curgan, Rusia. În pofi da greutăţilor şi obsta-
colelor inemaginabile, absolveşte cu succes singura 
şcoală medie funcţională din raionul administrativ 
Belozerskoe. Dovedind cunoştinţe profunde, în 
1951 este înscris la Facultatea de Agronomie a In-
stitutului Agricol de Stat din Curgan. Datorită per-
severentei, insistenţei şi muncii asidue, având ca 
îndrumători mai multe personalităţi notorii precum: 
V.P. Kuşnirenko, M.I. Lopatin, A.C. Verşinin, S.M 
Râtov, Iu. Staroselskii ş.a., Gr. Musteaţă a obţinut 
o bună pregătire teoretică şi practică. A fost unicul 
student la facultate din promoţia anului 1956 care 
pe parcursul întregii perioade era în exclusivitate cu 
califi cativul „foarte bine”.

Obţinând diploma cu menţiune de inginer-
agronom, este repartizat să activeze la valorifi carea 
„pământurilor înţelenite” în regiunea Novosibirsk, 
Rusia. Tânărul specialist, în calitate de agronom-

Jubileu




