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DOCTORUL ION RUSANDU

LA 70  DE ANI 

Implinirea de către domnul Ion Rusandu, doctor în filosofie, cercetător științific 
coordonator în Centrul Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de Cercetări 
Juridice, Politice și Sociologice a onorabilei vârste de 70 de ani ne oferă prilejul deosebit și 
potrivit pentru a pune în lumină valențele remarcabile ale acestui om cu literă mare, cunos-
cut și foarte respectat atât în comunitatea științifi că din Republica Moldova, cât și de peste 
hotare. Doctorul Ion Rusandu și-a dedicat viața unei ocupații nobile și necesare societății, 
cea de cercetător științifi c. Activitatea de cercetare științifi că include subiecte variate din 
fi losofi e socială, prioritar probleme ce se referă la dezvoltarea durabilă inovațională și științe 
politice, în ultimul timp eforturile cercetătorului fi ind ancorate pe elucidarea raportului 
dintre puterea politică și opoziția politică, subiect de mare actualitate nu numai pentru Re-
publica Moldova: este supus investigațiilor științifi ce fenomenul opoziției în cadrul sistemului 
politic din Republica Moldova și dezvăluită esența evoluției relațiilor de interdependență, 
interacțiune și antagonism dintre partidele politice din opoziție și cele afl ate la putere în pro-
cesul exercitării actului de guvernare. Conferențiarul cercetător Ion Rusandu a îmbrățișat şi 
profesia de dascăl, instrunind generaţii de studenți în spiritul valorilor general-umane, 
rămânând un exemplu de abnegație, profesionalism, perseverenţă și perfecțiune, promovând 
consecvent gândirea fi losofi că în abordarea oricărei probleme sociale. 

S-a născut la 8 august 1950 în s. Găvănoasa, r-nul Vulcănești, a absolvit Facultatea 
de Filosofi e a Universităţii „M. Lomonosov” din Moscova, desfășurând apoi marea ma-
joritate a activităţii profesionale la Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, 
care, de-a lungul anilor, a suferit multiple schimbări în denumire şi remanieri în format. 
Conferențiarul Ion Rusandu a parcurs aproape toate treptele ierarhice din cadrul acestui 
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Institut, începând cu poziția de laborant superior şi fi nalizând cu cea de director. Activitatea 
de cercetare ştiinţifi că şi de administrare a fost cumulată în cadrul Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei cu președinţia Comitetului Sindical (1984–1989, 2005–2006). 

Sunt de menționat calitățile manageriale ale domnului Ion Rusandu, care a contribuit la 
mobilizarea și consolidarea colectivelor știinţifi ce și didactice pe care le-a condus cu multă 
responsabilitate și dedicație. Timp de circa un deceniu şi jumătate doctorul Ion Rusandu a 
muncit și în cadrul altor structuri şi instituţii ale statului, deţinând funcţiile de consultant 
principal la Cancelaria de Stat (1992–1993), prorector al Universităţii de Studii Umanistice 
din Moldova (1995–2001), şef secţie în Consiliul de Evaluare şi Acreditare la Universitatea 
de Studii Umanistice din Moldova (2001–2002), rector al Universităţii Real Umaniste din 
Moldova (2003–2004), prorector al Institutului de Studii Aplicative Integrate (2004–2005). 

La fi ecare etapă a vieții, domnul Ion Rusandu a manifestat o vădită înțelepciune fi losofi că și 
abnegație de invidiat în realizarea sarcinilor propuse. Astfel, revenirea la Academia de Ştiinţe a 
Moldovei s-a dovedit de bun augur, mai ales din punct de vedere ştiinţifi c, unde s-a manifestat 
ca un conducător prodigios de proiecte internaționale în domeniul cercetării și inovării de ni-
vel bilateral, cum ar fi : 08.820.08.03 BF „Tehnologii avansate în structura dezvoltării durabile a 
sistemelor inovaționale din Republica Belarus și Republica Moldova: problema concordanței 
valorilor noosferice” (2008-2009) și 10.820.08.20 BF „Orientării noosferice în strategia dez-
voltării durabile a Republicii Belarus și Republicii Moldova” (2010-2011). 

Sunt de remarcat și rezultatele muncii care s-au materializat în lucrări științifi ce valoroase 
și în prezentarea ideilor inovative. Venerabilul septuagenar a participat activ la numeroase fo-
ruri științifi ce naționale și internaționale, promovând valorile științifi ce și contribuind la con-
solidarea științei în Republica Moldova. El este autor/coautor a peste 120 de lucrări ştiinţifi ce 
şi metodico-didactice, inclusiv 7 monografi i. Pentru a caracteriza mai fundamental procesele 
social-politice din Republica Moldova, domnul Ion Rusandu a lansat în circuitul științifi c noi 
termeni precum „societatea apretă”, „crowdsourcing-ul civic”, „pacea hibrid” . 

Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei a fost desemnat laureat al Academiilor 
de Ştiinţe din Ucraina, Belarus şi Moldova (2009), în anul 2010 i-a fost conferit titlul „Om 
emerit”. Datorită eforturilor profesionale depuse, dar și calităților personale deosebite, 
domnul Ion Rusandu își are locul binemeritat în rândul personalităților notorii din do-
meniul științific din Republica Moldova, iar responsabilitatea, ambiția și spiritul creativ 
de care dă dovadă în nobila activitate de cercetător vor servi și în continuare drept premi-
să pentru noi performanțe în știință și educație. La hotarul dintre decenii, Vă îndemnăm 
să conservați autoritatea ireproșabilă și inteligența nesecabilă de care dați dovadă în sin-
cera năzuință de a oferi sprijin cercetătorilor tineri în activitatea cotidiană din cadrul 
Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 

Cu prilejul frumoasei aniversări de 70 de ani, Vă dorim sănătate durabilă, o cale cât mai 
lungă pe tărâmul științifi c, sentimente copleșitoare care să Vă aducă satisfacție sufl etească, 
energie creatoare inepuizabilă și mulți ani fericiți înainte. 

Victor JUC, doctor habilitat în științe politice, 
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

Veaceslav UNGUREANU, doctor în științe politice, 
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice 
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