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Anexa nr. 1 

 

Lista executorilor (funcţia în cadrul proiectului, titlul ştiinţific, semnătura) 

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Titlul 

științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 
Semnătura 

1. COJOCARU Natalia 

 

Dr. Cerc. șt. coord  

2. TOLSTAIA Svetlana 

 

Dr. Cerc. șt. sup.  

3. ȘAITAN Viorica 

 

- Cerc. șt.  

4. PASCARI Rodica 

 

- Cerc. șt.  

5. RUSU Galina 

 

- Lab. superior  
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2. Obiectivele și sarcinile proiectului (până la o pagină) 

1. Conceptualizarea teoretică și metodologică a fenomenului interferenței muncă-familie/ 

viață privată (IPP)/ 2015; 

2. Selectarea, traducerea și validarea metodologiei relevante pentru investigarea IPP/ 2015; 

3. Evidențierea specificului conflictului muncă-familie/viață privată raportat la realitățile 

economice și socioculturale ale RM (studiu cantitativ)/ 2016; 

4. Identificarea percepțiilor și semnificațiilor atribuite diverselor aspecte ale conflictului 

muncă-familie/viață privată (studiu calitativ)/ 2016; 

5. Analiza comparativă a studiilor cu această tematică realizate în diverse țări, în vederea 

delimitării aspectelor interculturale specifice în manifestarea fenomenului IPP, raportate 

la rezultatele studiilor realizate de noi/ 2016; 

6. Precizarea strategiilor de management al conflictului muncă-familie/viață privată 

aplicate în diverse contexte socioculturale (experiența organizațiilor din diverse țări – în 

baza literaturii de specialitate și a rezultatelor studiilor empirice)/ 2017; 

7. Delimitarea inițiativelor personale și organizaționale privind gestionarea conflictului 

muncă-familie/viață privată la angajații din diverse organizații din RM (studiu calitativ)/ 

2017; 

8. Evaluarea strategiilor organizaționale actuale de management al conflictului muncă-

familie/viață privată și evidențierea unor bune practici în acest domeniu (experiența 

organizațiilor din RM – în baza interviurilor cu diverși actori organizaționali și a analizei 

documentelor sociale)/ 2018; 

9. Formularea unui set de recomandări în vederea eficientizării strategiilor de intervenție și 

gestionare a conflictului muncă-familie/viață privată/ 2018;  

10. Examinarea percepțiilor privind disponibilitatea și accesibilitatea programelor muncă-

familie și a factorilor care facilitează implementarea lor (cultura și climatul 

organizațional, suportul organizațional)/ 2019; 

11. Clarificarea reprezentărilor, percepțiilor și atitudinilor privind serviciile de intervenție și 

cercetare psihosocială în mediul organizațional/ 2019; 

12. Publicarea monografiei privind problematica IPP și a modalităților de gestionare a 

acesteia pentru organizațiile din RM (în baza rezultatelor cercetării)/ 2018 (ed. I-a), 2019 

(ed. a II-a, rev. și adăugită). 
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3. Rezultatele științifice ale cercetărilor efectuate în cadrul proiectului 

 

Specificul conflictului muncă-familie/viață privată, raportat la realitățile economice și 

socioculturale ale RM 

1) A fost realizat un studiu cantitativ pe 300 subiecți, având vârsta cuprinsă între 18-60 ani 

(diferențiați în trei categorii de vârstă, apx. 30% fiecare: 18-35 ani, 36-50 ani și peste 50 

ani), dintre care 50% de gen masculin și 50% de gen feminin; 33% căsătoriți, 33% 

celibatari şi 33% divorţați; 50% din organizații publice și 50 organizații private. 

Principalele rezultate: 

• Nu există diferențe semnificative privind percepția conflictului, atât bărbații, cât și 

femeile manifestă un nivel moderat și scăzut de conflict. 

• Diferențe se atestă doar în ceea ce privește angajamentul de rol, femeile manifestă un 

angajament înalt în raport cu rolul parental, iar bărbații față de rolul ocupațional. 

• În cazul necesității de a alege între a dedica mai mult timp familiei, respectiv, carierei sau 

muncii, femeile, mai degrabă, vor renunța la carieră în favoarea familiei, pe când bărbații, 

invers – vor alege să dedice mai mult timp dezvoltării carierei profesionale.  

• Femeile–părinți sunt mult mai disponibile de a tranzita granița domeniului profesional 

spre cel familial, iar bărbații-părinți se dovedesc a fi mai flexibili de a tranzita granița 

domeniului familial spre cel profesional. 

 

Percepții și semnificații atribuite diverselor aspecte ale conflictului muncă-familie/viață 

privată 

2) Au fost realizate 7 studii de caz (după o schemă de analiză prestabilită) în două companii 

de telecomunicații, o instituție cu profil educațional, o întreprindere cu capital străin, o 

întreprindere comercială (SRL domeniul vânzări), un departament în componenta MAI, 

un departament din cadrul serviciului fiscal. 

Principalele rezultate: 

• Angajații recunosc inevitabilitatea conflictului muncă-familie, dar ignoră consecințele 

acestuia. Conflictul este văzut ca o situație firească, iar incapacitatea de a îmbina sarcinile 

în mod optim este percepută mai degrabă drept o nereușită personală, fără a fi învinuiți 

ceilalți. 

• Nu este conștientizat nici rolul pe care l-ar putea avea organizația în ajutorarea angajaților 

care se confruntă cu dificultăți în acest sens. De cele mai dese ori, consecințele 

conflictului sunt recunoscute abia când situația devine destul de gravă, ajungându-se până 

la divorţ, probleme de sănătate fizică sau psihică.  
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• Angajații subliniază importanța suportului oferit de membrii familiei pentru depăşirea 

perioadelor de conflict.  

• Studiile ulterioare ar trebui să investigheze în profunzime rolul suportului social, dar și a 

celui organizațional, în asigurarea unui echilibru eficient dintre muncă și familie. 

3) A fost realizat un studiu de caz în mediul universitar autohton privind manifestarea 

conflictului de rol multiplu (muncă-familie-studii), având drept scop identificarea 

percepțiilor privind severitatea conflictului și consecințele acestuia asupra rezultatelor și 

eficienței academice, implicit strategiile pe care le utilizează în vederea gestionării 

solicitărilor de rol. 

Principalele rezultate: 

• Conflictul de rol multiplu (muncă-studii-familie) apare ca urmare a dificultății de a 

gestiona timpul și eforturile necesare pentru a continua cu succes un program de studii 

sau de dezvoltare profesională, a realiza eficient sarcinile de la locul de muncă și a-și 

îndeplini responsabilitățile aferente rolului de părinte, soț/ soție. Se dă prioritate sarcinilor 

profesionale în detrimentul celor casnice, care de obicei sunt realizate în grabă și 

superficial, și în defavoarea cercetării pentru teza de doctorat, care este amânată. 

• Flexibilitatea programului are avantaje, dar și dezavantaje. Principalul dezavantaj al 

flexibilității este sentimentul că muncesc tot timpul și dificultatea de a distinge cu 

claritate între muncă și viața privată, sunt cu gândul la muncă tot timpul – chiar și atunci 

când aparent se ocupă de altceva.  

• Subiecții recurg la diverse strategii de amânare, pentru timpuri imaginate, când vor avea 

mai multe ore libere sau strategii de permutare temporală, se lucrează în orele serii/ 

noaptea, chiar dacă nu întotdeauna e eficient, necesită mai mult efort și durează mai mult. 

Neglijarea familiei este unul din principalele regrete pe care le au subiecții, pentru a se 

revanșa, recurg la strategii de contrabalansare, sa „compenseze” în vreun fel absența.  

• Subiecții evidențiază importanța suportului familial, care oferă atât susținere emoțională, 

cât și preiau o parte din sarcinile casnice (spălat, gătit, curățenie), inclusiv cele legate de 

copii (dus-luat de la grădiniță, jocuri, plimbări cu copii). Cu referire la suportul 

organizațional, majoritatea relatează că sunt nevoiți să se angajeze și la alte locuri de 

muncă pentru a primi un venit în plus, ceea ce implică pierderi din timpul care ar putea fi 

alocat pentru studii.  

• Lipsa unor mecanisme optime de echilibrare a muncii, studiilor și responsabilităților 

familiale, respectiv tendința de a avea rezultate excelente în toate domeniile și încercarea 

de a reuși „pe două sau mai multe fronturi” poate provoca eșecuri în realizarea cu succes 

a sarcinilor, soldându-se în consecință cu suprasolicitări, regrete și chiar renunțări. 
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Analiză comparativă a studiilor realizate în diverse țări, raportate la rezultatele studiilor 

din proiect 

4) A fost realizat un studiu comparativ a rezultatele cercetărilor realizate de noi (calitative 

și cantitative) cu cele obţinute în investigații similare realizate în alte ţări, în vederea 

delimitării aspectelor interculturale specifice în manifestarea fenomenului IPP. 

Principalele rezultate 

• Cele mai multe cercetări privind problematica dată au fost realizate în Europa de Vest, 

SUA și Asia de Sud și mai puțin în Europa de Est. Cercetările s-au axat atât pe 

investigarea fenomenului, cât și pe elaborarea unor programe de intervenție. 

• Au fost identificate și aspecte comune în manifestarea conflictului în diverse contexte 

socioculturale. Cercetările realizate în țările occidentale și din Asia sugerează că acest tip 

de conflict poate influența negativ atitudinea față de muncă, determină insatisfacția la 

locul de muncă și arderea profesională, crește fluctuația de personal.  

• RM fiind o țară cu o cultură preponderent colectivistă, în manifestarea interferenţei 

familie-muncă se remarcă mai multe similitudini privind datele studiului cu cele ale 

studiilor realizate în țări cu un asemenea tip de cultură;  

• Există diferențe, în funcție de cultura organizațională, între organizațiile private și cele 

publice (cele din urmă, imprumutând multe din valorile culturilor occidentale, care sunt 

mai curând individualiste, decât colectiviste). 

• Deşi cercetările s-au axat mai mult pe efectele negative ale interferenţei familie-muncă, 

studii recente realizate în Est evidenţiază și aspectele pozitive (de ex., supraîncărcarea cu 

roluri nu ar duce neapărat la apariţia unui conflict familie-muncă, dimpotrivă, a fi 

implicat în două sau mai multe slujbe poate fi o soluție pentru atenuarea conflictelor 

familiale, care ar putea interveni din motive financiare). 

  

Strategii de management al conflictului muncă-familie/viață privată aplicate în diverse 

contexte socioculturale  

5) A fost elaborat un studiu teoretic și empiric privind politicile organizaționale 

„prietenoase” familiei și strategiile organizațiionale de echilibrare a muncii și familiei în 

organizațiile autohtone. 

Principalele rezultate: 

• A fost analizat cazul Suediei, oferit drept studiu de caz de succes în implementarea 

polticilor organizaționale ce vizează echilibrul muncă-familie (în baza studiilor emprice) și 

modelul de dezvoltare a unei companii responsabile familiei (eng. Family Responsible 
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Company Development Model), elaborat de International Center of Work and Family de la 

IESE Business School. 

• Au fost identificate bune practici și factori de succes care ar facilita implementarea 

programelor destinate familiei, precum și blocaje care ar putea surveni în cadrul acestui 

proces. 

 

Inițiative personale și organizaționale privind gestionarea conflictului muncă-familie/viață 

privată la angajații din diverse organizații locale  

6) Au fost realizate studii de caz în organizațiile autohtone pentru a identifica experiența 

locală în gestionarea conflictului de rol și evidenția bune practice în domeniu. 

Principalele rezultate 

• În contextul organizațiilor din Rep. Moldova, manifestarea acestor două aspecte ale vieții 

– munca și familia – încă nu are o imagine clar conturată. Din cauza unui mediu foarte 

instabil, în care sistemele organizaționale luptă pentru instaurarea unei stabilități pe piață 

și crearea unei siguranțe pentru ziua de mâine, intervențiile și diminuarea conflictului 

muncă-familie sunt plasate pe locul doi în lista de priorități.  

• Au fost identificate o serie de strategii și scenarii cu referire la explicațiile și 

semnificațiile atribuite de subiecți privind responsabilitatea soluționării conflictului: (1) 

responsabilitatea, implicit, implicarea trebuie să fie de ambele părți – și la nivel 

organizațional, și la nivel individual; (2) conflictul este estompat, adică scade din 

intensitate, astfel fiind soluționat în consecință, dacă munca oferă satisfacție sau invers, 

familia oferă suportul necesar și (3) conflictul poate fi soluționat prin prioritizarea fie a 

unui rol, fie a altui rol, în funcție de importanța și urgența solicitărilor de rol. 

 

Percepții privind disponibilitatea și accesibilitatea programelor muncă-familie și a 

factorilor care facilitează implementarea lor  

7) Au fost realizate studii de caz  în organizațiile autohtone (companie IT, instituție 

medicală, instituție cu profil biblioteconomic), pentru a identifica care sunt percepțiile 

privind disponibilitatea și accesibilitatea unor acțiuni ce vizează echilibrul de roluri în 

situații de conflict muncă-familie.  

Principalele rezultate 

• Majoritatea angajaților confirmă că nu au suficient timp, resurse sau energie pentru a 

realiza cu succes sarcinile de la locul de muncă și cele casnice. Pentru a echilibra 

solicitările profesionale și cele familiale, angajații recurg frecvent la comunicarea cu 

colegii, cu managerii pentru a le veni  în ajutor. În unele activități profesionale implică și 

alți colegi pentru a le realiza cu succes. Uneori angajații își iau mini vacanțe, zile din cont 
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propriu pentru a se detașa de serviciu și pentru a fi alături de familie. Angajații recunosc 

că, din cauza nereușitei de a face față solicitărilor de rol (profesional și familial, unii 

colegi au renunțat la cariera profesională în favoarea familiei, și invers.  

• Majoritatea menționează că nu există astfel de programe și consideră că în instituția în 

care sunt angajați sunt necesare acțiuni organizaționale pentru a ajuta angajații să 

echilibreze munca cu viața privată. În acest sens, dintre cele mai solicitate acțiuni care pot 

fi întreprinse în organizație au fost identificate: zile libere la necesitate (80%); realizarea 

unor sarcini de muncă de la domiciliu (50%); program flexibil de muncă (40%); 

săptămâna de lucru comprimată (40%) și angajare part time (20%). Potrivit lor, ar putea 

obține următoarele beneficii: confort fizic și psihologic; satisfacție înaltă de viață și de 

muncă, implicare productivă și creativitate în muncă, mai mult timp petrecut cu familia; 

reducerea stresului ce ar ajuta la organizarea și desfășurarea programului de muncă. Și 

pentru organizație: creșterea productivității și calității muncii; randamentul înalt al 

muncii; cadre calificate și fluctuație limitată a angajaților; mediu plăcut și confortabil; 

mai puține conflicte; angajați productivi și bine dispuși de a realiza mai multe obiective. 

• Managerii, la fel, consideră că angajații se confruntă deseori cu situații de conflict 

muncă-familie, având dificultăți în oportunitatea de a alege să fie un bun angajat sau un 

bun părinte datorită timpului insuficient, lipsei resurselor și competențelor în echilibrarea 

solicitărilor de rol. Chiar dacă în organizații nu sunt prevăzute programe sistematice 

pentru a ajuta angajații să echilibreze munca cu familia/viața privată, managerii sunt 

receptivi să le ofere ajutor în situațiile și activitățile dificile, considerând că aceste acțiuni 

organizaționale sistematice sunt necesare și importante.  

 

Reprezentări, percepții și atitudini privind serviciile de intervenție și cercetare psihosocială 

în mediul organizațional 

8) A fost realizat un studiu mixt (cantitativ și calitativ) pentru a identifica percepțiile și 

atitudinilor diferitor categorii de actori organizaționali (manageri, psihologi 

organizaționali/ specialiști în resurse umane și angajați) privind necesitatea serviciilor și a 

cercetărilor psihologice în mediul organizațional.  

Principalele rezultate 

• Conform datelor, managerii percep psihologul drept un specialist care se ocupă cu 

investigarea psihicului uman; oferă suport persoanelor ce suferă de probleme psihice și 

consiliază în situații când ne confruntăm cu anumite probleme personale sau relaționale. 

În domeniul organizațional, cred ei, psihologul se ocupă de dezvolarea și motivarea 

personalului, identificarea și soluționarea problemelor angajaților, selecția personalului 

ș.a.  
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• Managerii participanţi la studiu au afirmat că este absolut necesară prezența unui 

psiholog în organizații, pentru a le oferi suport psihologic angajaților, ajutându-i să-și 

îmbunătățească rezultatele profesionale și eficiența personală. Cu precădere, susțin ei, 

psihologul ar putea să stimuleze activitatea angajaților, analizând mediul de lucru și 

propunând metode de motivare mai eficiente, identificând și soluționând problemele cu 

care se confruntă organizația.  

• Cât priveşte dificultăţile întâlnite la locul de muncă, managerii indică: stresul, oboseala, 

personalul necalificat și fără experiență, lipsa subordonării din partea unor angajați ș.a. 

Drept urmare, implicarea psihologului ar rezolva problemele existente și ar preveni 

apariția acestora, ar motiva personalul și ar asigura un colectiv cu un grad mai înalt de 

coeziune grupală, ar fi înlăturate disfuncționalitățile psihosociale la locul de muncă.  

• Persoanele care dețin funcții de execuție, participante la acest studiu, au afirmat că 

psihologul este un specialist care studiază caracteristicile de personalitate ale indivizilor 

și ajută la depășirea situațiilor dificile. Majoritatea consideră că în organizaţia în care 

activează este nevoie de un psiholog pentru a identifica și soluționa problemele existente 

și a oferi suport psihologic angajaților.  

• Majoritatea subiecților consideră că studiilor psihologice în mediul organizațional sunt 

absolut importante, dat fiind problemele cu care se confruntă organizația și care necesită 

o cunoaștere și expertiză de specialitate în domeniu. Atât managerii, cât și angajații, 

participanți la studiu, au menționat că în cadrul organizației lor nu se realizează cercetări 

psihologice, însă, ar accepta realizarea acestora, manifestând o atitudine deschisă față de 

cercetările psihologice.  

• Managerii susțin că cercetările nu reprezintă o soluție imediată pentru probleme, ci sunt 

un mijloc de identificare a acestora. Principalele probleme în viziunea lor sunt: evaluarea 

potențialului angajaților, clarificarea factorilor care vor spori eficiența la locul de muncă 

pentru a crește productivitatea și profitul companiei.  

• Angajații consideră că prin aceste studii s-ar evidenția performanțele individuale și starea 

de sănătate psihologică a angajaților. Principalele probleme identificate de angajați sunt: 

stilul managerial ineficient, demotivarea angajaților și tensiunile la locul de muncă ș.a.  

• Cercetărea psihologică în cadrul organizației, menționează specialiștii în resurse umane, 

ar avea un impact pozitiv asupra angajaților, acestia ar putea sa își exprime nemulțumirile 

vizavi de problemele cu care se confruntă în procesul de lucru, ar influența pozitiv 

relațiile dintre angajați, aceștia ar putea mai ușor gestiona situațiile conflictuale și 

situațiile de criză din cadrul organizației. 
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4. Rezumat (până la o pagină) 

Așa cum munca și familia sunt două aspecte importante ale persoanei adulte, cercetătorii și 

psihologii practicienii au fost dintotdeauna interesați de a înțelege felul în care interferează 

aceste două domenii și conflictele care derivă în consecință. Angajatul prins în acest conflict de 

rol se confruntă cu următoarea dilemă: ce să aleagă – munca sau familia, cărui domeniu să-i dea 

prioritate, cum să îmbine cât mai optim solicitările de la serviciu cu responsabilitățile de familie? 

Primele studii despre acest fenomen au fost realizate în anii ’80 ai secolului trecut. Cercetările s-

au axat atât pe investigarea fenomenului, cât și pe elaborarea unor strategii de intervenție. Luând 

în considerare faptul că în contextul Rep. Moldova asemenea investigații sunt relaltiv puține, ne-

am propus un studiu complex privind manifestarea conflictului de rol multiplu, care să ofere o 

cunoaștere multiaspectuală a fenomenului în vederea elaborării unor programe eficiente de 

intervenție psihosocială în organizații.  

În acest sens, cercetările realizate de noi în această perioadă (2015-2019) se axează atât pe 

analiza experienței internaționale, cât și pe investigarea unor practici locale. Programele de 

intervenție elaborate în alte contexte, examinate de noi în acest scop, necesită a fi adaptate și 

racordate la realitățile socioeconomice ale Rep. Moldova. Astfel, prin studiile realizate în acest 

proiect am intenționat investigarea în profunzime a fenomenului (manifestări, cauze, strategii de 

gestionare) și recomandarea unor acțiuni de intervenție psihosocială în conformitate cu specificul 

contextului local al organizațiilor autohtone.  

Conform datelor, conflictul de rol multiplu este un fenomen frecvent întâlnit la angajații 

din organizațiile autohtone, dar slab sau chiar deloc conștientizat de către angajați. Intensitatea 

conflictului și, implicit, modul în care se raportează angajații la acest conflict depinde de o serie 

de factori (individuali, organizaționali, sociali). Conflictul de rol multiplu poate influența negativ 

performanțele academice și profesionale ale indivizilor, soldându-se cu eșecuri, suprasolicitări, 

regrete, insatisfacție și chiar abandon. Implementarea unor acțiuni și programe psihosociale de 

echilibru a solicitărilor concurențiale de rol, vor consolida în timp resurse personale necesare 

pentru reducerea intensității conflictului cu care se pot confrunta angajații. 
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5. Concluzii 

Considerăm că aceste cercetări vor deschide noi oportunităţi pentru a asigura o evoluţie 

ştiinţifică intensivă şi extensivă a domeniului psihologiei organizaționale aplicate la nivel local; 

intensivă (prin aprofundarea studiilor cu referire la teme de interes comunitar) şi extensivă (prin 

lărgirea sferelor sociale, organizaţionale şi economice de aplicare a cunoştinţelor psihologice). 

Dat fiind faptul că este un unul din puținele demersuri investigaționale de acest fel, credem că 

acest proiect de cercetare va deschide noi oportunităţi pentru elaborarea unor studii psihologice 

în diverse contexte organizaţionale din Republica Moldova (instituţii educaţionale, medicale, 

economice etc.), orientate în vederea elaborării unor programe de intervenţie psihosocială menite 

să amelioreze activitatea instituţiilor. 

Rezultatele cercetărilor realizate cadrul proiectului sunt utile comunității academice 

(studenți, cadre didactice, cercetători), prezentând (1) un studiu de caz complex privind 

specificul interferenței muncii/studiilor/vieții private în diverse organizații locale, totodată, (2) 

studiul conținând și aspecte practice legate de eficiența unor strategii de gestionare a conflictului 

de rol. Metodele validate de noi vor putea fi folosite de către cercetărorii interesați de această 

problematică, prin studii ulterioare lărgindu-se dimensiunile incluse în cercetarea acestei teme. 

Considerăm că rezultatele prezintă interes și pentru practicieni (consilieri, factori de decizie, 

specialiști în resurse umane, psihologi) pentru a înțelege mai bine cum se manifestă conflictul 

multiplu de rol în cadrul unei organizații anume în vederea stabilirii unor inferențe privind 

conflictul multiplu de rol în organizația în care își desfășoară activitatea. Publicului larg 

(angajați din diverse organizații autohtone) interesat de problematica conflictul de rol, îi sunt 

oferite diverse ilustrări empirice cu referire la această tematică, inclusiv recomandări practice la 

nivel individual de echilibrare a solicitărilor multiple de rol. 

Recomandăm pentru studiile ulterioare studiul influenței pe care o are managerul, 

supervizorul sau liderul echipei (stil de conducere și comunicare, mod de abordare a problemelor 

etc.) în instaurarea conflictului muncă-familie trăit de angajați; identificarea unor trăsături de 

personalitate ale angajaților care ar fi mai predispuși spre conflict muncă-familie și elaborarea 

unui profil în acest sens; rolul echipei de muncă în asigurarea suportului social și organizațional 

în situații de conflict; respectiv, o direcție de cercetare ar fi și rolul tehnologiilor în cadrul 

conflictului dintre muncă și viața privată. 

Trebuie să menționăm că majoritatea studiilor utilizează design-uri de cercetare 

transversale (cross-sectional design). În acest context, în raport cu aspectele metodologice, 

propunem realizarea unor cercetări longitudinale care, conform lui Casper et al. (2007), ar putea 

demonstra cauzalitatea inversă sau examina bidirecţionalitatea dintre conflictul muncă-familie şi 

alte constructe. De asemenea, din perspectiva lui Chang et al. (2010), pot fi construite 

experimente de teren pentru a investiga relaţiile cauzale dintre variabilele examinate  în 
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cercetarea muncă-familie. O altă direcţie metodologică importantă constă în creşterea numărului 

de studii calitative, care permit obținerea de informații detaliate cu privire la particularitățile 

experimentării conflictului muncă-familie în raport cu diferite criterii, cu privire la sursele și 

cauzele conflictului, cu privire la modalități de prevenire și depăsirii conflictului. 

În general, puține cercetări au investigat implicațiile pe care le au rolurile multiple, astfel, 

felul în care sunt gestionate diverse roluri competitive și efectele solicitărilor concurențiale de rol 

rămâne o provocare pentru cercetătorii interesați de această problematică, atât pentru cei din 

mediul autohton, cât și de peste hotare. Se remarcă o serie de aspecte care necesită explorări în 

profunzime: efectele unor roluri realizate concomitent (de exemplu, a avea grijă de copii mici și 

de un membru în vârstă din familie) (Kossek, 2005); rolul factorilor personali și a resurselor 

personale în gestionarea eficientă a rolurilor competitive; efectele negative, dar și beneficiile 

implicării în roluri multiple; strategiile de coping eficiente în asemenea situații, inclusiv factorii 

care asigură eficiența acestor strategii. 

În mod evident, sunt necesare studii de caz și din alte medii organizaționale în care se 

solicită de la angajați dezvoltare profesională continuă, ca răspuns la exigențele mediului 

socioeconomic în schimbare, ceea ce necesită înscrierea la programe de master, cursuri de 

formare sau training-uri profesionale. Respectiv, pentru a înțelege mai bine factorii personali și 

condițiile organizaționale care asigură succesul în gestionarea rolurilor multiple, sunt necesare 

studii calitative care să prezinte in extenso istorii de sucees, respectiv insucces, în încercarea de a 

face față unor roluri concurențiale și traseul pe care l-au urmat indivizii de la confruntarea cu 

solicitările și presiunile de rol, până la ajustarea eficientă la acestea. 
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6. Participarea în programe și proiecte internaţionale

(ORIZONT 2020, SCOPES, JOP, IRSIS, NATO, etc.), inclusiv propunerile prezentate/câștigate 

în cadrul concursurilor naționale și internaționale cu tangență la tematica cercetării proiectului 

realizat: 

- 2019, Concursul Programe de Stat (2020-2023) – a fost elaborată o propunere de

proiect „Servicii și intervenții psihosociale în domeniul psihologiei aplicate: provocări 

societale, experiențe locale și interferențe europene” (APLEEX). 

Tangență tematică cu proiectul 15.817.06.06A În cadrul propunerii de proiect, se 

preconizează studiul „stării de fapt” în domeniul psihologiei aplicate în Rep, Moldova 

și a percepțiilor privind calitatea serviciilor de intervenție psihosocială în diverse sfere 

sociale, inclusiv în ceea ce privește activitatea psihologului organizațional în 

consilierea pe probleme legate de conflictul de rol multiplu (muncă-studii-familie). 

- 2017-2018, Organizarea manifestărilor științifice internaționale, Concurs anunțat de

ASM. Proiectul: Conferința Internațională de Psihologie Aplicată „Actualități și 

perspective în cercetarea psihologică” (finanțat); 

Tangență tematică cu proiectul 15.817.06.06A În vederea diseminării și discutării 

rezultatelor proiectului, în cadrul Conferinței Internaționale de Psihologie Aplicată 

„Actualități și perspective în cercetarea psihologică” (CIPA), USM, Chișinău (29-30 

noiembrie, 2018) și-a desfășurat lucrările secțiunea de psihologie socială și 

organizațională (moderată de I. Bondarevskaya, Ucraina și N. Cojocaru, Rep. 

Moldova) în cadrul căreia au fost prezentate studii cu tematica proiectului, realizate 

atât de cercetători din Rep. Moldova, cât și de peste hotare. Tot în cadrul acestei 

conferințe, în scopul implementării practice a rezultatelor empirice obținute în proiect, 

a fost organizat Workshop-ul „Flexibilitate emoțională și cognitivă în asigurarea 

echilibrului muncă-familie” (moderat de T. Turchină și R. Pascari), la care au 

participat studenți, cadre didactice și psihologi practicieni. 

- 2017, N. Cojocaru, Programul Erasmus+, Academic Staff Mobility Program,

Universitatea din Pitești, România (nefinanțat); 

Tangență tematică cu proiectul 15.817.06.06A Programul de activități didactice 

propus pentru perioada stagiului de mobilitate prevedea predarea unui curs: Conflictul 

muncă-familie. abordări teoretice și studii de caz. 

- 2015, N. Cojocaru, Programul ORIZONT 2020, Marie Curie Individual Fellowships

„PORESI – Polemic representations and their social impact” (în colab. cu prof. A. S. de 

Rosa, Universitatea Sapienza Roma, Italia) – propunerea de proiect a fost evaluată cu 

84.40 p. (nefinanțat); 
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Tangență tematică cu proiectul 15.817.06.06A: studiul reprezentării muncii în 

contextul globalizării în diverse contexte organizaționale. 

- 2015, N. Cojocaru, Programul „Editare de lucrări științifice de valoare”, concurs de

proiecte  naționale (AȘM), editarea lucrării „Strategii de consiliere și intervenție în 

organizații” (director de proiect: dr. Z. Bolea) (finanțat). 

Tangență tematică cu proiectul 15.817.06.06A: studiul strategiilor de intervenție 

psihosocială în mediul organizațional. 
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7. Lista publicaţiilor ştiinţifice ce ţin de rezultatele obţinute în cadrul proiectului

(Anexa nr. 2) 

Monografii: 5 

1. BOLEA, Z.; COJOCARU, N. (coord.) Strategii de intervenție și consiliere psihologică în 

grupuri și organizații. Chișinău: Editura LEXON PLUS, 2015, 260 p. (16.3 c.a.) ISBN 

978-9975-9609-6-0.

2. COJOCARU, N. et al. Interferențe dintre viața profesională și cea privată: aspecte 

interculturale, experiențe locale și intervenții organizaționale (ed. II, revăzută și adăugită). 

Chişinău: CEP USM, 2020. 397 p. : fig., tab. ISBN 978-9975-3128-6-8. 

3. COJOCARU, N.; TOLSTAIA, S.; ȘAITAN, V.; PASCARI, R. et al. Interferențe dintre viața 

profesională și cea privată: aspecte interculturale, experiențe locale și intervenții 

organizaționale. Chișinău: CEP USM, 2018 (10 c.a).

4. TURCHINĂ, T. 20 Întrebări și Răspunsuri despre copii, pentru părinții care pleacă peste 

hotare. Chișinău, 2016. 60 p. (2,5 c.a.) ISBN 978-9975-4497-5-5.

5. ТОЛСТАЯ, С. Метафорические ассоциативные карты в семейном консультировании. 

Chișinău: CEP USM, 2017. 269 p. (11.5 c.a.) ISBN 978-9975-71-797-7. 

Articole din reviste cu factor de impact  (1,0-2,9): 1 

1. ТОЛСТАЯ С. Работа-семья: конфликт или взаимообогащение. Проблемы современной

науки и образования. 2018, № 7 (127), pp. 105-109, 0.5 c.a. ISSN 2304-2338 IF: 2.342

(conform criteriilor de acordare a IF din F. Rusă).

Articole din reviste naţionale: 15 

Categoria B 

1. BOLEA, Z.; CHETRARU, A. Unele aspecte psihologice ale satisfacției în muncă la cadrele

didactice. Studia Universitatis Moldaviae, 2017, nr. 5 (105), pp. 153-157 (0.5 c.a.). ISSN

(print) 1857-2103; ISSN (online) 2345-1025.

2. COJOCARU, N. Principii generale în evaluarea programelor de intervenție psihosocială în

organizații. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2019, nr. 15(125), pp. 163-169, 0.8 c.a.,

ISSN (print) 1857-2103; ISSN (online) 2345-1025.

3. COJOCARU, N. Repere privind procesul de implimentare a politicilor organizaționale

„prietenoase familiei”. Studia Universitatis Moldaviae, 2018, nr. 5(115), pp. 136-144, 1.10

c.a., ISSN (print) 1857-2103; ISSN (online) 2345-1025.
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4. COJOCARU, N.; ȘAITAN, V.; HODONOAGĂ, T. Managing multiple challenging role:

family, work and professional development. Studia Universitatis Moldaviae, 2018, nr. 9(19),

pp. 130-133, 0.5 c.a., ISSN (print) 1857-2103; ISSN (online) 2345-1025.

5. PASCARI, R. Aspecte metodologice în evaluarea muncii emoționale. Studia Universitatis

Moldaviae, 2018, nr. 9(19), pp. 181-184, 0.5 c.a., ISSN (print) 1857-2103; ISSN (online)

2345-1025.

6. PASCARI, R. Scenarii ale intervenției în cadrul conflictului muncă-familie. Studia

Universitatis Moldaviae, 2018, nr. 9(19), pp. 185-188, 0.5 c.a., ISSN (print) 1857-2103;

ISSN (online) 2345-1025.

7. PASCARI, R.; NISTREAN, E. Aspecte ale intervenției în sectorul public și privat. Studia

Universitatis Moldaviae, 2018, nr. 5(115), pp. 160-165, 0.6 c.a., ISSN (print) 1857-2103;

ISSN (online) 2345-1025.

8. PLATON, C.; ZAHARIA, D.; COJOCARU, N.; BÂZGU, E.; BORȘ, A.; GRAUR, V.;

MÂRLEANU, A.; MÂRZA, L.; NICORICI, I.; PRUTEANU, A. Manifestări ale

concflictului muncă-familie în mediul organizațional din Republica Moldova. Studiu

explorativ. Studia Universitatis Moldaviae, 2016, nr. 9(99), pp. 148-160, 0.7 c.a. ISSN 2345-

1025.

9. ȘAITAN, V. Aspecte afectiv-cognitive și comportamentale în manifestarea conflictului

muncă-familie la angajații din sectorul public și privat. Studia Universitatis Moldaviae, 2017,

nr. 9(109), pp. 221-229, 0.7 c.a. ISSN 2345-1025.

10. ȘAITAN, V. Conflictul muncă-familie la angajații din Republica Moldova: repere

metodologice și rezultate preliminare. Studia Universitatis Moldaviae, 2017, nr. 5 (105), pp.

153-157 (0.5 c.a.). ISSN (print) 1857-2103; ISSN (online) 2345-1025.

11. ȘAITAN, V. Conflictul muncă-familie, angajamentul de rol și suportul organizațional la

angajații din Republica Moldova. Studia Universitatis Moldaviae, 2018, nr. 9(19), pp. 189-

193, 0.5 c.a., ISSN (print) 1857-2103; ISSN (online) 2345-1025.

12. ȘAITAN, V. Implicații și dimensiuni de gen în manifestarea conflictului muncă-familie:

sinteze teoretice. Studia Universitatis Moldaviae, 2016, 5(95), pp. 191-194, 0.5 c.a. ISSN

(print) 1857-2103; ISSN (online) 2345-1025.

13. TOLSTAIA, S. Metaphorical associative cards in the situation of choice. Studia Universitatis

Moldaviae, 2018, nr. 9(19), pp. 89-93, 0.5 c.a., ISSN (print) 1857-2103; ISSN (online) 2345-

1025.

14. TOLSTAIA, S. Percepția suportului organizațional: manageri versus angajați (studiu de caz).

Studia Universitatis Moldaviae, 2019, ISSN (print) 1857-2103; ISSN (online) 2345-1025 (în

curs de apariție).

Categoria C 
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15. ȘAITAN, V. Manifestări ale flexibilității granițelor muncă-familie la angajații din

organizațiile autohtone. În: Intelectus, nr, 1-2, 2019, pp. 159-169.

Rapoarte publicate/Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în 

culegeri (naţionale / internaţionale): 51 

Internaționale 

Conferința Internațională de Psihologie Aplicată „Actualități și perspective în cercetarea 

psihologică” (Chișinău, 29-30 noiembrie 2018) 

1. COJOCARU, N.; ȘAITAN, V.; HODONOAGĂ, T. Managing multiple challenging role:

family, work and professional development. Studia Universitatis Moldaviae, 2018, nr. 9(19),

pp. 130-133, 0.5 c.a., ISSN (print) 1857-2103; ISSN (online) 2345-1025.

2. PASCARI, R. Aspecte metodologice în evaluarea muncii emoționale. Studia Universitatis

Moldaviae, 2018, nr. 9(19), pp. 181-184, 0.5 c.a., ISSN (print) 1857-2103; ISSN (online)

2345-1025.

3. PASCARI, R. Scenarii ale intervenției în cadrul conflictului muncă-familie. Studia

Universitatis Moldaviae, 2018, nr. 9(19), pp. 185-188, 0.5 c.a., ISSN (print) 1857-2103;

ISSN (online) 2345-1025.

4. ȘAITAN, V. Conflictul muncă-familie, angajamentul de rol și suportul organizațional la

angajații din Republica Moldova. Studia Universitatis Moldaviae, 2018, nr. 9(19), pp. 189-

193, 0.5 c.a., ISSN (print) 1857-2103; ISSN (online) 2345-1025.

5. TOLSTAIA, S. Metaphorical associative cards in the situation of choice. Studia Universitatis

Moldaviae, 2018, nr. 9(19), pp. 89-93, 0.5 c.a., ISSN (print) 1857-2103; ISSN (online)

2345-1025.

VI International Scientific and Practical Seminar “Political and Economic Self-

Constitution: Citisenship Identity and Education (Olsztyn, Polonia, 5 iunie, 2018) 

6. COJOCARU, N.; CURTEAN, C. Work-family conflict and strategies of conciliation among

school teachers. În: I. Bondarevskaya, B. Krzywosz-Rynkiewicz (coord.). Proceedings of

the VI International Scientific and Practical Seminar “Political and Economic Self-

Constitution: Citisenship Identity and Education (Olsztyn, Poland, June 5th, 2018). Padova:

Cises, 2018, pp. 69-72 (0.25 c.a.). ISBN 978-88-97598-15-2.

7. COJOCARU, N.; ȘAITAN, V. Challenges and role demands in the universities: work-

family-education conflict amongst academics. In: I. Bondarevskaya, B. Krzywosz-

Rynkiewicz (Eds.). Proceedings of the VI International Scientific and Practical Seminar
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“Political and Economic Self-Constitution: Citisenship Identity and Education (Olsztyn, 

Poland, June 5th, 2018). Padova: Cises, 2018, pp. 20-24 (0.3 c.a.). ISBN 978-88-97598-15-2. 

 

 Conferința anuală a NLP (Brașov, România, 25-26 mai 2018) 

8. PASCARI, R. Scenarii de intervenție organizațională în cadrul conflictului muncă – familie. 

Conferința anuală a NLP, Brașov, România, 25-26 mai 2018.  

 

V International Scientific and Practical Seminar “Political and Economic Self-

Constitution: Citisenship Identity and Education (Corinth, Grecia, 26 mai, 2017) 

9. COJOCARU, N.; BALAN, I. Sources of work-family conflict in a Telecom company. A 

case study within the customer service department. În: I. Bondarevskaya, D. Karakatsani 

(Eds.). Proceedings of the V International Scientific and Practical Seminar “Political and 

Economic Self-Constitution: Citisenship Identity and Education (Corinth, Greece, May 26th, 

2017), Kyiv: ”Advance”, 2017, pp. 82-86 (0.25 c.a./0.12 c.a). ISBN 978-617-7250-95-0. 

 

Sesiunea știinţifică anuală (Cluj Napoca, România, 17-18 noiembrie 2017). 

10. COJOCARU, N.; ȘAITAN, V.; HODONOAGĂ, T. Work-study-family conflict in the 

academia: theoretical syntheses and assumptions for empirical study. În: Rezumatele 

comunicărilor sesiunii știinţifice anuale (Cluj Napoca, România, 17-18 noiembrie 2017). 

Cluj Napoca: Ed. Epigraf, 2017. 

 

VII межд. науч.-практ. конф. (Россия, Москва, 23-24 августа, 2015) 

11. ТОЛСТАЯ, С. Современная женщина: карьера или семья? European Research: 

Innovation in Science, Education and Technology // European research № 6 (7) / Сб. ст. по 

мат.: VII межд. науч.-практ. конф. (Россия, Москва, 23-24 августа, 2015), рр. 61-64. 

ISSN 2410-2873 (IF: 0,21). 

 

Simpozionul Internațional ASCIPS „Cercetarea modernă în psihologie” (Sibiu, România, 

3-5 mai 2016) 

12. PASCARI, R. Dificultățile intervenției organizaționale. În: În: Rezumatele Congresului 

Internațional ASCIPS „Cercetarea modernă în psihologie” (Sibiu, 03-05 iunie, 2016). 

Sibiu, 2016. 

13. ȘAITAN, V. Percepții privind angajamentul de rol, suportul organizațional și conflictul 

muncă-familie la angajații din Republica Moldova: diferențe gender În: Rezumatele 

Congresului Internațional ASCIPS „Cercetarea modernă în psihologie” (Sibiu, 03-05 iunie, 

2016). 
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14. TURCHINĂ, T. Implicații ale rolului parental și flexibilitatea granițelor muncă-familie. În: 

Rezumatele Congresului Internațional ASCIPS „Cercetarea modernă în psihologie” (Sibiu, 

03-05 iunie, 2016). 

 

III International Scientific and Practical Seminar “Political and Economic Self-

Constitution: Citisenship Identity and Education (Chișinău, 24 aprilie, 2015) 

15. POPOV, V.; COJOCARU, N. (2015). Non-financial motivation strategies to employees of 

banking financial sector. În: I. Bondarevskaya (coord.). Proceedings of the III International 

Scientific and Practical Seminar (Chișinău, 24 aprilie 2015), Chișinău, 2015, pp. 46-48 (0.2 

c.a.). 

 

 Naționale (cu participare internațională) 

 

Conferința științifică „Integrare prin Cercetare și Inovare”,  

Secțiunea Psihologie (Chișinău, 8-9 noiembrie 2019) 

16. PASCARI, R. Sinteze ale cercetărilor ce vizează munca emoțională și conflictul muncă-

familie. În: Materialele conferinței științifice „Integrare prin cercetare și inovare” 

(Chişinău, 8-9 noiembrie, 2019), vol. I, Chişinău: CEP USM, 2019, pp. 167-170 (0.2 c.a.). 

17. RĂILEANU, M.; COJOCARU, N. Percepții privind serviciile psihologice în organizații 

(studiu de caz în cadrul unei instituții de alimentație publică). În: Materialele conferinței 

științifice „Integrare prin cercetare și inovare” (Chişinău, 8-9 noiembrie, 2019), vol. I, 

Chişinău: CEP USM, 2019, pp. 142-146 (0.2 c.a.). 

18. ȘAITAN, V. Disponibilitatea și accesibilitatea programelor de echilibru muncă-familie într-

o organizație autohtonă (Studiu de caz). În: Materialele conferinței științifice „Integrare 

prin cercetare și inovare” (Chişinău, 8-9 noiembrie, 2019), vol. I, Chişinău: CEP USM, 

2019, pp.154-158 (0,2 c.a.). 

 

Conferința științifică „Integrare prin Cercetare și Inovare”,  

Secțiunea Psihologie (Chișinău, 8-9 noiembrie 2018) 

19. COJOCARU, N. Repere privind procesul de evaluare a programelor de intervenție 

psihosocială în organizații. În: Materialele conferinței științifice „Integrare prin cercetare și 

inovare” (Chişinău, 8-9 noiembrie, 2018), Chişinău: CEP USM, pp. 237-241 (0.3 c.a.). 

20. PASCARI, R. Manifestări ale muncii emoționale la diferite categorii de angajați. În: 

Materialele conferinței științifice „Integrare prin cercetare și inovare” (Chişinău, 8-9 

noiembrie, 2018), Chişinău: CEP USM, pp. 278-281 (0.3 c.a.). 
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21. PASCARI, R.; VRABII, A. Intervenția și schimbarea organizațională în sectoarele public și 

privat. În: Materialele conferinței științifice „Integrare prin cercetare și inovare” (Chişinău, 

8-9 noiembrie, 2018), Chişinău: CEP USM, pp. 263-266 (0.3 c.a.). 

22. ȘAITAN, V. Epuizare emoțională, satisfacție de viață și conflict muncă-familieÎn: 

Materialele conferinței științifice „Integrare prin cercetare și inovare” (Chişinău, 8-9 

noiembrie, 2018), Chişinău: CEP USM, pp. 266-269 (0.3 c.a.). 

23. TOLSTAIA, S. Manifestări ale conflictului muncă-familie la femeile cu funcții de 

conducere. În: Materialele conferinței științifice „Integrare prin cercetare și inovare” 

(Chişinău, 8-9 noiembrie, 2018), Chişinău: CEP USM, pp. 252-256 (0.3 c.a.). 

24. TURCHINĂ, T. Programe de prevenire a fenomenului bullying. În: Materialele conferinței 

științifice „Integrare prin cercetare și inovare” (Chişinău, 8-9 noiembrie, 2018), Chişinău: 

CEP USM, pp. 244-249 (0.3 c.a.). 

 

Conferința științifică „Integrare prin Cercetare și Inovare”,  

Secțiunea Psihologie (Chișinău, 9-10 noiembrie 2017) 

25. COJOCARU, N. Repere privind procesul de implementare a politicilor organizaționale 

„prietenoase” familiei. În: Materialele conferinței științifice „Integrare prin cercetare și 
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26. PASCARI, R.; NISTREAN, E. Intervenția - componentă a schimbării organizationale. În: 

Materialele conferinței științifice „Integrare prin cercetare și inovare” (Chişinău, 9-10 

noiembrie, 2017), Chişinău: CEP USM, 2017, pp. 227-230 (0.2 c.a.) ISBN 978-9975-71-

818-9. 

27. ȘAITAN, V. Consecințe ale conflictului muncă-familie: sinteze empirice. În: Materialele 

conferinței științifice „Integrare prin cercetare și inovare” (Chişinău, 9-10 noiembrie, 

2017), Chişinău: CEP USM, 2017, pp. 176-180 (0.2 c.a.). ISBN 978-9975-71-818-9. 

28. TOLSTAIA, S. Manifestări ale conflictului muncă-familie la manageri. În: Materialele 

conferinței științifice „Integrare prin cercetare și inovare” (Chişinău, 9-10 noiembrie, 

2017), Chişinău: CEP USM, 2017, pp. 141-144 (0.25 c.a.). ISBN 978-9975-71-818-9. 

29. TURCHINĂ, T. Provocările generației milleniale și strategii de conciliere a vieții 

psofesionale și familiale. În: Materialele conferinței științifice „Integrare prin cercetare și 

inovare” (Chişinău, 9-10 noiembrie, 2017), Chişinău: CEP USM, 2017, pp. 176-180 (0.2 

c.a.). ISBN 978-9975-71-818-9. 

 

Conferinţa ștințifico-practică „Profilaxia sindromului burn-out în sistemul medical prin 

dezvoltarea rezilienței emoționale” (Chișinău, 10-13 mai, 2018) 



 

22 

30. TURCHINĂ, T. Conflictul muncă-familie și starea de bine la cadrele didactice. În: 

Materialele Conferinţei ștințifico-practică naţională cu participare internaţională 

„Profilaxia sindromului burn-out în sistemul medical prin dezvoltarea rezilienței 

emoționale” (10-13 mai, 2018). pp. 185-190. Chişinău: S.n., 2018, ISBN 978-9975-133-95-

1. 

 

Conferinţa naţională cu participare internaţională „Evitarea sindromului burn-out în 

activitatea profesională prin metoda Balint” (Chișinău, 16-19 martie 2017) 

31. TURCHINĂ, T. Stilul de atașament cu rol de predictor în ecuația echilibrului muncă-

familie. În: Materialele Conferinţei naţionale cu participare internaţională „Evitarea 

sindromului burn-out în activitatea profesională prin metoda Balint” (Chișinău, 16-19 

martie 2017), Chişinău: S.n., 2017, pp. 143-155. 

 

Conferința științifică „Perspectivele și problemele integrării în spațiul european al 

cercetării și educației (Cahul, 7 iunie 2016) 

32. COJOCARU, N.; ȘAITAN, V. Provocări și solicitări de rol în mediul universitar: conflictul 

studii-muncă-familie. În: Materialele conferinței științifice „Perspectivele și problemele 

integrării în spațiul european al cercetării și educației”, Vol. II. Cahul: Centrografic, 2016, 

pp. 58-61. ISBN 978-9975-914-90-1. 

 

Conferința științifică „Învățământul superior: valențe și oportunități educaționale de 

cercetare și transfer inovațional” (Chișinău, 28-29 septembrie, 2016) 

33. PASCARI, R. Intervenția organizațională. În: Materialele conferinței științifice 

„Învățământul superior: valențe și oportunități educaționale de cercetare și transfer 

inovațional” (Chișinău, 28-29 septembrie), Chişinău: CEP USM, 2016, pp. 387-391. ISBN 

978-9975-71-826-4. 

34. PASCARI, R. Repere conceptuale ale termenului muncă emoțională. În: Materialele 

conferinței științifice „Învățământul superior: valențe și oportunități educaționale de 

cercetare și transfer inovațional” (Chișinău, 28-29 septembrie), Chişinău: CEP USM, 2016, 

pp. 392-395. ISBN 978-9975-71-826-4. 

35. ȘAITAN, V. Perceptii privind angajamentul de rol, epuizarea emoționala și conflictul 

muncă-familie la angajații din RM În: Materialele conferinței științifice „Învățământul 

superior: valențe și oportunități educaționale de cercetare și transfer inovațional” 

(Chișinău, 28-29 septembrie), Chişinău: CEP USM, 2016, pp. 169-173. ISBN 978-9975-71-

826-4. 
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Conferința științifică „Integrare prin Cercetare și Inovare”,  

Secțiunea Psihologie (Chișinău, 28-29 septembrie, 2016) 

36. CURTEAN, C.; COJOCARU, N. Manifestări ale conflictului muncă-familie și strategii de 

diminuare a acestuia la angajații din mediul educațional. În: Materialele conferinței 

științifice „Integrare prin cercetare și inovare” (Chişinău, 28-29 septembrie), Chişinău: 

CEP USM, 2016, pp. 64-68. 

37. PASCARI, R. Repere istorice privind cercetările conceptului de muncă emoțională. În: 

Materialele conferinței științifice „Integrare prin cercetare și inovare” (Chişinău, 28-29 

septembrie). Chişinău: CEP USM, 2016, pp. 49-53. 

38. ȘAITAN, V. Conflictul muncă-familie la angajații din diverse sfere ocupaționale În: 

Materialele conferinței științifice „Integrare prin cercetare și inovare” (Chişinău, 28-29 

septembrie), Chişinău: CEP USM, 2016, pp. 36-38. ISBN 978-9975-71-826-4. 

39. TOLSTAIA, S. Munca sau familia: conflictul de rol la femei. În: Materialele conferinței 

științifice „Integrare prin cercetare și inovare” (Chişinău, 28-29 septembrie), Chişinău: 

CEP USM, 2016, pp. 14-17. 

40. TURCHINĂ, T. Echilibrul muncă-familie și rolul suportului social. În: Materialele 

conferinței științifice „Integrare prin cercetare și inovare” (Chişinău, 28-29 septembrie), 

Chişinău: CEP USM, 2016, pp. 25-28. 

 

Școala internațională de metodologie în științele socio-umane, ediția a II-a  

(Chișinău, 17-18 noiembrie, 2016) 

41. COJOCARU, N. (2016). Cercetarea sensibilă: preliminarii, caracteristici, riscuri. În: 

Rezumatele școlii internaționale de metodologie în științele socio-umane, ediția a II-a 

(Chișinău, 17-18 noiembrie 2016), pp. 40-41. 

42. PASCARI, R. Intervenția organizațională în procesul de schimbare și dezvoltare 

organizațională. În: Rezumatele școlii internaționale de metodologie în științele socio-

umane, ediția a II-a (Chișinău, 17-18 noiembrie, 2016), pp. 69-70. 

43. ȘAITAN, V. Conflictul muncă-familie la angajații din RM: repere metodologice și rezultate 

preliminare. În: Rezumatele școlii internaționale de metodologie în științele socio-umane, 

ediția a II-a (Chișinău, 17-18 noiembrie, 2016), pp. 70-71. 

 

Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională  

„Mentalități ale societății în transformare” (Chișinău, ULIM, 11-12 decembrie, 2015) 

44. TURCHINĂ, T. Teoria granițelor – model explicativ al echilibrului muncă-familie // 

Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională „Mentalități ale societății în 

transformare” (Chișinău, ULIM, 11-12 decembrie, 2015). 
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Conferința științifică „Integrare prin Cercetare și Inovare”,  

 Secțiunea Psihologie (Chișinău, 10-11 noiembrie 2015) 

45. BĂLAN, I.; COJOCARU, N. Manifestări ale conflictului muncă-familie. Studiu de caz în 

cadrul unui Departament Servicii Clienți. În: Materialele conferinței științifice „Integrare 

prin cercetare și inovare” (Chișinău, 10-11 noiembrie 2015), Chișinău CEP USM, pp. 168-

171. 

46. PASCARI, R. Intervenția în mediul organizațional. Note preliminare ? În: Materialele 

conferinței științifice „Integrare prin cercetare și inovare” (Chișinău, 10-11 noiembrie 

2015), Chișinău CEP USM, pp.177-179. 

47. PLATON, C. Validarea de conținut: dimensiununi teoretice și practice În: Materialele 

conferinței științifice „Integrare prin cercetare și inovare” (Chișinău, 10-11 noiembrie 

2015), Chișinău CEP USM, pp. 142-145. 

48. ȘAITAN, V. Implicații ale dimensiunii de gen în manifestarea conflictului muncă-familie: 

dimensiuni teoretice. În: Materialele conferinței științifice „Integrare prin cercetare și 

inovare” (Chișinău, 10-11 noiembrie 2015), Chișinău CEP USM, 2015, pp.168-171  

49. TOLSTAIA, S. Conflictul muncă–familie: proces unidimensional sau bi-direcțional? În: 

Materialele conferinței științifice „Integrare prin cercetare și inovare” (Chișinău, 10-11 

noiembrie 2015), Chișinău CEP USM pp. 165-168. 

50. TURCHINĂ, T. Rolul statutului marital și al parentalității în manifestarea echilibrului 

muncă-familie. În: Materialele conferinței științifice „Integrare prin cercetare și inovare” 

(Chișinău, 10-11 noiembrie 2015), Chișinău CEP USM, pp.174-177. 

 

 Conferința științifică internațională a doctoranzilor „Tendințe contemporane ale 

dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”, (Chișinău, 10 martie 2015) 

51. ȘAITAN, V. Manifestări ale conflictului muncă-familie. Sinteze teoretice şi preliminarii 

pentru studiul empiric. În: Rezumatele Conferinței științifice internaționale a doctoranzilor 

„Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”, Chișinău, 

UASM, 10 martie, 2015. 

 

Lista tezelor de licență, masterat, doctorat susținute sau pregătite cu referință la proiectul 

realizat 

Numele şi prenumele 

conducătorului 
Titlul tezei 

Numele, prenumele 

studentului, 

masterandului, 

doctorandului 

Teze de doctor 
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N. Cojocaru   „Dimensiuni cognitive, afective și 

comportamentale în manifestarea 

conflictului muncă-familie” (2014-2018), 

teza a fost susținută în cadrul SȘP 

(04.12.2019) și aprobată pentru susținere 

în CȘS. 

V. Șaitan 

N. Cojocaru  „Implicații ale muncii emoționale în 

manifestarea conflictului muncă-familie” 

(2016-2018) 

R. Pascari 

Teze de masterat 

N. Cojocaru „Percepția disponibilității și accesibilității 

programelor muncă-familie la angajații 

din organizațiile autohtone” (2019) 

R. Ghenea 

N. Cojocaru „Percepții și atitudini față de serviciile 

psihologice în organizații: studiu de caz 

în cadrul unei instituții de alimentație 

publică” (2019) 

M. Răileanu 

N. Cojocaru „Manifestări ale conflictului studii-

muncă-familie la cadrele didactice 

universitare” (2018) 

T. Hodonoagă 

N. Cojocaru „Implicații ale activității profesionale în 

manifestarea conflictului muncă-familie. 

Studiu de caz în cadrul unui departament 

subordonat MAI” (2017-2018) 

S. Calancea 

N. Cojocaru „Strategii de intervenție in situații de 

conflict muncă-familie la angajații din 

cadrul unui call center” (2016-2017) 

E. Varzaru 

N. Cojocaru „Manifestări ale conflictului muncă-

familie la angajații din domeniul 

educațional” (2015-2016) 

C. Curtean 

Teze de licență 

N. Cojocaru  „Satisfacție de viață și epuizare 

emoțională la angajații care prestează 

muncă emoțională” (2018) 

M. Cioinac 

S. Tolstaia  „Aspecte ale relației dintre climatul O. Șușchevici 
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organizațional și conflict munca-familie” 

(2018) 

T. Turchină „Relația dintre conflictul muncă-familie 

și arderea profesională la cadrele 

didactice” (2018) 

A. Brașoveanu 

T. Turchină „Conflictul de rol și satisfacția în muncă 

la psihologii școlari” (2018) 

E. Ciobanu 

V. Șaitan „Conflictul muncă-familie și satisfacția 

de viață la angajații din domeniul public 

și privat” (2017) 

S. Vier 

V. Șaitan „Manifestarea conflictului muncă-familie 

din perspectiva de gen” (2017) 

M. Bistriță 

R. Pascari „Specificul intervenției organizaționale în 

situații de conflict muncă-familie” (2017) 

E. Nistrean 

T. Turchină „Conflictul muncă-familie și satisfacția 

privind viața, munca și familia (2017) 

V. Comerzan 

T. Turchină „Rolul schemelor cognitive în percepția 

conflictului de rol” (2017) 

C. Rusu 

T. Turchină „Interferența muncă-familie și suport 

social la cuplurile tinere” (2016) 

A. Paslari 

T. Turchină „Dominanța și flexibilitatea granițelor 

muncă-familie în cuplurile tinere” (2016) 

M. Sidorenco 

T. Turchină „Interferența muncă-familie și rolul 

parental” (2016) 

A. Zaiaț 

T. Turchină „Conflictul familie-muncă și starea de 

bine la cadrele didactice” (2016) 

S. Talciu 

 

8. Fișa de prezentare a rezultatelor proiectului de cercetare (Anexa nr. 3) 

I. Sumarul activităţilor proiectului realizate  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului 

(150 de cuvinte)  

O1 2015 

Conceptualizarea 

teoretică și 

metodologică a 

▪ A fost elaborată o bază cu resurse bibiografice, în format 

PDF (pe tematici specifice); 

▪ Au fost analizate diverse modele teoretic-explicative ale 

IPP; 
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fenomenului 

interferenţei muncă-

familie/viaţă privată 

(IPP) 

▪ Au fost delimitate tipuri ale IPP conflictuală 

(incompatibilitate) și non-conflictuală (echilibru), fiind 

caracterizate formele IPP conflictuale: (1) conflict datorat 

timpului; (2) conflict datorat tensiunii şi (3) conflict 

datorat comportamentului; 

▪ Au fost evidențiate consecințe ale IPP (negative/pozitive); 

▪ Au fost examinate implicațiile a diverși factori: personali 

(anumite trăsături de personalitate), familiali (sprijinul, 

înţelegerea şi ajutorul oferite de membrii familiei) şi 

organizaţionali (facilităţile oferite de organizaţie). 

O2 2015 

Selectarea, traducerea 

și validarea 

metodologiei 

relevante pentru 

investigarea IPP 

• Au fost analizate conținutul și structura a diverse scale și 

chestionare utilizate de cercetătorii din diverse țări: 

− The Life Role Salience Scale (Amatea et al., 1986)/ 

trei tipuri de angajament – AO, AP și AM;  

− Family Supportive Organization Perceptions Measure 

(Booth & Matthews, 2012)/ Suportul organizațional;  

− Boundary Flexibility (Matthews et al., 2010)/ 

flexibilitatea/ disponibilitatea muncă-familie;  

− Inter-domain Transitions (Matthews și Barnes-Farell, 

2010)/ IPP;  

− Work Family Conflict (Grzywacz et al., 2006)/ CMF 

– frecvență și intensitate;  

− Emotional Exhaustion (8 itemi din Oldenburg Burnout 

Inventory, Demerouti et al, 2003)/ epuizarea 

emoțională; 

− Satisfaction with Life Scale (Diener et al., 1985)/ 

satisfacția de viață. 

▪ Am tradus (eng-ro, ro-eng) adaptat, validat (examinarea 

gradului de acord între experți asupra conținutului 

itemilor) și pretestat aceste scale pe un număr de 40 de 

persoane; 

▪ Am elaborat, în baza acestor scale, chestionarul final ce 

conține 7 secțiuni (scale), cu 70 itemi în total. 

O3 2016 

Evidenţierea 

• Am identificat că nu există diferențe semnificative privind 

percepția conflictului, atât bărbații, cât și femeile 
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specificului 

conflictului muncă-

familie/viaţă privată 

(CMF) raportat la 

realităţile economice 

şi socioculturale ale 

RM (studiu cantitativ) 

manifestă un nivel moderat și scăzut de conflict. Diferențe 

se atestă doar în ceea ce privește angajamentul de rol, 

femeile manifestă un angajament înalt în raport cu rolul 

parental, iar bărbații față de rolul ocupațional. 

• Am constatat că, în cazul necesității de a alege între a 

dedica mai mult timp familiei, respectiv, carierei sau 

muncii, femeile, mai degrabă, vor renunța la carieră în 

favoarea familiei, pe când bărbații, invers – vor alege să 

dedice mai mult timp dezvoltării carierei profesionale. 

• Am stabilit că femeile–părinți sunt mult mai disponibile 

de a tranzita granița domeniului profesional spre cel 

familial, iar bărbații-părinți se dovedesc a fi mai flexibili 

de a tranzita granița domeniului familial spre cel 

profesional. 

O4 2016 

Identificarea 

percepțiilor și 

semnificațiilor 

atribuite diverselor 

aspecte ale 

conflictului muncă-

familie/viață privată 

(studiu calitativ) 

 

• Am identificat că, angajații recunosc inevitabilitatea 

CMF, dar ignoră consecințele acestuia. Conflictul este 

văzut ca o situație firească, iar incapacitatea de a îmbina 

sarcinile în mod optim este percepută mai degrabă drept o 

nereușită personală, fără a fi învinuiți ceilalți. 

• A fost evidențiat că nu este conștientizat rolul pe care l-ar 

putea avea organizația în ajutorarea angajaților care se 

confruntă cu dificultăți în acest sens. De cele mai dese ori, 

consecințele CMF sunt recunoscute abia când situația 

devine destul de gravă, ajungându-se până la divorţ, 

probleme de sănătate fizică sau psihică.  

• A fost clarificată importanța suportului oferit de membrii 

familiei pentru depăşirea perioadelor de conflict.  

• Studiile ulterioare ar trebui să investigheze rolul 

suportului social, dar și organizațional, în asigurarea unui 

echilibru eficient dintre muncă și familie. 

O5 2016 

Analiza comparativă a 

studiilor realizate în 

diverse țări, în 

vederea delimitării 

▪ Cele mai multe cercetări au fost realizate în Europa de 

Vest, SUA și Asia de Sud și mai puțin în Europa de Est, 

fiind axate atât pe investigarea fenomenului, cât și pe 

elaborarea unor programe de intervenție. 

▪ Deşi cercetările au identificat mai mult efectele negative 
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aspectelor 

interculturale 

specifice în 

manifestarea 

fenomenului IPP, 

raportate la rezultatele 

studiilor realizate de 

noi 

ale IPP, studii recente evidenţiază și aspectele pozitive (de 

ex., a fi implicat în două sau mai multe slujbe poate fi o 

soluție pentru atenuarea conflictelor ce apar din motive 

financiare). 

▪ Au fost delimitate aspecte comune – IPP poate influența 

negativ atitudinea față de muncă, determină insatisfacția 

la locul de muncă și arderea profesională, crește fluctuația 

de personal. 

▪ Au fost analizate diferențele în manifestarea IPP între 

țările cu o cultură colectivistă vs individualistă.  

▪ Au fost identificate diferențe în funcție de cultura 

organizațională, între organizațiile private și cele publice 

(cele publice, imprumutând multe din valorile culturilor 

occidentale, care sunt mai curand individualiste). 

O6. 2017 

Precizarea strategiilor 

de management al 

conflictului muncă-

familie/viață privată 

aplicate în diverse 

contexte 

socioculturale 

(experiența 

organizațiilor din 

diverse țări – în baza 

literaturii de 

specialitate și a 

rezultatelor studiilor 

empirice)  

• A fost elaborat un studiu de caz complex priivind politicile 

organizaționale „prietenoase” familiei, fiind analizat cazul 

Suediei, oferit drept studiu de caz de succes în 

implementarea polticilor organizaționale ce vizează 

echilibrul muncă-familie (în baza studiilor emprice) și 

modelul de dezvoltare a unei companii responsabile 

familiei (eng. Family Responsible Company Development 

Model), elaborat de International Center of Work and 

Family de la IESE Business School. 

• Au fost identificate bune practici și factori de succes care 

ar facilita implementarea programelor destinate familiei, 

precum și blocaje care ar putea surveni în cadrul acestui 

proces. 

• Au fost delimitate criteriile pentru un model de 

implementare a programelor de intervenție privind 

echilibrarea muncii și familiei în mediul organizațional 

autohton. 

O7. 2017 

Delimitarea 

inițiativelor personale 

și organizaționale 

• Au fost realizate studii de caz în organizațiile autohtone 

pentru a identifica experiența locală în gestionarea 

conflictului de rol și a evidenția bune practice în domeniu. 

• Au fost identificate percepțiile cu referire la situațiile 
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privind gestionarea 

conflictului muncă-

familie/viață privată la 

angajații din diverse 

organizații din RM 

(studiu calitativ) 

conflictuale care implică solicitări multiple de rol, nivelul 

angajamentului față de un rol sau altul și evaluările pe 

care le fac subiecții cu privire la severitatea conflictului și 

consecințele acestuia asupra rezultatelor și eficienței 

academice, implicit strategiile pe care le utilizează în 

vederea gestionării solicitărilor de rol. 

• Au fost evidențiate strategii de management al CMF (în 

baza studiului realizat în organizațiile autohtone), fiind 

identificate o serie de scenarii cu referire la explicațiile și 

semnificațiile atribuite de subiecți privind 

responsabilitatea soluționării conflictului. 

O8. 2017 

Evaluarea strategiilor 

organizaționale 

actuale de 

management al 

conflictului muncă-

familie/viață privată și 

evidențierea unor 

bune practici în acest 

domeniu (experiența 

organizațiilor din RM 

– în baza interviurilor 

cu diverși actori 

organizaționali și a 

analizei documentelor 

sociale) 

• Am constatat că, în contextul organizațiilor locale, din 

cauza unui mediu foarte instabil, în care sistemele 

organizaționale luptă pentru stabilitate pe piață și crearea 

unei siguranțe pentru ziua de mâine, intervențiile și 

diminuarea conflictului muncă-familie sunt plasate pe 

locul doi în lista de priorități.  

• Au fost evaluate costurile și beneficiile strategiilor de 

echilibru a solicitărilor de rol, identificându-se implicațiile 

acestora asupra stării de bine și productivității angajaților 

la locul de muncă. 

• Au fost identificate strategii eficiente (flexibilitatea 

muncii, programul part time, zile libere la necesitate), ce 

ar putea fi aplicate de organizațiile autohtone în vederea 

asigurării echilibrului de rol și diminuării conflictului 

muncă-familie. 

O9. 2018 

Formularea unui set 

de recomandări în 

vederea eficientizării 

strategiilor de 

intervenție și 

gestionare a 

conflictului muncă-

• Au fost propuse recomandări practice pentru organizațiile 

autohtone în vederea eficientizării strategiilor de 

intervenţie şi gestionare a conflictului muncă-familie 

(pentru diferite categorii de actori organizaționali: 

manageri, specialiști HR, psihologi, angajați). 

• A fost elaborat și validat un program complex de 

intervenție psihosocială pentru dezvoltarea abilităților de 

echilibru muncă-familie la angajați, care prevede activități 
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familie/viață privată reflexiv-informative, de gestiune a emoțiilor și tensiunilor 

la locul de muncă și de management eficient al timpului. 

• A fost analizată eficiența programului, prin proceduri test-

resttest, evaluări ale beneficiarilor și tehnici de 

automonitorizare a transferului de cunoaștere în activități 

cotidiene. 

O10. 2019 

Identificarea 

percepțiilor privind 

disponibilitatea și 

accesibilitatea 

programelor muncă-

familie și a factorilor 

care facilitează 

implementarea lor 

(cultura și climatul 

organizațional, 

suportul 

organizațional) 

• Au fost realizate studii de caz în organizațiile autohtone 

(companie IT, instituție medicală, instituție cu profil 

biblioteconomic), pentru a identifica care sunt percepțiile 

privind disponibilitatea și accesibilitatea unor acțiuni ce 

vizează echilibrul de roluri în situații de conflict muncă-

familie.  

• Au fost identificate frecvența situațiilor de conflict și 

strategiile utilizate pentru a echilibra solicitările 

profesionale și cele familiale.  

• A fost stabilit că, în majoritatea organizațiilor nu există 

programe sistematice, dar se acceptă că sunt necesare 

acțiuni organizaționale pentru a ajuta angajații să 

echilibreze munca cu viața privată.  

• Am constatat că, managerii și angajatorii sunt receptivi să 

le ofere ajutor angajaților în situații dificile (oferindu-le, 

după caz, suportul necesar), considerând că pe viitor niște 

acțiuni organizaționale sistematice sunt necesare și 

importante.  

O11 2019 

Clarificarea 

reprezentărilor, 

percepțiilor și 

atitudinilor privind 

serviciile de 

intervenție și cercetare 

psihosocială în mediul 

organizațional 

• A fost realizat un studiu mixt (cantitativ și calitativ) 

pentru a identifica percepțiile și atitudinilor diferitor 

categorii de actori organizaționali (manageri, psihologi 

organizaționali/ specialiști în resurse umane și angajați) 

privind necesitatea serviciilor și a cercetărilor psihologice 

în mediul organizațional.  

• Am stabilit că, atât angajații, cât și managerii participanţi 

la studiu consideră absolut necesară prezența unui 

psiholog la locul de muncă, pentru a semnala 

disfuncționalitățile psihosociale la locul de muncă, a le 

oferi suport psihologic angajaților, ajutându-i să-și 
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îmbunătățească rezultatele profesionale și eficiența 

personală.  

• Am constat interesul subiecților pentru studiile 

psihologice în mediul organizațional, dat fiind problemele 

cu care se confruntă organizația și care necesită o 

cunoaștere și expertiză de specialitate în domeniu, astfel, 

ar accepta realizarea acestora, manifestând o atitudine 

deschisă față de cercetările psihologice.  

• Am evidențiat efectele pozitive ale studiilor asupra 

angajaților: exprimarea nemulțumirilor, identificarea 

soluțiilor, creșterea participării și a inițiativei ș.a. 

O12 2018, 2019 

Prezentarea, 

diseminarea și 

discuția rezultatelor 

finale ale proiectului 

• Au fost elaborate două monografii privind problematica 

interferenţei muncă-familie/viaţă privată şi modalităţile 

de gestionare a acesteia pentru organizaţiile locale (ed. I-

a, 2018; ed. a II-a, rev. și adăugită, 2019);  

• Pentru diseminarea rezultatelor proiectului, în cadrul 

Conferinței Internaționale de Psihologie Aplicată 

„Actualități și perspective în cercetarea psihologică” 

(Chișinău, 29-30 noiembrie, 2018) și-a desfășurat 

lucrările secțiunea de psihologie socială și 

organizațională (moderatori: I. Bondarevskaya, Ucraina; 

N. Cojocaru, RM), în cadrul căreia au fost prezentate 

studii cu tematica proiectului, realizate atât de cercetători 

din RM, cât și de peste hotare. Tot în cadrul conferinței, 

în scopul implementării practice a rezultatelor empirice 

din proiect, a fost organizat Workshop-ul „Flexibilitate 

emoțională și cognitivă în asigurarea echilibrului muncă-

familie” (moderatori: T. Turchină; R. Pascari), la care au 

participat studenți, cadre didactice și psihologi.  

• Au fost stabilite relații de colaborare cu participanții la 

conferință, interesați de tematica proiectului, în vederea 

continuării acestuia în cadrul unor inițiative comune. 

 

II. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (până la 200 de cuvinte). 

Se evidenţiază valoarea teoretică, în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste hotare, a 

rezultatelor ştiinţifice teoretice fundamentale, se evidenţiază eficienţa tehnico-economică ori 



 

33 

socială, recomandările principale vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice aplicative şi a 

elaborărilor tehnico-ştiinţifice executate, importanţa şi impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, 

economiei şi culturii naţionale a R. Moldova, beneficiarii rezultatelor. 

 

Valoarea teoretică 

Valoarea teoretică a studiilor constă în identificarea, dintr-o perspectivă interculturală și 

comparată, a cauzelor, tipurilor și formelor de manifestare a conflictului, inclusiv a unor strategii 

de intervenție și practici eficiente de armonizare a muncii și familiei aplicate în diverse țări. În 

scop epistemic, studiul poate servi drept suport pentru dezvoltarea unor cercetări ulterioare de 

către cercetătorii interesați de problematică (rezultatele principale sunt prezentate în monografia 

„Interferențe dintre viața profesională și cea privată: aspecte interculturale, experiențe locale și 

strategii de intervenție”, Chișinău, CEP USM, 2018; ed. a II-a, rev. și adăugită, 2019) 

 

Eficiența economic-socială 

Implementarea în cadrul organizațiilor a unor programe de armonizare a muncii și familiei, 

analizate de noi în aceste studii, va spori loialitatea și angajamentul organizațional, eficiența 

angajaților la locul de muncă, starea de bine și satisfacția la locul de muncă, având efecte asupra 

productivității și calității realizărilor profesionale. 

 

Recomandări privind implementarea rezultatelor 

Recomandările, strategiile și principii de acțiune în vederea gestionării eficiente a situațiilor de 

conflict muncă-familie/viață privată și a diminuării efectelor negative cauzate de interferențele 

dintre aceste două domenii, sunt utile de managerilor, specialiștilor în resurse umane, psihologilor 

practicieni în activitatea profesională în vederea creșterii stării de bine a angajaților și a eficienței 

la locul de muncă.  

Au fost stabilite relații de colaborare pe termen lung cu organizațiile participante la studiile 

realizate de noi și care au manifestat interes pentru cunoașterea psihologică și implementarea 

acestei cunoașteri în vederea asigurării unei mai bune funcționalități a organizației (de ex., 

realizarea unor studii și implementarea unor programe de intervenție sau a unor training-uri 

organizaționale).  

Studiile de caz realizate de noi pot servi drept suport pentru activitățile practice din cadrul unor 

cursuri universitare: psihologia muncii, psihologie organizațională, psihologie clinică, psihologie 

managerială ș.a. 

 

Impactul rezultarelor asupra dezvoltării știiinței și economiei RM 

Studiul teoretic și empiric privind specificul intereferenței muncă-familie din perspectivă 
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interculturală și locală (cauze, manifestări, strategii de intervenție) poate servi drept suport pentru 

dezvoltarea unor cercetări ulterioare de către cercetătorii interesați de problematică (rezultatele 

principale sunt prezentate în monografia „Interferențe dintre viața profesională și cea privată: 

aspecte interculturale, experiențe locale și strategii de intervenție”, Chișinău, CEP USM, 2018, 

ed. a II-a, rev. și adăugită, 2019). 

Respectiv, scalele validate de noi vor putea fi utilizate de cercetătorii interesați de problematica 

conflictului muncă-familie, psihologi practicieni sau specialiști în resurse umane (metodele sunt 

prezentate în monografia „Interferențe …”, Chișinău, CEP USM, 2018). 

Colaborarea cu cercetătorii din alte țări (conform acordurilor de colaborare stabilite deja cu 

Universitatea de Management Educațional, Kiev, Ucraina) ne va permite lărgirea cunoaşterii în 

domeniul problematicii investigate şi integrarea studiilor realizate în instituţiile și organizațiile 

din RM într-un cadru comparativ cu rezultatele studiilor cu aceeaşi tematică realizate în alte țări. 

Implementarea strategiilor de intervenție în vederea asigurării echilibrului muncă-familie în 

organizațiile din RM va spori angajamentul organizațional și eficiența la locul de muncă a 

angajaților, având efecte și asupra stării de bine, a satisfacției în muncă și a productivității. 

 

Beneficiarii proiectului 

Rezultatele cercetărilor obținute în cadrul proiectului pe parcursul acestui an sunt utile în primul 

rând comunității academice (studenți, cadre didactice, cercetători), prezentând (1) un studiu de 

caz complex privind specificul interferenței muncii/studiilor/vieții private în mediul academic 

universitar, totodată, (2) studiul conținând și aspecte practice legate de eficiența unor strategii de 

gestionare a conflictului de rol multiplu. Considerăm că rezultatele prezintă interes și pentru 

practicieni (consilieri, factori de decizie, specialiști în resurse umane, psihologi) pentru a înțelege 

mai bine cum se manifestă conflictul multiplu de rol în cadrul unei organizații anume (în cazul 

dat, mediul universitar) în vederea stabilirii unor inferențe privind conflictul multiplu de rol în 

organizația în care își desfășoară activitatea. Publicului larg, interesat de problematica conflictul 

de rol, îi sunt oferite diverse ilustrări empirice cu referire la această tematică, inclusiv 

recomandări practice la nivel individual de echilibrare a solicitărilor multiple de rol. 

 

III. Volumul total al finanţării: 

Finanţarea planificată (mii lei): 

475,1 

Executată (mii lei): 

475,1 

 

 

IV. Volumul cofinanţării (mii lei): 

 

110,4 
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V. Lista colaborărilor iniţiate în cadrul proiectului 

 

VI. Lista evenimentelor organizate / la care s-a participat în cadrul proiectului 

1. Biblioteca municipală pentru copii „I. Creangă” (mun. Chișinău)/ 2019, organizare de 

cercetări și intervenții psihosociale pentru dezvoltarea unor abilități de echilibru a solicitărilor 

de rol multiplu. 

2. Universitatea de Management Educațional (Kiev, Ucraina)/ 2018. A fost semnat un 

memorandum instituțional de colaborare pentru proiecte de cercetare comune organizarea de 

evenimente științifice privind problematica conflictului muncă-familie  

3. Organizarea Conferinței internaționale de psihologie aplicată „Actualități și perspective 

în cercetarea psihologică” (Chișinău, 29-30 noiembrie 2018)/ „A. I. Cuza” University (Iasi, 

Romania), University of Pitesti (Romania), „Generația” Foundation (Bucharest, Romania), 

University of Educational Management, NAES (Kiev, Ukraine), Institute for Social and 

Political Psychology, NAES (Kiev, Ukraine), „L. Gumilev” National Eurasian University 

(Astana, Kazakhstan), University Warmia and Mazury (Olsztyn, Poland), Center of Social 

Representations Studies (Jakarta, Indonesia) 

4. Casa Sindicatelor, Chișinău/ 2018, organizare de training-uri organizaționale privind 

strategiile de armonizare a relației dintre familie și muncă  

5. Organizarea Seminarului știintifico-practic internațional ”Political and Economic Self-

Constitution: Citisenship Identity and Education”, ediția a VI-a (Olsztyn, Polonia, 5 iunie, 

2018)/ University Warmia and Mazury (Olsztyn, Poland), University of Educational 

Management, NAES (Kiev, Ukraine), University of Peloponnese, Greece, Institute for Social 

and Political Psychology, NAES (Kiev, Ukraine), Lucian Blaga University of Sibiu, Romania, 

Center of Social Representations Studies (Jakarta, Indonesia), Lithuanian University of 

Educational Sciences, Institute of Social Science, Serbia 

6. Centrul Internațional La Strada, Chișinău, 2017/ redactarea materialelor didactice 

destinate disciplinei opționale „Relații armonioase în familie” 

Evenimente organizate: 

1. Workshop „Conflict munca-familie în activitatea psihologilor și 

psihoterapeutilor”, în cadrul grupului de supervizare (USM, Chișinău, 21 

octombrie 2019) 

2. Conferința Internațională de Psihologie Aplicată „Actualități și perspective în 

cercetarea psihologică” (USM, Chișinău, 29-30 noiembrie 2018) 

3. Workshop „Emotional and Cognitive Flexibility in Work-Life Balance” (în 
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cadrul Conferinței Internaționale de Psihologie Aplicată „Actualități și perspective 

în cercetarea psihologică”, USM, Chișinău, 29-30 noiembrie 2018) 

4. Conferința științifică „Integrare prin Cercetare și Inovare”, Secțiunea 

Psihologie, (USM, Chișinău, 8-9 noiembrie 2018; 9-10 noiembrie 2017) 

5. Training  „Strategii de armonizare a relației dintre familie și muncă” (Chișinău, 

Casa Sindicatelor, 26 octombrie 2018) 

6. Seminarului știintifico-practic internațional ”Political and Economic Self-

Constitution: Citisenship Identity and Education” ediția a VI-a, (Olsztyn, Polonia, 

5-6 iunie, 2018) 

7. Workshop „Tehnici de intervenție în cadrul conflictului muncă-familie” (în 

cadrul Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Studențești, ediția a XXII-a, 

et. a II-a, USM, Chișinău, 25-27 aprilie 2018). 

8. Conferința metodico-aplicativă „Zilele absolvenților de psihologie la USM” 

(USM, Chișinău, 15-16 februarie 2018) 

9. Workshop „Gestionarea stresului si a riscurilor psihosociale la locul de muncă 

cu metode CAM (carduri asociatve metaforice)” (Departamentul Serviciul Starilor 

Exceptionale, MAI, Chișinău, 20-21 ianuarie 2018) 

10. Workshop „Serviciile psihologice de consiliere și intervenție în diverse grupuri și 

organizații: tendițe actuale și perspective de viitor” ediția a II-a (USM, Chișinău, 2 

aprilie 2016; 30 martie 2015). 

 

Evenimente la care membrii echipei de proiect au participat: 23 

1. Conferința științifică „Integrare prin Cercetare și Inovare”, Secțiunea 

Psihologie, (USM, Chișinău, 8-9 noiembrie 2019) 

2. Conferința Internațională de Psihologie Aplicată „Actualități și perspective în 

cercetarea psihologică” (USM, Chișinău, 29-30 noiembrie 2018) 

3. Workshop „Emotional and Cognitive Flexibility in Work-Life Balance” (în 

cadrul Conferinței Internaționale de Psihologie Aplicată „Actualități și perspective 

în cercetarea psihologică”, USM, Chișinău 29-30 noiembrie 2018) 

4. Conferința științifică „Integrare prin Cercetare și Inovare”, Secțiunea 

Psihologie, (USM, Chișinău, 8-9 noiembrie 2018) 

5. Seminarului știintifico-practic internațional, ”Political and Economic Self-

Constitution: Citisenship Identity and Education” ediția a VI-a, (Olsztyn, Polonia, 

5-6 iunie, 2018) 

6. Conferinţa ștințifico-practică, „Profilaxia sindromului burnout în sistemul 
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medical prin dezvoltarea rezilienței emoționale” (Chișinău, 10-13 mai, 2018) 

7. Sesiunea știinţifică anuală (Cluj Napoca, România, 17-18 noiembrie 2017) 

8. Conferința științifică „Integrare prin Cercetare și Inovare”, Secțiunea 

Psihologie, (USM, Chișinău, 9-10 noiembrie 2017) 

9. Conferința științifică cu participare internațională, „Perspectivele și 

problemele integrării în spațiul european al cercetării și educației”, (Cahul, 7 iunie 

2016) 

10. V International Scientific and Practical Seminar “Political and Economic Self-

Constitution: Citisenship Identity and Education” (Corinth, Grecia, 26 mai, 2017) 

11. Conferința anuală a NLP (Brașov, România, 25-26 mai 2018) 

12. Conferinţa naţională cu participare internaţională „Evitarea sindromului burn-

out în activitatea profesională prin metoda Balint” (Chișinău, 16-19 martie 2017) 

13. Școala internațională de metodologie în științele socio-umane, ediția a II-a 

(USM, Chișinău, 17-18 noiembrie, 2016) 

14. Conferința științifică cu participare internațională „Învățământul superior: 

valențe și oportunități educaționale de cercetare și transfer inovațional” (USM, 

Chișinău, 28-29 septembrie, 2016) 

15. Conferința științifică „Integrare prin Cercetare și Inovare”, Secțiunea 

Psihologie, (USM, Chișinău, 28-29 septembrie 2016) 

16. Simpozionul Internațional ASCIPS „Cercetarea modernă în psihologie” (Sibiu, 

România, 3-5 mai 2016) 

17. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Mentalități ale societății în 

transformare” (ULIM, Chișinău 11-12 decembrie, 2015) 

18. Conferința științifică „Integrare prin Cercetare și Inovare”, Secțiunea 

Psihologie, (USM, Chișinău, 10-11 noiembrie 2015) 

19. VII межд. науч.-практ. конф. (Россия, Москва, 23-24 августа, 2015) 

20. III International Scientific and Practical Seminar “Political and Economic 

Self-Constitution: Citisenship Identity and Education (ULIM, Chișinău, 24 aprilie, 

2015) 

21. Workshop „Serviciile psihologice de consiliere și intervenție în diverse grupuri și 

organizații: tendițe actuale și perspective de viitor” ediția a I-a (USM, Chișinău, 2 

aprilie 2016) 

22. Workshop „Serviciile psihologice de consiliere și intervenție în diverse grupuri și 

organizații: tendițe actuale și perspective de viitor” ediția a II-a (USM, Chișinău, 

30 martie 2015) 
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VII. Lista de mobilităţi efectuate în cadrul proiectelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Informaţii despre infrastructura utilizată în realizarea proiectului 

23. Conferința științifică internațională a doctoranzilor „Tendințe contemporane 

ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”, (UASM, Chișinău, 10 

martie 2015) 

1. Universitatea Warmia și Mazury din Olsztyn, Polonia, iunie 2018 

Participare la Seminarul Internațional de Psihologie Politică și Economică 

„Political and economic self-constitution: Citizenship identity and education” (N. 

Cojocaru) cu suport financiar asigurat din cadrul proiectului 15.817.06.06A 

(parțial). 

2. Universitatea din Peloponnese, Corinth, Grecia, mai 2017 

Participare la Seminarul Internațional de Psihologie Politică și Economică 

„Political and economic self-constitution: Citizenship identity and education” (N. 

Cojocaru) cu suport financiar asigurat din cadrul proiectului 15.817.06.06A 

(parțial). 

3. Asociația pentru Studii Calitative și Interculturale, Sibiu România, iunie 2016 

Participare la Congresul internațional „Cercetarea modernă în științele sociale, 

educație și sănătate. Cercetarea cantitativă vs calitativă. Perspective 

interdisciplinare” (T. Turchină, V. Șaitan, R. Pascari)/ cu suport financiar asigurat 

din cadrul proiectului 15.817.06.06A (parțial). 

4. Universitatea Sapienza din Roma, Italia, noiembrie, 2015, 

Postdoctoral Program Travel Grants/ EASP (European Association of Social 

Psychology (N. Cojocaru)/ cu suportul financiar al EASP 

5. Koç University, Istanbul, Turcia, 29 iunie-10 iulie, 2015,  

Formare în cadrul scolii de vară MiReKoc International Summer School-5 

“Diasporas and transnational communities” (N. Cojocaru)/ cu suportul financiar al 

ERSTE Foundation, Viena, Austria. 

s. 509, s. 507, săli dotate cu calculatoare conectate la internet și bibliotecă (USM, blocul 3)/ 

pentru activități de cercetare; 

s. 507 (USM, bl. 3)/ pentru ședințe, întruniri, evenimente științifice care întrunesc un număr 

de max. 15-20 participanți; 

s. 119, s. 206 (USM, bl. 2)/ pentru evenimente științifice cu un număr mai mare de 

participanți (70-100 de persoane). 
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IX. Dificultăți/ impedimente apărute pe parcursul realizării proiectului  

 

X. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.) 

 

Dincolo de problematica concretă care ne-a interesat în cercetare (interferența muncă-

familie la angajații din organizațiile autohtone), studiul nostru a scos la iveală o serie de 

dificultăți privind realizarea unor cercetări organizaționale în sens general. Fiind probabil 

unul dintre puținele studii realizate în mediul organizațional, pe parcurs, mai cu seamă în 

ceea ce privește studiul calitativ, bazat pe studii de caz, ne-am confruntat cu anumite 

rezistențe în realizarea cercetărilor de acest gen. Trebuie să recunoaștem că, chiar dacă ne-

am străduit să respectăm codul deontologic și normele etice ale cercetării, confidențialitatea 

datelor despre participanți, inclusiv regulamentul intern al unei organizații anume unde 

internționam să facem studiul, de fiecare dată fiind propus un acord de colaborare în care 

erau stipulate toate condițiile de realizare a cercetării, modul de folosire a datelor, inclusiv 

beneficiile pentru organizație, în foarte multe cazuri primeam refuzuri. Și, de multe ori, se 

întâmpla ca aceste refuzuri să intervină inopinat, invocându-se diverse motive, chiar dacă 

fusese acceptat în prealabil acordul de colaborare,  

Pare a fi un cerc vicios: pe de o parte se remarcă penuria de cercetări realizate în 

cadrul organizațional autohton, pe de altă parte, cu greu obținem acces pentru desfășurarea 

unor studii, în vederea colectării unor date reale, la care să ne raportăm în elaborarea 

programelor de intervenție ș creșterea calității serviciilor psihologice în organizații.   

Astfel, credem că sunt absolut necesare studii (atât teoretice, cât și empirice) care să: 

→ identifice percepțiile organizaționale față de serviciile psihologice de intervenție 

organizațională; 

→ analizeze aprofundat dificultățile, reticențile și rezistențele în realizarea 

cercetărilor organizaționale; 

→ evidențieze modalități pentru o mai bună gestionare a accesului în organizații, 

inclusiv pentru realizarea propriu zisă a cercetării și neutralizarea unor rezistențe care 

intervin în acest sens. 

→  

Instituții și organizații (publice/private) din RM cu diverse profiluri ocupaționale (angajați, 

specialiști în resurse umane, psihologi organizaționali, manageri), enumerăm doar câteva: 

- Casa Națională a Sindicatelor, Chișinău; 
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Director proiectului COJOCARU Natalia, dr. în psihol., conf. univ.      _______________ 

                             (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)                                     (semnătura) 

 

Secretar științific      COJOCARU Ludmila, dr. conf. univ.                    __________ 
                                                      (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)                                  (semnătura)                                                                                                                   

 

 

- Ministerul Afacerilor Interne (Departamentul Situații Excepționale); 

- Companii de telecomunicații ș.a. 


