
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ  

ŞI INOVAŢIONALĂ ÎN ANUL 2014 

 

Cercetări efectuate în cadrul facultăţii de 

Sociologie şi Asistenţa Socială  

 



 2 

I. DATE GENERALE 

 

I.1. Facultatea   

Sociologie şi Asistenţă Socială 

   

 

I.2. Catedra 

Catedra  Sociologie  

Catedra  Asistenţă Socială 

   

 

I.3. Date de contact: 

Telefon: 022287035, 022287043 

E-mail: s_milicenco@yahoo.com 

 

 

I.4. Persoana responsabilă de completarea formularului: 

Numele, prenumele: Stela Milicenco 

Telefon: 022287033 

E-mail:s_milicenco@yahoo.com 

 

 

II. CADRUL TEMATIC DE CERCETARE 

 

II.1. Denumirea temei de cercetare. 

Catedra Sociologie desfăşoară cercetarea ştiinţifică în următoarea direcţie Probleme sociale 

contemporane din perspectiva cercetării sociologice, care include următoarele teme: 

 Dezvoltarea ştiinţei şi învăţământului sociologic în Republica Moldova în contextul noilor 

paradigme 

 Orientări contemporane în cercetarea fenomenelor sociale 

 Modificări ale tabloului demografic în Sud-Estul Europei: studii comparative 

 Bunăstarea şi calitatea vieţii: indicatori la nivel global şi naţional 

 Integrarea şi cooperarea în spaţiul social 

 Identitatea socială a tineretului studios 

 Sisteme de valori în societatea în schimbare 

 Orientarea valorică a tineretului studios din Republica Moldova 

 Probleme ale studentului Universităţii de Stat din Moldova 

 Formarea şi consolidarea subculturilor de tineret: opinii şi atitudini 

 Violenţa în mediul şcolar: cauze şi impact social 

 Fenomenul migraţiei şi consecinţele ei pe plan social 

 Impactul migraţiei moldovenilor la muncă peste hotare asupra copiilor şi vârstnicilor 

 Modele de măsurare ale fenomenului de corupţie 

 Cunoştinţe şi practici ale elevilor cu privire la subculturile de tineret 

 Metode de analiză şi interpretare a datelor calitative 

 Atitudini şi practici de lecturare a studenţilor 

 

  Catedra Asistenţă Socială îşi desfăşoară activitatea ştiinţifică având ca tematică de bază: Asistenţa 

Socială – fenomen sociocultural al lumii contemporane, care include următoarele teme: 

 Provocările globalizării pentru asistenţa socială. 

 Dimensiuni internaţionale ale asistenţei sociale. 

 Dezvoltarea asistenţei sociale în Republica Moldova: teorie şi practică. 

 Asistenţa socială în sistemul ştiinţelor. 

 Valori, principii şi norme ale acţiunii în asistenţa socială. 

 Politici sociale comparate. 

 Sisteme de protecţie socială în Uniunea Europeană. 

 Evoluţii ale comportamentelor familiale în societatea contemporană. 

 Familia din perspectiva abordărilor în asistenţa socială. 

 Strategii de asistenţă socială destinate persoanelor în dificultate. 

 Dezvoltarea capacităţii incluzive a învăţământului superior în domeniul social. 

 Justiţia juvenilă şi asistenţa socială: modalităţi de cooperare şi integrare. 

 Dezvoltarea comunitară – o nouă strategie de creare a bunăstării. 

 

mailto:s_milicenco@yahoo.com
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II.2. Executorii. 

Nr.d/o Numele, prenumele Titlul ştiinţific Funcţia 

1.  Milicenco Stela Doctor în sociologie Decan  

2.  Bulgaru Maria Doctor habilitat   

3.  Gagauz Olga Doctor habilitat  

4.  Onofrei Aliona Doctor în filosofie Şef catedră  

5.  Oceretnîi Anastasia Doctor în sociologie  Şef catedră  

6.  Bulgaru Oleg Doctor în ştiinţe fizico-matematice  

7.  Diana Cheianu Doctor în sociologie  

8.  Oxana Isac Doctor în sociologie  

9.  Sînchevici-Chistruga Inga Doctor în sociologie  

10.  Chisari Aliona Doctor în drept  

11.  Chira Aliona Magistru în sociologie Prodecan 

12.  Salcuţan Liliana Magistru în sociologie  

13.  Movilă Valentina Licenţiat în filosofie  

14.  Miron Angela Magistru în sociologie  

15.  Matas Viorica Magistru în sociologie  

16.  Coroban Cristina Magistru în asistenţă socială  

17.  Melnic Svetlana Rezident în medicină  

18.  Ghidirimschi Alexandru Rezident în medicină  

19.  Elineţchi Larisa Magistru în asistenţă socială  

20.  Gâdei Silvia Magistru în asistenţă socială  

21.  Chisari-Lungu Oxana Magistru în drept  

22.  Cecan Olga Magistru în asistenţă socială  

23.  Eşanu Mircea Magistru în asistenţă socială  

24.  Cristei Aliona Magistru în sociologie  

25.  Bulacu Olesea Magistru în ştiinţe sociale  

26.  Macovei Neonila Magistru în ştiinţe sociale  

27.  Bulacu Olesea Magistru în sociologie  

28.  Spoială Lucia Magistru în sociologie  
 

 

II.3. Rezultatul rezultatelor ştiinţifice. 

    Activitatea ştiinţifică a membrilor facultăţii s-a valorificat într-un şir de articole, lucrări ştiinţifice şi 

metodice, care sunt puse la dispoziţie studenţilor, mastranzilor, doctoranzilor şi tuturor celor interesanţi 

de problemele sociale ale societăţii contemporane. De asemenea, rezultatele cercetărilor desfăşurate de 

către profesori sunt utilizate în predarea cursurilor la ciclul 1 şi la ciclul 2. Studenţii au multiple 

posibilităţi de a beneficia de rezultatele activităţii ştiinţifice a profesorilor atât în cadrul activităţilor 

curriculare (lecţii, seminare, realizarea sarcinilor individuale), cât şi a celor extracurriculare 

(conferinţe, mese rotunde, dezbateri etc.). Graţie proiectelor facultatea îşi fortifică relaţiile de 

colaborare cu organisme internaţionale, naţionale şi municipale.  

Implicarea profesorilor în proiectele desfăşurate la facultate a oferit noi deschideri pentru studenţi şi 

masteranzi.  

    De asemenea, implementarea proiectelor a contribuit şi la îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale a 

facultăţii, fiind procurate computere, laptopuri, camere video etc., care sunt puse la dispoziţie 

studenţilor şi profesorilor în activitatea didactică şi de cercetare.  

   

II.4. Valorificarea rezultatelor (lucrări editate în anul 2014). 

În anul 2014, profesorii facultăţii au publicat mai multe materiale ştiinţifice şi metodice, cele mai 

importante fiind următoarele: 

1. BULGARU, M., BULGARU, O. Etica în asistenţa socială (manual). – Ch.: CEP USM, 2014. 

ISBN 978-9975-71-524-9. 

2. BANU, O.,  CHEIANU-ANDREI, D., CACE, S., CACE, C., SALI, N. etc. Evaluarea 

capacităţii de cercetare a instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova.  – 

Chişinău, 2014. 99 p. ISBN 978-9975-80-782-1. 

3.  PALADI, GH., BODRUG-LUNGU, V., CHEIANU-ANDREI, D. etc. Profilul sociodemogra-

fic al Republicii Moldova la 20 de ani după adoptarea Programului de Acţiune de la Cairo. AŞM.  

INCE. Centrul de Cercetări Demografice, Chişinău, 2014. 144 p. ISBN 978-9975-9799-4-8. 
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III. COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ 

 

III.1. Instituţiile cu care au fost colaborări. 

Cooperarea cu diverse organizaţii internaţionale, centre universitare, programe academice, centre de 

cercetare, întreprinderi reprezintă un imperativ al perfecţionării cadrelor didactice, a mobilităţii 

studenţilor şi realizării cercetărilor analitico-comparative la facultate. În vederea aprofundării 

cunoştinţelor în domeniile de cercetare şi extinderii experienţei profesionale, facultatea şi-a întărit 

relaţiile de colaborare cu: 

- Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca, 

- Institutul Regal de Tehnologii (Suedia), 

- Universitatea Cumbria (Marea Britanie), 

- Universitatea de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţeanu”, Moldova, 

- Organizaţia Internaţională pentru Migraţie,  

- Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie,  

- Agenţia Cehă pentru Dezvoltare, 

- Biroul Naţional de Statistică, 

- Centrul Naţional de Gereatrie şi Gerontologie, 

- NORLAM, 

- Institutul de Marketing şi Sondaje IMAS Inc., 

- Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing CBS-AXA, 

- Serviciul Independent de Sociologie şi Informaţii OPINIA, 

- Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, 

- Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A. 

- Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a mun.Chişinău, etc.  

 

III.2. Modul de colaborare.  

Colaborarea cu organizaţii internaţionale, centre universitare şi programe academice s-a valorificat în 

diverse activităţi, proiecte realizate în comun şi stagieri. Printre cele mai rezultative şi semnificative 

proiecte vom menţiona următoarele: 

1. Proiectul Suport complex pentru dezvoltarea statisticii populaţiei şi demografiei în Moldova , 

finanţat de Agenţia Cehă pentru Dezvoltare (2013-2015). 

În acelaşi context, menţionăm colaborarea individuală a unor profesori cu diverse instituţii în vederea 

realizării de proiecte:  

˗ „Cunoştinţe, atitudini şi practici de educare nonviolentă a copiilor”, Centrul de 

Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), UNICEF Moldova   

(A.Oceretnîi, dr., conf.univ.; A.Cristei, lector) 

˗ „Accesul populaţiei rome la servicii”, UNICEF Moldova (A.Oceretnîi, dr., conf.univ.) 

˗ „Accesul victimelor violenţei domestice la servicii de asistenţă”, Organizaţia 

Internaţională „LaStrada” (A.Oceretnîi, dr., conf.univ.) 

˗ „Suport metodologic în analiza datelor de către Comisia Electorală Centrală”, 

UNDP (A.Oceretnîi, dr., conf.univ.) 
˗ „E DUrabil - Un sistem durabil şi eficient de informare, consultare şi implicare în 

procesul reformelor educaţionale din Republica Moldova”, finanţat de Fundaţia pentru o 

Societate Deschisă (N.Sali, dr., conf.univ.) 

˗ „Evaluarea impactului echipelor mobile în unităţile administrative Sîngerei, 

Ungheni, Dubăsari, Anenii Noi, Făleşti”, KEYSTONE Moldova (I.Chistruga-Sînchevici, dr., 

lector) 

˗ „Studiu de evaluare a modului de implimentare a practicilor incluzive în Republica 

Moldova”, Ministerul Educaţiei, CCF Moldova (I.Chistruga-Sînchevici, dr., lector) 

˗ „Fortificarea abilităţilor profesionale a personalului prestator de servicii sociale 

pentru copii şi tineri din Moldova”  (D.Cheianu-Andrei, dr., conf.univ.) 

˗ „Îmi pasă –mă implic, incluziunea socială a tinerilor vulnerbili”, organizator Centrul 

de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie, (V. Matas, magistru, lector) 

˗ „Pentru părinţii noştri, organizator AO Concordia (S. Gîdei, lector) 

 

 

Nr. d/o Numele, gradul şi 

titlul ştiinţific 

Ţara vizitată Scopul vizitei  Perioada 

deplasării 

       1.  Sali Nicolae,  

dr., conf.univ. 

Polonia, Lublin Conferinţa ştiinţifică 

inetrnaţională „Сеть как 

пространство 

социального, 

экономического и 

политического 

26–28.05.2014  
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сотрудничества в 

Центральной и 

Восточной Европе” 

         2. Cheianu-Andrei 

Diana,  

dr., conf.univ. 

Republica 

Cehă, Praga 

Cunoaşterea modelului ceh 

de prestare a serviciilor 

foster pentru copii şi tineri 

şi realizarea ulterioară a 

unei cercetări sociologice 

privind necesităţile 

părinţilor foster în 

Republica Moldova 

7-13.12.2014 

3.           Matas Viorica, 

Magistru, lector 

România Studierea serviciilor sociale 

destinate tinerilor aflaţi în 

dificultate 

20- 23.01. 2014 

4. Gîdei Silvia, 

Magistru, lector 

România Specificul proiectelor 

sociale organizate de A. O. 

Concordia 

29 -31.10. 2014 

 

- Conferinţa ştiinţifică internaţională „Sociologia şi asistenţa socială: interferenţe şi 

perspective de dezvoltare” (Chişinău, 15 mai 2014) 

- Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul artistic – dimensiuni culturale” 

(Chişinău, 11 aprilie 2014) 

- Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare 

şi inovare” (Chişinău, 10-11 noiembrie 2014) 

- Conferinţa ştiinţifică internaţională „Сеть как пространство социального, 

экономического и политического сотрудничества в Центральной и Восточной Европе” 
(Polonia, Lublin, 26 - 28 mai 2014) 

- Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Dimensiuni psihosociale şi legale 

ale devianţei comportamentale.”(Chişinău, 7 mai 2014) 

- Conferinţă ştiinţifico-practică „Conferinţa ştiinţifico-practică dedicată Zilei Mondiale 

a Populaţiei” (Chişinău, 11 iulie 2014) 

- Conferinţa „Conferinţă de totalizare a rezultatelor în domeniul realizării cercetării 

acţiunre în educaţia timpurie” (Chişinău, 20 septembrie 2014) 

- Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică „Creşterea economică în condiţiile 

globalizării”. Ediţia a IX-a. (Chişinău, 16-17 octombrie 2014).  

- Conferinţa municipală a cadrelor didactice „Acces, relevanţă, calitate în educaţie – 

competenţe pentru prezent şi  viitor” (Chişinău, 21 august 2014) 

- Conferinţa ştiinţifică naţională  cu participare internaţională „Integrare prin cercetare 

şi inovare”. (Chişinău, 10-11 noiembrie 2014) 

- „Conferinţa naţională în sănătatea adolescenţilor” (cu participare internaţională) 

(Chişinău,  4-5 decembrie 2014) 

- Trainning „Utilizare tablă interactivă (SMART board)” (Chişinău, 10 martie 2014) 

- Trainning „Prognoza  demografică” în cadrul Proiectului Suport complex pentru 

dezvoltarea statisticii populaţiei şi demografiei în Moldova (Chişinău, 29 septembrie-3 octombrie 

2014) 

- Training „Leadership şi managementul calităţii” (Chişinău, 1-15 aprilie 2014) 

- Seminar „Demografie şi statistica populaţiei” în cadrul Proiectului Suport complex 

pentru dezvoltarea statisticii populaţiei şi demografiei în Moldova (Chişinău, 31 martie-4 aprilie 

2014) 

- Seminar „Integrarea aspectelor de prevenire şi protecţie a copiilor faţă de violenţă în 

curriculumul de formare profesională iniţială şi continuă” (Chişinău, 22 august 2014) 

- Seminar „Acreditarea prestatorilor de servicii sociale” (Chişinău, 10 octombrie 2014) 

- Reuniunea extinsă „Extended Meeting of the European Union –Republic of Moldova 

Mobility Partnership Local Cooperation Platform” (Chişinău, 8 iulie 2014) 

- Masa rotundă “Promovarea şi protejarea drepturilor femeilor lucrătoare migrante – 

identificarea nevoilor şi priorităţilor” (Chişinău, 29 august 2014) 

- Masa rotundă “Utilizarea abordărilor bazate pe comunitate: cum să îmbunătăţim 

lucrul specialiştilor cu comunitatea în domeniul sănătăţii în Republica Moldova?” (Chişinău, 3 

iulie 2014) 

- Training „Prevenirea  abuzului si violentei asupra copiilor” (Ulmu Ialoveni, 17 -

18.octombrie 2014) 

- Training „Leadership şi managementul calităţii” (Chişinău, 10 octombrie 2014) 

- Curs de instruire ,,Discriminarea pe criteriu de sex/gen, vîrstă în domeniul muncii, 

(Chişinau, 13 mai 2014) 

Un moment important în fortificarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică a fost realizarea studiului 
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sociologic la solicitarea Senatului USM cu tematica „Factori determinanţi în alegerea instituţiei de 

învăţământ superior„ (februarie-martie 2014), datele fiind prezentate în cadrul şedinţelor Senatului 

USM şi utilizate în elaborarea strategiei de promovare a USM.  

 

 

IV. CONFERINŢE ŞTIINŢIFICE 

 

IV.1. Participare la manifestări ştiinţifice naţionale/internaţionale. 

Tabel 

Nr. 

d/o 

Denumirea manifestării, locul şi perioada desfăşurării Titlul comunicării 

1 2 3 

1.  Conferinţa ştiinţifică internaţională „Sociologia şi asistenţa 

socială: interferenţe şi perspective de dezvoltare” (Chişinău, 

15 mai 2014) 

 

Bulgaru M./ File din evoluţia ştiinţei şi 

învăţământului sociologic în Republica 

Moldova. 

Bulgaru M./ Asistenţa socială: aspecte ale 

profesionalizării.  

Milicenco S./ Decizii ale tinerilor privind 

studiile în învăţământul superior.  

Onofrei A./ Rolul parteneriatului public-

privat în prestarea serviciilor sociale În:  
Oceretnîi A./ Coordonate socio-valorice ale 

vieţii de student 

Bulgaru O. / Lecturarea în rândul 

studenţilor: cazul USM 

Coroban C./Grupuri de suport  social pentru 

familii în dificultate  

Gîdei S./Rolul asistentului social în 

prevenirea şi combaterea fenomenului de 

delicvntţă juvenilă 

Movilă V /Comportamente şi atitudini ale 

tinerilor faţă de muncă. 

Globu N./Orientarea şi pregătirea 

profesională a tinerilor în contextul socio-

economic al Republicii Moldova 

Miron A./ Sistemul integrat de servicii de 

asistenţă socială pentru consumatorii de 

droguri: experienţe de bună practică 

Spoială L. / Utilizarea statisticii oficiale în 

cercetările sociologice 

Sali N. / Capacităţile de cercetare ale 

instituţiilor de învăţământ superior din 

Republica Moldova 

Cheianu-Andrei D. / Sănătatea reproducerii: 

provocări în plan internaţional şi naţional 

Chira A. / Costul economic al copilului în 

familia contemporană 

Chistruga-Sînchevici I./ Configuraţia 

sistemului de îndemnizaţii pentru copii în 

Republica Moldova 

Isac O. / Natura problemelor sociale: 

perspective de abordare 

Bulacu O. / Conceptul copilăriei: de la 

perspectiva istorică spre cea sociologică 

Cheianu-Andrei D., Sîmboteanu D. / 

Planificarea şi pregăirea psiho-socială a 

copilului victimă pentru audierea legală 

2. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul artistic – 

dimensiuni culturale” (Chişinău, 11 aprilie 2014) 

 

Oceretnîi A./Utilizarea metodelor calitative 

în cercetarea sociologică a fenomenului 

cultural 

3. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională 

„Dimensiuni psihosociale şi legale ale devianţei 

comportamentale.”(Chişinău, 7 mai 2014) 

 

Onofrei A. /Specificul disfuncţiilor 

comportamentale la copiii rămaşi temporar 

fără îngrijire părintească ca rezultat al 

migraţiei părinţilor la muncă în străinătate 

Movilă V. /Educaţia axiologică – factor 
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determinant în prevenirea comportamentului 

deviant al tinerilor 

Miron A./Instrumente de tratare a aspectelor 

psihologice specifice consumului şi 

dependenţei de droguri 

Gîdei S./ Particularităţi ale procesului de 

reintegrare socială a persoanelor eliberate 

din detenţie 
4. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională 

„Integrare prin cercetare şi inovare” (Chişinău, 10-11 

noiembrie 2014) 

Bulgaru M. /Solidaritatea − valoare de 

referinţă în asistenţa socială. În: Integrare 

prin cercetare şi inovare 

Milicenco, S./ Repere istorice în dezvoltarea 

asistenţei sociale 

Onofrei A. /Rolul şi importanţa disciplinelor 

juridice în formarea asistenţilor sociali 

Oceretnîi A./Modele de analiză a datelor 

calitative 

Bulgaru O. / Metode sociologice aplicate în 

cercetarea familiei 

Movilă V / Educaţia axiologică – factor 

determinant în dezvoltarea persoanlităţii 

tînărului 

GîdeiS./Modele de intervenţie psihosocială 

şi asistenţă postpenală a foştilor deţinuţi 

Salcuţan L./Tehnici psihosociale de 

diminuare a indiferenţei faţă de persoanele 

vîrstnice 

Matas V. /Integrarea profesională a tinerilor 

absolvenţi ai gimnaziului-internat 

Sali N. / Problematica cercetării ştiinţifice la 

nivel universitar în Republica Moldova 

Cheianu-Andrei D. / Sănătatea reproducerii: 

provocări în plan internaţional şi naţional 

Chira A. / Influenţa economicului asupra 

dinamicii autorităţii din cadrul familiei 

Chistruga-Sînchevici I./ Sistemul de 

îndemnizaţii pentru copii din Republica 

Moldova în faţa noilor provocări 

Isac O. / Importanţa identificării factorilor 

de risc suicidar în profilaxia 

comportamentului autodistructiv 

Bulacu O. / Aspecte psiho-sociale ale 

fenomenului decăderii din drepturile 

părinteşti 

Macovei N. /  Particularităţi istorice de 

evoluţie a instituţiei adopţiei 

Cristei A. / Pattern-uri de comunicare în 

cadrul familiilor cu migranţi din Republica 

Moldova 

5. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Сеть как 

пространство социального, экономического и 

политического сотрудничества в Центральной и 

Восточной Европе” (Polonia, Lublin, 26 - 28 mai 2014) 

Sali N., Sali L. / The issues of scientific 

research at the university level in the 

Republic of Moldova 

6. Conferinţă ştiinţifico-practică „Conferinţa ştiinţifico-practică 

dedicată Zilei Mondiale a Populaţiei” (Chişinău, 11 iulie 

2014) 

 

Cheianu-Andrei D./Sănătatea reproductivă a 

tinerilor din Republica Moldova 

7. Conferinţa „Conferinţă de totalizare a rezultatelor în 

domeniul realizării cercetării acţiunre în educaţia timpurie” 
(Chişinău, 20 septembrie 2014) 

 

Cheianu-Andrei D./Incluziunea în educaţia 

timpurie a copiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale 

8. Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică „Creşterea 

economică în condiţiile globalizării”. Ediţia a IX-a. 

(Chişinău, 16-17 octombrie 2014).  

 

Chistruga-Sînchevici I./ Familia 

monoparentală – ca subiect al protecţiei 

sociale 



 8 

9. Conferinţa municipală a cadrelor didactice „Acces, relevanţă, 

calitate în educaţie – competenţe pentru prezent şi viitor” 

(Chişinău, 21 august 2014) 

 

 Coroban C./Cooperarea intersectorială – 

condiţie esenţială în soluţionarea 

problemelor copiilor din municipiul 

Chişinău rămaşi fără ocrotire părintească 

      10. Conferinţa naţională în sănătatea adolescenţilor (cu 

participare internatională) (Chişinău,  4-5 decembrie 2014) 

 

Coroban C./ Servicii socio-educative pentru 

tinerii din familii vulnerabile 

 

IV.2. Organizarea Manifestărilor Ştiinţifice 

1. Denumirea manifestării 

Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Sociologia - interferenţe naţionale 

şi internaţionale” 

2. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova 

3. Comitetul de organizare  

Bulgaru Maria, dr.hab., prof.univ., USM 

Milicenco Stela, dr., conf.univ., USM 

Oceretnîi Anastasia, dr., conf.univ., USM 

Onofrei Aliona, dr., conf.univ., USM 

Bulgaru Oleg, dr., conf.univ., USM  

4. Participanţi  

La lucrările conferinţei au participat 70 persoane, dintre care 64 persoane din ţară şi 6 

persoane de peste hotare (România) 

5. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Participanţii la conferinţă au relatat despre necesitatea studiilor sociologice pentru 

dezvoltarea socială şi a continuării fortificării domeniului asistenţei sociale.    

 

1. Denumirea manifestării 

Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare 

şi inovare”. 

2. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova 

3. Preşedintele  comitetului de organizare  

Bulgaru Maria, dr.hab., prof.univ. 

Milicenco Stela, dr., conf.univ. 

Oceretnîi Anastasia, dr., conf.univ. 

Onofrei Aliona, dr.,conf.univ. 

4. Participanţi  

La lucrările conferinţei au participat 25 de persoane, dintre care 18 persoane au avut 

comunicări. 

5. Recomandările manifestării ştiinţifice  

În urma desfăşurării conferinţei s-a concluzionat, că astfel de activităţi sunt necesare, mai 

alens că prin participarea cercetătorilor din cadrul altor instituţii de cercetare se determină 

noi direcţii de studiere a fenomenelor sociale din perspectivă interdisciplinară.   

 

1. Denumirea manifestării 

Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti 

2. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova 

3.   Comitetul de organizare  
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Milicenco Stela, dr., conf.univ.  

Bulgaru Maria, dr.hab., prof.univ. 

Onofrei Aliona, dr., conf.univ. 

Oceretnîi Anastasia, dr., dr., conf.univ 

4.    Participanţi  

La lucrările conferinţei au participat 40 de persoane, dintre care 30 vorbitori 

5.   Recomandările manifestării ştiinţifice  

În urma desfăşurării conferinţei s-a concluzionat, că reuniunile ştiinţifice cu participarea 

studenţilor şi masteranzilor reprezintă o modalitatea reuşită de comunicare ştiinţifică a 

acestora cu profesori şi cercetători. Diversitatea temelor a suscitat multiple discuţii, 

recomandându-se ca unele teme să fie în continuare cercetate de către studenţi şi 

masteranzi.  

 

 

V. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞI INOVARE A STUDENŢILOR ŞI MASTERANZILOR 

 

V.1. Participarea studenţilor şi masteranzilor la manifestări ştiinţifice naţionale/internaţionale (conferinţe, 

simpozioane etc.). Rezultatele participării  

Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice, desfăşurată în 2 etape (Chişinău, 5 martie 2014 (etapa I, 

Ciclul I), 14 mai 2014 (etapa II, Ciclul II)). 

La etapa I au participat cu comunicări au participat 10 studenţi de la Ciclul I Licenţă de la Specialitatea 

Sociologie, iar la etapa II -  4 masteranzi de la programul de master „Metodologia cercetării sociale”.  

În urma primei etape cele mai reuşite comunicări au fost premiate, după cum urmează:   

Marcu Finodora, an.2, sp.Sociologie, Dificultăţi în realizarea cercetărilor de către studenţi: cazul 

specialităţii Sociologie (cond.ştiinţ. A.Cristei, lector) - locul 1 

Plugaru Ana, an.3, sp.Asistenţă socială, Incluziunea şcolară a copiilor cu dizabilităţi: probleme şi 

modalităţi de soluţionare  (cond.ştiinţ. M.Bulgaru, dr.hab., prof.univ.) – locul 2 

Ciobanu Cristina, Alexandrov Cristina, Violenţa asupra femeii şi modalităţi de sancţionare a agresorilor 

în Republica Moldova: de la legal la practic,  an.3, sp.Sociologie (cond.ştiinţ. D.Cheianu, dr., conf.univ.) – 

locul 2 

Ceban Ana, Centrul maternal – serviciu specializat în prevenirea abandonului, an.3, sp.Asistenţă socială 

(cond.ştiinţ. V.Matas, lector) – locul 3 

Guja Augustina, Atitudini şi practici de donare a sîngelui în rîndul studenţilor, an.3, sp.Sociologie 

(cond.ştiinţ. A.Oceretnîi, dr., conf.univ.) – locul 3 

Dimcea Natalia, Impactul instituţionalizării asupra dezvoltării personalităţii copilului, an.3, sp.Asistenţă 

socială, (cond.ştiinţ. O.Bulgaru, dr., conf.univ.) – locul 3. 

Diversitatea mare de probleme abordate a determinat juriul să ofere menţiuni următorilor studenţi: 

Decenco Liliana, Legcobit Ana, Borş Gheorghe, Carcea Elena. 

La etapa a II cele mai reuşite comunicări au fost: 

Oceretnîi Sergiu, Implementarea mecanismului de referire spre serviciile comunitare a copiilor în conflict 

cu legea, masterand anul II, programul Managementul serviciilor sociale (cond.ştiinţ. M.Bulgaru, dr.hab., 

prof.univ.) – locul 1 

Vozian Ana, Familia monoparentală – vulnerabilităţi şi modalităţi de depăşire, masterandă anul II, 

programul Politici sociale centrate pe familie (cond.ştiinţ. M.Bulgaru, dr.hab., prof.univ.) – locul 2 

Demian Iuliana, Muntean Liuba, Conflictul intergeneraţional dintre vârstnici şi adolescenţi – aspecte 

socio-asistenţiale, masterande anul I, programul Managementul serviciilor sociale (cond.ştiinţ. A.Onofrei, 

dr., conf.univ.) – locul 2 

Palii Ana, Profilul femeii victime a violenţei domestice, masterandă anul II, programul Managementul 

serviciilor sociale (cond.ştiinţ. A.Oceretnîi, dr., conf.univ.) – locul 3 
 

V.2.  Activitatea studenţilor în cadrul cercurilor 

     Studenţii de la specialitatea de Sociologie au posibilitatea de a-şi dezvolta abilităţile de cercetător, 

participând la activităţile Cercului de Sociologie SOCIUM, în cadrul căruia pe parcursul anului au avut loc 

seminare, mese rotunde, întîlniri cu cercetători din domeniu, printre care menţionăm: 

- dezbaterea „Prostituţia: repercursiuni asupra societăţii”  

- dezbaterea „Concubinajul ca formă nouă de organizare a relaţiilor familiale” 

- manifestări prilejuite de marcarea Zilei Profesionale a Sociologului: întâlniri cu absolvenţii 

specialităţii angajaţi în cadrul Keystone Moldova, IMAS-Inc., CBS-AXA, Fabrica de Imagine; 

concurs de postere 

- cercetări desfăşurate de companiile de cercetare din ţară: IMAS Inc., SISI Opinia, CBS AXA,  

Magenta Consulting etc.  

Studenţii de la specialitatea de Asistenţă Socială îşi pot dezvolta interesele profesionale şi ştiinifice  
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participând la activităţile Cercului Ştiinţific „Tânărul Asistent social”, în cadrul căruia s-au organizat:  

- mese rotunde („Familia în contextul societăţii în transformare”, „Promovarea solidarităţii 

intergeneraţionale”, „Combaterea discriminării şi promovarea drepturilor sociale, economice şi culturale”, 

„Tineretul şi societatea: integrare/dezintegrare”, „Servicii sociale destinate femeilor victime ale violenţei 

domestice”ş.a.); 

-  şedinţe cu prezentarea filmelor video, referitoare la diverse probleme sociale; 

- organizarea diverselor activităţi cu ocazii speciale (spre exemplu, au fost organizate mese rotunde cu 

ocazia Zilei Asistentului Social (18 septembrie), Zilei internaţionale a vârstnicilor (1 octombrie), Zilei 

internaţională pentru eradicarea sărăciei (17 octombrie), Zilei universale a drepturilor copilului (20 

noiembrie),  Zilei internaţionale pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor (25 noiembrie), Ziua 

Internaţională a persoanelor cu dezabilităţi (3 decembrie)ş.a.  

- dezbateri cu tematica: „Perspective de angajare a viitorului absolvent al Facultăţiii de Sociologie şi 

Asistenţă Socială”, „Consolidarea parteneriatelor facultăţii cu administraţia publică centrală şi locală în 

soluţionarea problemelor sociale”. 

 

 

VI. LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE ÎN ANUL 2014. 

 

VI.1. Lista publicaţiilor  

 

• monografii (naţionale / internaţionale),  

1. BANU, O.,  CHEIANU-ANDREI, D., CACE, S., CACE, C., SALI, N. etc. Evaluarea capacităţii de cercetare a 

instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova.  – Chişinău, 2014. 99 p. ISBN 978-9975-80-782-1. 

2. PALADI, GH., BODRUG-LUNGU, V., CHEIANU-ANDREI, D. etc. Profilul sociodemografic al Republicii 

Moldova la 20 de ani după adoptarea Programului de Acţiune de la Cairo. AŞM.  INCE. Centrul de Cercetări 

Demografice, Chişinău, 2014. 144 p. ISBN 978-9975-9799-4-8 

  

• manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale),  

1. BULGARU, M., BULGARU, O. Etica în asistenţa socială (manual). - Chişinău: CEP USM, 2014. 405 p. ISBN 978-

9975-71-524-9. 

2. CHISTRUGA-SÎNCHEVICI, I. Adaptarea familiei tinere la societatea în transformare (cazul Republicii Moldova).   

Autoreferatul tezei de doctor. Ch.: CEP USM, 2014. 28 p.  

 

• articole din reviste cu factor de impact: 

– articole din reviste cu facto de impact                  0,01-0,09 

1. CHEIANU-ANDREI D., GRAMMA R. Health workers originating from the Republic of Moldova who live and work 

in Romania. În: WHO, Regional Office for Europe, Copenhagen,  Health Policy Paper Series N.13, 2014. 88 p. // 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/254623/MDA-study-Health-workers-originating-Moldova-live-

and-work-in-Romania-FINAL-VERSION-KEYWORDS-2.pdf?ua=1  

 

• articole din alte reviste editate în străinătate  

1. CHEIANU-ANDREI, D. Negative Auswikungen der Arbeits-migration auf das Familenbleben. În: Revista Religion 

&Gesellschaft in Ost und West, EGOW 5/2013. Herausgeber Institut G2W, Zurich, p.26-27, ISSN 2253-2465. 

2. КЕЯНУ-АНДРЕЙ, Д. Формирование молдавской диаспоры: демографическая и профессиональная структура 

(на примере Российской Федерации и Италии)//http://demoscope.ru/weekly/2014/0591/analit01.php ISSN 1726-

2887 

• articole din reviste naţionale: 

– categoria C, 

1. CHEIANU-ANDREI, D., SÎMBOTEANU D. Planificarea şi pregătirea psiho-socială a copilului victimă pentru 

audierea legală. În: Studia Universitatis, seria Ştiinţe Sociale, nr.3 (73), 2014. Ch: CEP USM, 2014. p.15-17. ISSN 

1814-3199 

2. GÎDEI,  S.  Complexitatea factorilor care determină dezvoltarea comportamentului delincvent al minorilor.  În: 

Studia Universitatis, seria Ştiinţe Sociale, Nr. 3 (73), – Ch: CEP USM ,2014, pag. 7-14. ISSN 1814-3199 

3. OCERETNÎI, A. Particularităţile măsurării în domeniul social. În: Studia Universitatis, seria Ştiinţe Sociale, nr.3 

(73), 2014. Ch: CEP USM, 2014. p.3-6. ISSN 1814-3199 

 

• articole din alte reviste naţionale  

 

• articole în culegeri (naţionale / internaţionale) 

 

1. BULACU, O. Conceptul copilăriei: de la perspectiva istorică spre cea sociologică. În: Sociologia şi asistenţa 

socială: interferenţe şi perspective de dezvoltare. Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale. – Ch.: CEP USM, 

2014. p.260-267. ISBN 978-9975-71-514-0. 

http://demoscope.ru/weekly/2014/0591/analit01.php
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2. BULGARU, M. Asistenţa socială: aspecte ale profesionalizării. În Sociologia şi asistenţa socială: interferenţe şi 

perspective de dezvoltare. Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale. – Ch.: CEP USM, 2014. p.17-34. ISBN 

978-9975-71-514-0. 

3. BULGARU, M. File din evoluţia ştiinţei şi învăţământului sociologic în Republica Moldova. În Sociologia 

Sociologia şi asistenţa socială: interferenţe şi perspective de dezvoltare. Materialele Conferinţei ştiinţifice 

internaţionale. – Ch.: CEP USM, 2014. p.7-16. ISBN 978-9975-71-514-0. 

4. BULGARU, O., Lecturarea în rândul studenţilor: cazul USM. În: Sociologia şi asistenţa socială: interferenţe şi 

perspective de dezvoltare. Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale. – Ch.: CEP USM, 2014. p.102-114. 

ISBN 978-9975-71-514-0. 

5. CHIRA, A. Costul economic al copilului în familia contemporană. În: Sociologia şi asistenţa socială: interferenţe şi 

perspective de dezvoltare. Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale. – Ch.: CEP USM, 2014. p.268-276. 

ISBN 978-9975-71-514-0. 

6. CHISTRUGA-SÎNCHEVICI, I. Familia monoparentală – ca subiect al protecţiei sociale. În: Creşterea economică 

în condiţiile globalizării. – Ch.: Complexul editorial INCE, 2014. p. 77-84. ISBN 978-9975-9932-5-8.    

7. COROBAN, C. Grupuri de suport  social pentru familii în dificultate. În Sociologia şi asistenţa socială: interferenţe 

şi perspective de dezvoltare. Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale. – Ch.: CEP USM, 2014. p. 144-150. 

ISBN 978-9975-71-514-0. 

8. GÎDEI, S. Rolul asistentului social în prevenirea şi combaterea fenomenului de delicvnţă juvenilă. Sociologia şi 

asistenţa socială: interferenţe şi perspective de dezvoltare. Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale. – Ch.: 

CEP USM, 2014. p.150-155. ISBN 978-9975-71-514-0. 

9. GLOBU, N. Orientarea şi pregătirea profesională a tinerilor în contextul socio-economic al Republicii Moldova. 

Sociologia şi asistenţa socială: interferenţe şi perspective de dezvoltare. Materialele Conferinţei ştiinţifice 

internaţionale. – Ch.: CEP USM, 2014. p.199-204. ISBN 978-9975-71-514-0. 

10. ISAC, O. Natura problemelor sociale: perspective de abordare. În: Sociologia şi asistenţa socială: interferenţe şi 

perspective de dezvoltare. Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale. – Ch.: CEP USM, 2014. p.212-219. 

ISBN 978-9975-71-514-0. 

11. MILICENCO, S. Decizii ale tinerilor privind studiile în învăţământul superior.În Sociologia şi asistenţa socială: 

interferenţe şi perspective de dezvoltare. Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale. – Ch.: CEP USM, 2014. 

p.52-58. ISBN 978-9975-71-514-0. 

12. MIRON, A. Sistemul integrat de servicii de asistenţă socială pentru consumatorii de droguri: experienţe de bună 

practică. Sociologia şi asistenţa socială: interferenţe şi perspective de dezvoltare. Materialele Conferinţei ştiinţifice 

internaţionale. – Ch.: CEP USM, 2014. p.254-259. ISBN 978-9975-71-514-0. 

13. MOVILĂ, V. Comportamente şi atitudini ale tinerilor faţă de muncă. Sociologia şi asistenţa socială: interferenţe şi 

perspective de dezvoltare. Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale. – Ch.: CEP USM, 2014. p.193-198. 

ISBN 978-9975-71-514-0. 

14. OCERETNÎI, A. Coordonate socio-valorice ale vieţii de student. În: Sociologia şi asistenţa socială: interferenţe şi 

perspective de dezvoltare. Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale. – Ch.: CEP USM, 2014. p.95-102. ISBN 

978-9975-71-514-0. 

15. ONOFREI A. Rolul parteneriatului public-privat în prestarea serviciilor sociale. În Materialele conferinţei ştiinţifice 

internaţionale ”Sociologia şi asistenţa socială: interferenţe şi perspective de    dezvoltare”. Chişinău, 15 mai, 2014, 

pag. 68-74. ISBN: 978-9975-71-514-0. 

16. SALI, N., SALI, L. The issues of scientific research at the university level in the Republic of Moldova. În: „Сеть как 

пространство социального, экономического и политического сотрудничества в Центральной и Восточной 

Европе”. (materialele conferinţei) – Lublin, 2014. p. 19-25. ISBN 978-83-7702-874-2. 

17.  

• rezumate ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane culegeri (naţionale / internaţionale), 

în conformitate cu cerinţele CNAA şi standardele naţionale. 

1. BULACU, O. Aspecte psihosociale ale fenomenului decăderii din drepturile părinteşti. În: Integrare prin cercetare 

şi inovare. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională. 10-11 noiembrie 2014. Rezumate ale 

comunicărilor. Vol.1. Ştiinţe sociale. – Chişinău: CEP USM, 2014. p. 225-228. ISBN 978-9975-71-568-3. 

2. BULGARU, M. Solidaritatea − valoare de referinţă în asistenţa socială. În: Integrare prin cercetare şi inovare. 

Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională. 10-11 noiembrie 2014. Rezumate ale comunicărilor. 

Vol.1. Ştiinţe sociale. –Chişinău: CEP USM, 2014. p.193-196.ISBN 978-9975-71-569-0. 

3. BULGARU, O. Metode sociologice aplicate în cercetarea familiei. În: Integrare prin cercetare şi inovare. 

Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională. 10-11 noiembrie 2014. Rezumate ale comunicărilor. 

Vol.1. Ştiinţe sociale. – Chişinău: CEP USM, 2014. p.228-231. ISBN 978-9975-71-568-3. 

4. CHEIANU-ANDREI, D. Sănătatea reproducerii: provocări în plan internaţional şi naţional. În: Integrare prin 

cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională. 10-11 noiembrie 2014. Rezumate 

ale comunicărilor. Vol.1. Ştiinţe sociale. – Chişinău: CEP USM, 2014. p. 199-202. ISBN 978-9975-71-568-3. 

5. CHIRA, A. Impactul economicului asupra dinamicii autorităţii din cadrul familiei. În: Integrare prin cercetare şi 

inovare. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională. 10-11 noiembrie 2014. Rezumate ale 

comunicărilor. Vol.1. Ştiinţe sociale. – Chişinău: CEP USM, 2014. p.221-225. ISBN 978-9975-71-568-3. 

6. CHISTRUGA-SÎNCHEVICI, I. Sistemul de indemnizaţii pentru copiii din Republica Moldova în faţa noilor 

provocări. În: Integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională. 10-11 
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noiembrie 2014. Rezumate ale comunicărilor. Vol.1. Ştiinţe sociale. – Chişinău: CEP USM, 2014. p. 235-238. ISBN 

978-9975-71-568-3. 

7. CRISTEI, A. Pattern-uri de comunicare în cadrul familiilor cu migranţi din Republica Moldova. În: Integrare prin 

cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională. 10-11 noiembrie 2014. Rezumate 

ale comunicărilor. Vol.1. Ştiinţe sociale. – Chişinău: CEP USM, 2014. p. 242-244. ISBN 978-9975-71-568-3. 

8. GÎDEI, S. Modele de intervenţie psihosocială şi asistenţă postpenală a foştilor deţinuţi. În: Integrare prin cercetare 

şi inovare. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională. 10-11 noiembrie 2014. Rezumate ale 

comunicărilor. Vol.1. Ştiinţe sociale. –Chişinău: CEP USM, 2014. p.218-220. ISBN 978-9975-71-569-0. 

9. ISAC, O. Importanţa identificării factorilor de risc suicidar în profilaxia comportamentului autodistructiv. În: 

Integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională. 10-11 noiembrie 

2014. Rezumate ale comunicărilor. Vol.1. Ştiinţe sociale. – Chişinău: CEP USM, 2014. p. 245-247. ISBN 978-9975-

71-568-3. 

10. MACOVEI, N. Particularităţi istorice de evoluţie a instituţiei adopţiei. În: Integrare prin cercetare şi inovare. 

Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională. 10-11 noiembrie 2014. Rezumate ale comunicărilor. 

Vol.1. Ştiinţe sociale. – Chişinău: CEP USM, 2014. p. 215-218. ISBN 978-9975-71-568-3. 

11. MATAS, V. Integrarea profesională a tinerilor absolvenţi ai gimnaziului – internat. În: Integrare prin cercetare şi 

inovare. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională. 10-11 noiembrie 2014. Rezumate ale 

comunicărilor.  Ştiinţe Sociale. – Chişinău, CEP USM, 2014, pag.238-241. ISBN: 978-9975-71-569-0. 

12. MILICENCO, S. Repere istorice în dezvoltarea asistenţei sociale. În: Integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţa 

ştiinţifică naţională cu participare internaţională. 10-11 noiembrie 2014. Rezumate ale comunicărilor. Vol.1. Ştiinţe 

sociale. –Chişinău: CEP USM, 2014. p.196-199. ISBN 978-9975-71-569-0. 

13. MOVILĂ, V. Educaţia axiologică – factor determinant în dezvoltarea personalităţii tînărului. În: Integrare prin 

cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională. 10-11 noiembrie 2014. Rezumate 

ale comunicărilor. Vol.1. Ştiinţe sociale. –Chişinău: CEP USM, 2014. p.212-21. ISBN 978-9975-71-569-04. 

14. OCERETNÎI, A. Modele de analiză a datelor calitative. În: Integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică 

naţională cu participare internaţională. 10-11 noiembrie 2014. Rezumate ale comunicărilor. Vol.1. Ştiinţe sociale. –

Chişinău: CEP USM, 2014. p.208-211. ISBN 978-9975-71-568-3. 

15. ONOFREI, A. Rolul şi importanţa disciplinelor juridice în formarea asistenţilor sociali În: Integrare prin cercetare 

şi inovare. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională. 10-11 noiembrie 2014. Rezumate ale 

comunicărilor. Vol.1. Ştiinţe sociale. –Chişinău: CEP USM, 2014. p. 202-205. ISBN 978-9975-71-569-0. 

16. SALCUŢAN, L. Tehnici psihosociale de diminuare a indiferenţei faţă de persoanele vîrstnice. În: Integrare prin 

cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională. 10-11 noiembrie 2014. Rezumate 

ale comunicărilor. Vol.1. Ştiinţe sociale. –Chişinău: CEP USM, 2014. p.232-234. ISBN 978-9975-71-569-0. 

17. SALI, N. Problematica cercetării ştiinţifice la nivel universitar în Republica Moldova. În: Integrare prin cercetare şi 

inovare. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională. 10-11 noiembrie 2014. Rezumate ale 

comunicărilor. Vol.1. Ştiinţe sociale. – Chişinău: CEP USM, 2014. p. 205-208. ISBN 978-9975-71-568-3. 

 

• rezumatele tezelor de licenţă şi master. 

 

1. CECAN O. (BULGARU M.) Concilierea vieţii de familie cu activitatea profesională: contradicţii şi modalităţi de 

soluţionare. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe socioumanistice. Vol.II, Ch.: CEP 

USM, 2014. p.204-206. ISBN 978-9975-71-559-1.  

2. CIOBANU C. (CHEIANU-ANDREI, D.) Reflectarea fenomenului corupţiei în mass-media (cazul Republicii 

Moldova). În: Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe socioumanistice. V.II. – Ch.: CEP 

USM, 2014. p.222-224. ISBN 978-9975-71-559-1. 

3. COSTIN T. (CHEIANU-ANDREI, D.) Consumatorii de droguri injectabile: modalităţi de estimare şi evaluare a 

riscurilor sociale. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe socioumanistice. V.II. – Ch.: 

CEP USM, 2014. p.207-209. ISBN 978-9975-71-559-1. 

4. COŞCIUG T. (MOVILĂ V.)  Planificarea familială şi sănătatea reproductivă:cunoştinţe,atitudini şi practici de 

responsabilizare a adolescenţilor şi tinerilor(cazul Centrului Prietenos al Tinerilor „Pro-Vita”, or.Soroca). În: 

Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe socioumanistice. Vol.II, Ch: CEP USM, 2014. 

p.244-247. ISBN 978-9975-71-559-1. 

5. DANILENCO A. (ONOFREI A.)   Parteneriatul dintre stat şi culte în furnizarea serviciilor sociale pentru copii aflaţi 

în dificultate (cazul: Instituţia Religioasă „Centrul de Resurse şi Ajutor pentru Copii). În: Analele ştiinţifice ale 

Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe socioumanistice. Vol.II, Ch: CEP USM, 2014. p.210-212. ISBN 978-9975-

71-559-1  

6. DELINSCHI S. (OCERETNÎI, A.) Factori determinanţi ai activismului electoral al studenţilor. În: Analele ştiinţifice 

ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe socioumanistice. V.II. – Ch.: CEP USM, 2014. p.228-231. ISBN 978-

9975-71-559-1.  

7. DIDORUC M. (BULGARU M.) Politici  de protecţie a copiilor rămăşi fără îngrijirea părintească din Republica 

Moldova.  În: Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe socioumanistice. Ch: CEP USM, 

2014. p.213-215. ISBN 978-9975-71-559-1.  
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8. DIMCEA N., BULGARU, O. Consecinţele instituţionalizării asupra dezvoltării copilului. În: Analele ştiinţifice ale 

Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe socioumanistice. V.II. Ch.: CEP USM, 2014. p.216-218. ISBN 978-9975-

71-559-1. 

9. GALAC R. (BULGARU, O.) Factori determinanţi în alegerea specializărilor medicale. În: Analele ştiinţifice ale 

Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe socioumanistice. V.II. – Ch.: CEP USM, 2014. p.225-228. ISBN 978-

9975-71-559-1. 

10. GURANDA N. (ŢURCANU N.) Rolul asistentului social în oferirea suportului persoanelor în caz de calamităţi 

naturale. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe socioumanistice. Vol.II, Ch: CEP USM, 

2014. p.251-253. ISBN 978-9975-71-559-1.  

11. GURĂU D. (MOVILĂ V.)  Conflictul intergeneraţional în cadrul familiei ca sursă de izolare socială a persoanelor 

vârstnice. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe socioumanistice. Vol.II, Ch: CEP 

USM, 2014. p.248-250. ISBN 978-9975-71-559-1. 

12. OCERETNÎI S. (BULGARU M.) Modalităţi  de consolidare a mecanismului de referire sre servicii comunitare a co-

piilor în conflict cu legea(în baza experienţei Institutului de Reforme Penale). În: Analele ştiinţifice ale Universităţii 

de Stat din Moldova. Ştiinţe socioumanistice. Vol.II, Ch: CEP USM, 2014. p.219-222. ISBN 978-9975-71-559-1.  

13. ROŞCA T. (OCERETNÎI, A.) Practici eficiente de implementare a procesului de mediere: cazul Republicii 

Moldova. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe socioumanistice. V.II. – Ch.: CEP 

USM, 2014. p.235-237. ISBN 978-9975-71-559-1. 

14. ROTARU T. (OCERETNÎI, A.) Calitatea serviciilor de educaţie timpurie în Republica Moldova. În: Analele 

ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe socioumanistice. V.II. – Ch.: CEP USM, 2014. p.238-240. 

ISBN 978-9975-71-559-1. 

15. RUSSU  A. (MILICENCO S.) Servicii  sociale pentru adolescenţii cu risc suicidar: probleme de instruire şi 

modalităţi de organizare. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe socioumanistice. Vol.II, 

Ch: CEP USM, 2014. p.241-244. ISBN 978-9975-71-559-1. 

16. ŢÎMBALARI S. (OCERETNÎI, A.) Implicaţii ale migraţiei părinţilor la munci peste hotare asupra dezvoltării 

adolescenţilor. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe socioumanistice. V.II. – Ch.: CEP 

USM, 2014. p.231-234. ISBN 978-9975-71-559-1. 

 

• rezumatele comunicărilor la conferinţe ştiinţifice studenţeşti. 

 

1. CEBAN A. (MATAS V.)Centrul maternal – serviciu specializat în prevenirea abandonului. În: Sesiune naţională de 

comunicări ştiinţifice studenţeşti, 13-14 mai 2014. Rezumatele comunicărilor – Ch.: CEP USM , 2014.p.55-56. ISBN 

978-9975-71-510-2. 

2. DELINSCHI S. (OCERETNÎI, A.) Factori determinanţi ai activismului electoral al studenţilor. În: Sesiune naţională 

de comunicări ştiinţifice studenţeşti, 13-14 mai 2014. Rezumatele comunicărilor – Ch.: CEP USM, 2014. p.77-78. 

ISBN 978-9975-71-510-2. 

3. DEMIAN I. şi MUNTEAN L., (ONOFREI A.) Conflictul intergeneraţional dintre vârstnici şi adolescenţi – aspecte 

socio-asistenţiale. În: Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, 13-14 mai 2014. Rezumatele 

comunicărilor – Ch:CEP USM , 2014.p.57-58. ISBN 978-9975-71-510-2. 

4. DIMCEA N. (BULGARU O.)Impactul instituţionalizării asupra dezvoltării personalităţii copilului. În: Sesiune 

naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, 13-14 mai 2014. Rezumatele comunicărilor – Ch:CEP USM , 

2014.p.59-60. ISBN 978-9975-71-510-2. 

5. DIMCEA N. (BULGARU, O.) Impactul instituţionalizării asupra dezvoltării copilului. În: În: Sesiune naţională de 

comunicări ştiinţifice studenţeşti, 13-14 mai 2014. Rezumatele comunicărilor – Ch.: CEP USM, 2014. p.59-60. ISBN 

978-9975-71-510-2. 

6. ERHAN R. (ISAC, O.) Chişinăul asaltat de publicitate. În: Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, 13-

14 mai 2014. Rezumatele comunicărilor – Ch.: CEP USM, 2014. p.75-76. ISBN 978-9975-71-510-2. 

7. GUJA A. (OCERETNÎI, A.) Practici ale tinerilor cu privire la donarea de sânge. În: În: Sesiune naţională de 

comunicări ştiinţifice studenţeşti, 13-14 mai 2014. Rezumatele comunicărilor – Ch.: CEP USM, 2014. p.69-70. ISBN 

978-9975-71-510-2. 

8. LACHI D. (ISAC, O.) Repercursiunile prăbuşirii valorilor sovietice asupra weltanschauung-ului moldovenilor. În:  

Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, 13-14 mai 2014. Rezumatele comunicărilor – Ch.: CEP USM, 

2014. p.71-72. ISBN 978-9975-71-510-2. 

9. MARCU F. (CRISTEI, A.) Dificultăţi în realizarea cercetărilor de către studenţi: cazul specialităţii Sociologie. În:  

Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, 13-14 mai 2014. Rezumatele comunicărilor – Ch.: CEP USM, 

2014. p.73-74. ISBN 978-9975-71-510-2. 

10. OCERETNÎI S.(BULGARU, M.) Implementarea mecanismului de referire spre serviciile comunitare a copiilor în 

conflict cu legea. În: Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, 13-14 mai 2014. Rezumatele 

comunicărilor – Ch:CEP USM , 2014.p.67-68. ISBN 978-9975-71-510-2. 

11. PALII A. (OCERETNÎI, A.) Profilul femeilor victime ale violenţei domestice (în baza studiului realizat în r.Orhei). 

În:  Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, 13-14 mai 2014. Rezumatele comunicărilor – Ch.: CEP 

USM, 2014. p.61-62. ISBN 978-9975-71-510-2. 

12. PLUGARU A.,(BULGARU, M.) Incluziunea ș colară a copiilor cu dizabilităţi: probleme şi modalităţi de                                           

soluţionare. În: Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, 13-14 mai 2014 Rezumatele comunicărilor – 

Ch.: CEP USM , 2014.p.53-54. ISBN 978-9975-71-510-2. 
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13. ROŞCA T. (OCERETNÎI, A.) Medierea şcolară – un instrument eficient în soluţionarea conflictelor. În: Sesiune 

naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, 13-14 mai 2014. Rezumatele comunicărilor – Ch.: CEP USM, 2014. 

p.79-80. ISBN 978-9975-71-510-2. 

14. ROTARU T. (OCERETNÎI, A.) Calitatea serviciilor de dezvoltare timpurie. În: Sesiune naţională de comunicări 

ştiinţifice studenţeşti, 13-14 mai 2014. Rezumatele comunicărilor – Ch.: CEP USM, 2014. p.81-82. ISBN 978-9975-

71-510-2. 

15. RUSSU A. (MILICENCO, S.) Servicii  sociale pentru adolescenţii cu risc suicidar: probleme de instruire şi 

modalităţi de organizare. În: Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, 13-14 mai 2014. Rezumatele 

comunicărilor – Ch:CEP USM , 2014.p.63-64. ISBN 978-9975-71-510-2. 

16. VOZIAN A. (BULGARU, M.) Familia monoparentală – vulnerabilităţi şi modalităţi de depăşire(cazul s.Crocmaz,    

r-nl Ştefan Vodă).  În: Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, 13-14 mai 2014. Rezumatele 

comunicărilor – Ch.: CEP USM , 2014.p.65-66. ISBN 978-9975-71-510-2. 

 

Discutat şi aprobat la  

Consiliul Profesoral al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, 

 Proces-verbal nr.4, din 2 decembrie 2014 

 

Decan al Facultăţii de Sociologie  

şi Asistenţă Socială                                                                         S.MILICENCO, dr., conf.univ.     

 
                                                                                          


