
 



 



1. Scopul etapei anuale conform proiectului depus la concurs (obligatoriu) 

1. Analiza longitudinală a rezultatelor cercetării pentru anii de referință 2020 și 2021, conform 

principalilor indicatori ai coeziunii sociale și realizarea unui bilanț privind aplicarea cadrului 

conceptual și metodologic al cercetării. 

2. Obiectivele etapei anuale (obligatoriu) 

1. Perfecționarea cadrului conceptual și metodologic al cercetării și actualizarea studiului 

literaturii din Republica Moldova și din străinătate la subiectul coeziunii sociale și capitalului 

social în situații de criză; 

2. Analiza tematică a interviurilor aprofundate, etapa 2021; 

3. Analiza rezultatelor statistice a anchetei prin chestionar, 2021; 

4. Compararea datelor calitative și cantitative pentru 2020 și 2021; 

5. Actualizarea analizei literaturii de specialitate despre coeziune socială și capital social; 

6. Procesarea informației cantitative și calitative (metoda anchetei sociale și interviuri în 

profunzime) adunate din teren; 

7. Analiza cantitativ-calitativă în dinamică a informației sociologice și pregătirea monografiei 

„Coeziunea socială în Republica Moldova în contextul asocierii cu Uniunea Europeană, vol. 2, 

12-14 c. ed.; 

8. Organizarea unei conferințe internaționale ce va totaliza rezultatele cercetărilor în cadrul 

proiectului. 

3. Acțiunile planificate pentru realizarea scopului și obiectivelor etapei anuale (obligatoriu) 

1. Perfecționarea cadrului conceptual și metodologic al cercetării va fi realizată în baza analizei 

rezultatelor cercetării și a validării interne și externe a acestor rezultate (coerența logică și 

teoretică a rezultatelor). Acestea vor fi necesare pentru pregătirea cadrului conceptual pentru 

replicarea cercetării cantitative de bază. 

2. Actualizarea studiului literaturii din Republica Moldova și din străinătate la subiectul 

coeziunii sociale prin analiza rezultatelor și conceptelor de bază a noilor studii la subiect.  

3 Analiza tematică a interviurilor aprofundate, etapa 2021; Cercetarea prin interviurile în 

profunzime a experților are de asemenea scopul de a produce rezultate calitative (narative) 

privind chestiunea cercetată. Procesarea informației calitative adunate din teren. Codarea și 

analizarea interviurilor în profunzime a experților se va face după metoda „grounded theory” cu 

ajutorul programului NVivo 10, pe componentele enunțate (coeziune socială, solidaritate, 

incluziune socială, încredere, participare). Lucrul de cercetare individual și de echipă la studiile 

de caz aprofundate va continua pe parcursul acestei etape. 

4. Analiza rezultatelor statistice a anchetei prin chestionar, 2021. Procesarea informației 

cantitative adunate din teren. În cadrul cercetării cantitative vor fi codate și prelucrate statistic 

chestionarele realizate la domiciliul respondenților pe un eșantion național reprezentativ, 



stratificat și probabilistic, prin corelarea răspunsurilor în funcție de diverse variabile socio-

demografice relevante ale respondenților. 

5. Compararea datelor calitative și cantitative pentru 2020 și 2021. 

6. Inițierea discuțiilor cu reprezentanții ONG cointeresate în soluționarea problemelor sociale și 

implementarea rezultatelor cercetărilor pe teren în colaborare cu aceste organizații 

neguvernamentale. 

7. Elaborarea monografiei „Consolidarea coeziunii sociale a Republicii Moldova în contextul 

apropierii de UE”  volumul nr. 2.  Al doilea volum al raportului de cercetare pe subiectul 

cercetării sub forma unei analize va conține raportul cercetării de bază (sondajul 2021 și 52 

interviuri în profunzime) și 9 articole care vor ilustra un anumit aspect al studiilor de caz 

realizate de membrii echipei de cercetare. Volumul va avea între 12 și 14 c. ed. 

8. Organizarea celei de a treia conferință internațională va totaliza rezultatele cercetărilor în 

primii trei ani ai proiectului de cercetare (rezultatele cercetării de bază și ale studiilor de caz). 

4. Acțiunile realizate pentru atingerea scopului și obiectivelor etapei anuale (obligatoriu) 

1. În baza analizei rezultatelor cercetării și a validării interne și externe a acestor rezultate 

(coerența logică și teoretică a rezultatelor)  a fost perfecționat cadrul conceptual și metodologic al 

cercetării.  

2. A fost actualizat studiul literaturii din Republica Moldova și din străinătate la subiectul 

coeziunii sociale prin analiza rezultatelor și conceptelor de bază a noilor studii la subiect.  

3.Pentru a verifica și valida rezultatele cercetării realizate în 2020-21 (narative) au fost analizate 

rezultatele: 

a.  52 de interviuri în profunzime cu experți în mun. Chișinău și în raionale de nord, centru și 

sud din țară; 

b. cercetării cantitative  pe un eșantion  de 1698 respondenți din 87 localități, reprezentativ 

pentru populația adultă a Republicii Moldova, exclusiv regiunea transnistreană cu o eroare 

maximală de +  2,8%;                                                               

4. A fost procesată informația calitativă adunată din teren. Codarea și analizarea interviurilor în 

profunzime a experților s-a realizat prin metoda „grounded theory” cu ajutorul programului 

NVivo 10, pe componentele enunțate (coeziune socială, solidaritate, incluziune socială, 

încredere, participare).  

5. A fost procesată informația cantitativă adunată din teren, codate și prelucrate statistic 

chestionarele realizate la domiciliul respondenților pe un eșantion național reprezentativ, 

stratificat și probabilistic, prin corelarea răspunsurilor în funcție de diverse variabile socio-

demografice relevante ale respondenților. 

6. A fost publicată monografia „Consolidarea coeziunii sociale a Republicii Moldova în 

contextul apropierii de UE”, volumul nr. 2. Al doilea volum al raportului de cercetare pe 



subiectul cercetării sub forma unei analize conține raportul cercetării de bază (sondajul 2021 și 

52 interviuri în profunzime) și 9 articole, volum 14 c. ed. 

7. Cercetătorii științifici Ludmila Malcoci, Victor Mocanu și Ludmila Ciocan au publicat 

monografia „Capitalul social ca factor determinant al coeziunii sociale ”, Chișinău, 2022, 223 p. 

ISBN 978-9975-3430-2-2. 

8. A fost organizată conferința internațională științifico-practică „Capitalul social - factor de 

bază al formării coeziunii sociale”. Membrii CSPS au prezentat 3 rapoarte în sesiunea plenară și 

7 comunicări, elaborate în baza rezultatelor cercetării privind coeziunea socială.  

9. Participarea la implementarea proiectului „Coeziune socială prin cultură” în colaborare cu 

reprezentanții ONG-ului „Centrul de politici culturale”.   

10.Directorul de proiect a prezentat rezultatele obținute în cadrul Programului de Stat prin 

participare la: 

a. Conferință științifico-practică internațională „Capitalul social – factor de bază al formării 

coeziunii sociale” 18 octombrie 2022, Chișinău, R. Moldova; 

b. Conferința științifică națională cu participare internațională „Sociologia și Asistența Socială: 

cercetare și profesionalizare”, organizată de Universitatea de Stat din Moldova la 26 octombrie 

2022; 

c. Conferința internațională „Presa și cultura în spațiul european” cu tema „Deontologia 

jurnalistică în era digitalizării”, 7-8  octombrie 2022, Galați, România. Moderator în secțiune; 

d. Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Institutului de Cercetări „Acad. Ioan Hăulică” al Universității 

„Apollonia” din Iaşi cu comunicarea „Comunicarea transfrontalieră - mecanism de fortificare a 

parteneriatelor la nivelurile regional și local”, organizată de Universitatea „Apollonia” din Iaşi, 

28-31 octombrie 2022. 

5. Rezultatele obținute (descriere narativă 3-5 pagini) (obligatoriu) 

Constituentele de bază ale capitalului social sunt nivelul de încredere înalt, participarea în 

diferite organizații/rețele, implicarea activă în viața politică și comunitară, gradul înalt de 

responsabilitate comunitară. Rezultatele analizei de comparație (realizate în 2022) dintre cercetările 

efectuate în iulie-august 2020 și noiembrie-decembrie 2021 sunt următoarele: 

 

Nivelul de încredere al respondenților. Populația Republicii Moldova continuă să manifeste un 

nivel de încredere foarte redus față de toate instituțiile statului, partidele politice, mass-media și 

ONG-uri. Respondenții au încredere doar în membrii familiei lor, colegi, vecini, prieteni și Biserică. 

Nivelul de încredere al respondenților în majoritatea oamenilor de asemenea este destul de redus. 

2/3 din populație consideră că este necesar să fii vigilent în relațiile cu oamenii, iar fiecare al 

cincilea respondent - că deloc nu poți avea încredere în oameni. 

 

Grad de participare în organizații/rețele. Ponderea respondenților care au declarat că sunt 

membri de partid sau că sunt membri ai asociațiilor obștești este foarte redusă, fapt ce poate fi 

explicat printr-un grad de repulsie față de asociere în careva organizații. Acest fenomen este 



explicabil dacă ținem cont de faptul că generațiile precedente au fost cumva silite să facă parte din 

diferite organizații pro statale, cum ar fi organizațiile comsomoliste sau de partid, precum și prin 

faptul că organizațiile societății civile sunt un fenomen relativ nou pentru țările post sovietice. 

Referitor la structura acestor organizații, ținem să menționăm că ponderea bărbaților, a celor din 

mediul rural, în vârstă de peste 40 de ani predomină în organizațiile de partid. Totodată, în cazul 

asociațiilor obștești predomină femeile din mediul rural, în vârstă de până la 50 de ani.  

 

Activismul politic. Deși în anul 2021 comparativ cu 2020 ponderea populației interesată de 

politică s-a mărit cu circa 5%, interesul manifestat față de politică continuă să fie la un nivel foarte 

redus. 2/3 din respondenți au indicat că sunt interesați puțin și foarte puțin de politică. Cu toate 

acestea, activismul electoral al respondenților este destul de înalt. Astfel circa 81% din respondenți 

fac parte din grupul cu nivel înalt de participare electorală, fiind caracterizați prin participarea la 

ultimele trei alegeri: parlamentare, prezidențiale și locale. În grupul cu nivel înalt de activism 

electoral este mai mare ponderea femeilor, persoanelor din rural, persoanelor de peste 30 de ani, 

persoanelor cu studii vocaționale sau superioare. Analiza comportamentului politic manifestat al 

respondenților denotă un nivel redus de participare a respondenților la semnarea unor petiții, la 

greve, manifestații politice etc. Astfel, în ultimii cinci ani doar 15% din respondenți au semnat 

careva petiții/reclamații și 9% au participat la demonstrații, greve.  

 

Activismul comunitar. Conform rezultatelor cercetării nivelul de participare comunitară al 

respondenților este mediu spre redus. Astfel, grupul cu nivel înalt de participare comunitară 

cuprinde circa 26%, grupul cu nivel mediu de participare comunitară - 44% și grupul cu nivel redus 

de participare comunitară - 29%.1 Analiza componenței grupului cu nivel înalt de participare 

comunitară denotă o pondere mai mare a femeilor, persoanelor din rural, persoanelor cu vârsta de 

peste 30 de ani și persoanelor cu nivel de studii înalt. În grupul cu nivel redus de participare 

comunitară este mai mare ponderea bărbaților, persoanelor de 18-29 de ani, persoanelor cu nivel de 

studii redus și a celor din urban.  

 

Solidaritatea socială. Analiza datelor denotă că gradul de întrajutorare în comunități continuă 

să fie foarte redus. Mai bine de 2/3 dintre respondenți consideră că oamenii se ajută reciproc foarte 

puțin sau chiar deloc și că familiile lor beneficiază de foarte puțin sau nu beneficiază deloc de 

susținerea comunității lor în momentele dificile. Comparativ cu anul 2020, în anul 2021 s-a mărit 

semnificativ ponderea persoanelor care consideră că deloc nu pot miza pe ajutorul comunității (de la 

21% la 34%) și care sunt de părerea că oamenii din comunități se gândesc mai mult la beneficiile 

personale decât la cele comune (de la 60% la 67%). În ultimii 3 ani mai bine de 80% din respondenți 

au fost implicați foarte puțin sau deloc în activități de caritate, activități voluntare organizate de 

biserici și ONG-uri. Distribuirea respondenților pe nivel de activism de caritate ne-a ajutat să 

elaborăm profilul persoanelor active și mai puțin active în domeniul carității. Așadar, portretul 

mediu al persoanelor cu nivel înalt de activism pe caritate este următorul: femeie cu vârsta cuprinsă 

între 30-64 de ani, din mediul rural sau urban, din zonele geografice de Centru sau Sud, activează în 

 
1 În grupul cu nivel înalt de activism comunitar au fost incluși respondenții care au participat foarte frecvent/frecvent la întruniri, 

adunări comunitare sau evenimente socio-culturale. În grupul cu nivel mediu de activism comunitar au fost incluși cei care au 

participat uneori la întruniri, adunări comunitare sau evenimente socio-culturale. În grupul cu nivel redus de activism au fot incluși cei 

care nu au participat deloc la întruniri, adunări comunitare sau evenimente socio-culturale. 



sectorul public și are venituri medii sau mai sus de medii. Portretul mediu al persoanelor cu nivel 

redus de activism de caritate ar fi următorul: bărbat, cu vârsta cuprinsă între 18-29 ani sau 65+ ani, 

din mediul rural sau urban, din Municipiul Chișinău sau Zona de Nord, activează în sectorul privat 

sau neformal și are venituri mai jos de mediu sau foarte scăzute.  

 

Responsabilitatea socială. Cercetarea de asemenea a scos în evidență faptul că nivelul de 

responsabilitate socială al populației este foarte redus. Astfel, deși la nivel de atitudini, mai bine de 

2/3 din populație înțelege că plata impozitelor este o responsabilitate a fiecărui cetățean și că acest 

fapt este important pentru a trăi bine în Republica Moldova, la nivel de comportamente practice, 

ponderea persoanelor care sunt gata să plătească impozite mai mari pentru a contribui la bunăstarea 

grupurilor vulnerabile este destul de redusă, Indexul Opiniei Dominante fiind egal cu (-) 23.  

 

Activismul civic și capitalul social. În rezultatul tipologizării am reușit să stabilim două grupuri 

distincte de respondenți: primul grup - cu nivel de activism civic înalt (participă activ la alegeri, la 

dezvoltarea politicilor locale și naționale, se implică activ în activități comunitare și de binefacere) și 

al doilea grup - ceilalți sau populația generală (se implică puțin sau deloc în activități electorale, 

comunitare, de caritate). Grupul de respondenți cu nivel înalt de activism civic constituia doar 14% 

din eșantion, iar ceilalți sau grupul de referință - 86%. Conform caracteristicilor demografice, 

persoanele cu nivel de activism civic înalt sunt în mare parte femei, din mediul rural, zonele de 

Centru și Sud, cu vârsta cuprinsă între 30-49 de ani, cu studii superioare, angajate în câmpul 

muncii, sectorul public preponderent. În rezultatul analizei ambelor grupuri am stabilit că grupul de 

respondenți cu nivel de activism civic înalt se caracterizează și printr-un capital social mai înalt 

decât celălalt grup. Astfel, în grupul de respondenți cu activism civic înalt este mult mai mare 

ponderea membrilor de partid și a membrilor ONG, ponderea respondenților care au încredere în 

autoritățile publice locale și centrale, ponderea respondenților activi politic și la nivel comunitar. De 

exemplu, în grupul cu nivel de activism civic înalt ponderea celor care au participat în ultimii trei 

ani la acțiuni de caritate (65%) depășește de 8 ori ponderea celor din grupul de referință. Ponderea 

celor care au participat la activități voluntare organizate de biserică (41%) depășește de 3,5 ori 

ponderea celor din grupul de referință (11%). Respondenții cu nivel înalt de activism civic sunt mai 

disponibili să plătească impozite suplimentare cu condiția reducerii vulnerabilității decât populația 

generală, IOPD fiind egal cu 9%.  

 

Bunăstarea socială și capitalul social. Analiza rezultatelor cercetării denotă un grad mediu de 

satisfacție de viață al respondenților (IOPD=5%). Ponderea persoanelor nesatisfăcute de viață este 

mai mare în mediul bărbaților, persoanelor în vârstă de 25-29 ani, persoanelor din mediul rural, cu 

studii reduse, neangajate în câmpul muncii, cu nivel de venituri mai jos de mediu sau redus. Cu toate 

acestea mai bine de 2/3 din respondenți au menționat că au un trai mai bun/mult mai bun decât 

părinții lor și tot atâția au manifestat viziuni optimiste pentru copiii lor, considerând că ei vor avea 

un trai mult mai bun. Conform cercetării, respondenții continuă să fie foarte nesatisfăcuți de 

serviciile de sănătate (IOPD=-31%), de serviciile de asistență socială (IOPD=-11%), de serviciile de 

menținere a ordinii publice (IOPD=-15%), de serviciile de educație (IOPD=10%), de serviciile de 

infrastructură (calitatea drumurilor (IOPD=-52%), transportul public (IOPD=-11%), evacuarea 

deșeurilor menajere (IOPD=-5%)). În mare parte sunt nesatisfăcuți de aceste servicii persoanele cu 

venituri reduse, din mediul rural, mai în vârstă de 40 de ani. Mai mulțumiți au fost respondenții de 

comunitatea în care locuiesc (IOPD=35%), casa în care locuiesc (IOPD=47%), activitatea de muncă 



(IOPD=20%), produsele alimentare la care au acces (IOPD=15%), modul de petrecere a timpului 

liber (IOPD=5%), accesul la informație (IOPD=52%) și accesul la internet (IOPD=60%). Analiza 

comparativă a gradului de satisfacție de diferite aspecte ale vieții pe grupuri cu nivel diferit de 

activism civic denotă că în grupul cu activism civic înalt ponderea respondenților satisfăcuți de 

comunitatea, casa în care trăiește, calitatea produselor alimentare, activitatea de muncă, petrecerea 

timpului liber, accesul la informație și la internet este cu mult mai mare comparativ cu grupul de 

referință. Cercetarea de asemenea a scos în evidență faptul că pandemia COVID-19 a avut un efect 

dezastruos asupra calității vieții în special a grupurilor cu nivel redus de studii, din mediul rural, 

tinerilor, persoanelor în etate. Mai bine de 2/3 din respondenți continuă să le fie frică de faptul că ar 

putea să se îmbolnăvească de COVID-19 și să nu aibă acces la serviciile medicale, că nu vor putea 

munci din cauza bolii și nu vor avea resurse financiare suficiente pentru a plăti pentru servicii 

comunale, produse alimentare, studiile copiilor. Circa 2/3 din respondenți nu sunt prea satisfăcuți de 

faptul cum Guvernul a gestionat criza provocată de pandemie, și cam tot atâția manifestă un nivel 

redus de încredere în faptul că instituțiile statului i-ar putea ajuta în condițiile în care s-ar confrunta 

cu un caz de maladie, formă severă. Marea majoritate continuă să se bazeze doar pe rude și prieteni 

în cazuri urgente. 

 

Securitatea personală și libertățile. Cercetarea nivelului de siguranță al respondenților pe timp 

de zi și de noapte în casele lor și pe stradă a scos în evidență faptul că marea majoritate a 

respondenților se simt în siguranță în casele lor atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. Totodată, 

situația este inversă în cazul siguranței pe timp de zi și de noapte în stradă. Astfel, ponderea 

respondenților care se simt în siguranță în stradă pe timp de zi depășește doar cu 2% ponderea celor 

care nu se simt în siguranță în stradă. Ponderea respondenților care nu se simt în siguranță în stradă 

noaptea depășește cu 49% ponderea celor care se simt în siguranță. Este de menționat că ponderea 

respondenților care se simt în nesiguranță în stradă pe timp de noapte este mai mare în mediul urban, 

în mediul femeilor, în grupul de vârstă 25-29 ani. Gradul înalt de nesiguranță în comunitate este 

accentuat și de lipsa încrederii majorității respondenților în oamenii din comunitate, în faptul că 

aceștia din urmă vor sări să ofere o mână de ajutor în caz de necesitate. Astfel, ponderea 

respondenților care consideră că persoanele străine nu vor întoarce un portmoneu cu bani pierdut 

depășește cu circa 75% ponderea celor care sunt de părerea că portmoneul va fi întors. Nivelul de 

siguranță în comunitate include și alte aspecte de rând cu cele menționate mai sus, cum ar fi 

posibilitatea de a exprima public viziunile politice, religia, lipsa abuzurilor în școli și față de femei 

etc. Conform cercetării, marea majoritate din respondenți pot să spună deschis despre religia pe care 

o împărtășesc, mai bine de jumătate din respondenți nu se confruntă cu cazuri de abuz și 

discriminare la școală și la locul de muncă. Cu toate acestea, o mare parte din respondenți au indicat 

că nu prea pot să-și exprime viziunile politice în public (IOPD=-21%). Ponderea respondenților care 

nu-și pot exprima viziunile politice este mai mare în mediul rural, în grupul de vârstă 25-29 ani.  

 

Distanța socială și nivelul de discriminare. În baza rezultatelor cercetării a fost calculat Indexul 

Distanței Sociale dintre respondenți și diferite grupuri sociale. Analiza Indexului Distanței Sociale 

pe diferite grupuri denotă faptul că respondenții au cea mai mică distanță socială cu moldovenii 

(IDS=1) și românii (IDS=1,8), cu care se autoidentifică și îi acceptă inclusiv ca membri de familie. 

Indexul Distanței Sociale este redus și în cazul rușilor (IDS=2,3), ceea ce înseamnă că aceștia sunt 

acceptați inclusiv în calitate de vecini. Distanța socială este medie între respondenți și evrei 

(IDS=2,9), persoane cu dizabilități fizice (IDS=3), persoane cu dizabilități intelectuale (IDS=3,1), 



persoane de altă rasă (IDS=3,4), romi (IDS=3,4), ceea ce înseamnă că aceste categorii de persoane 

sunt acceptate în calitate de colegi, dar nu sunt acceptate în calitate de vecini și membri ai familiei. 

Distanța socială este mai mare de medie între respondenți și persoane cu HIV (IDS=3,5), persoane 

fără adăpost (IDS=3,5), imigranți (IDS=3,6), musulmani (IDS=3,7), foști deținuți (3,7), persoane 

homosexuale (4,0) și consumatori de droguri (4,2), ceea ce înseamnă că aceste categorii de persoane 

sunt acceptate ca membri ai comunității, dar nu sunt acceptate în calitate de colegi, vecini, membri 

ai familiei. Nivelul de discriminare a fost măsurat și în baza autoevaluării persoanelor. Astfel, 

respondenții au fost întrebați dacă în ultimele 12 luni ei s-au simțit discriminați pe următoarele 

aspecte: venit, studii, religie, etnie, opinii politice, sex, vârstă, starea sănătății, dizabilitate, limba pe 

care o vorbesc și orientarea sexuală. În rezultatul autoevaluării am constatat că respondenții cel mai 

mult s-au simțit discriminați din cauza sărăciei (46%), studiilor (23%), opiniilor politice (23%), 

stării de sănătate (22%), limbii pe care o vorbesc (17%), vârstei (16%), etniei (13%), religiei (11%), 

dizabilității (7%), sexului (6%). Un alt aspect cercetat a fost comportamentul oamenilor atunci când 

sunt prezenți la o acțiune de discriminare. Este interesant faptul că mai bine de 75% din respondenți 

ar reacționa cumva dacă ar vedea o persoană maltratată în transportul public, o persoană în vârstă 

singură în stradă într-o noapte geroasă, sau un animal care este maltratat. Aceasta înseamnă ca ar 

acorda suport direct singuri sau ar suna la poliție sau la asistența socială. Totodată, doar fiecare al 

doilea respondent a menționat că ar acționa cumva dacă ar vedea o persoană romă abuzată verbal în 

magazin, în timp ce ceilalți 50% au indicat că nu știu cum ar proceda sau că nu ar întreprinde nimic.  

 

Atitudini față de corupție. Analiza dinamicii percepțiilor populației privind fenomenul corupției 

pentru 2020 și 2021 denotă faptul, că nu au avut loc careva schimbări considerabile în opinia 

respondenților. Astfel, în anul 2021, ca și în anul 2020, 38% din respondenți au menționat că în 

ultimul an corupția a crescut foarte mult. Deși a sporit puțin nivelul de conștientizare a populației că 

plățile neformale duc la reducerea banilor în buget și frânează dezvoltarea țării, totodată, continuă să 

fie destul de mare ponderea celor care totuși cred că plățile neformale mici sunt acceptabile sau că 

plățile neformale fac parte din tradiție și care oferă plăți neformale. Cota persoanelor care au oferit 

plăți neformale în 2021 a crescut comparativ cu 2020 de la 28% la 37%. Cele mai multe plăți 

neformale au fost oferite la spital, în instituțiile de învățământ, la poliție, la locul de muncă.  

 

Mobilitatea socială și capitalul social. Cercetarea a scos în evidență o mobilitate 

intragenerațională (educațională, ocupațională și socială) destul de înaltă. Astfel, dacă ne referim la 

mobilitatea educațională, mai bine de 2/3 din respondenții cu studii vocaționale și cu studii 

superioare au un nivel de educație mai mare decât cel al părinților lor. Mobilitatea educațională este 

mai redusă în grupul de respondenți cu studii primare, unde circa 70% din respondenți au menținut 

statutul educațional al părinților lor. Analiza corelației dintre ocupația din prezent a respondenților și 

ocupația taților lor pe când respondenții aveau 14-15 ani denotă o mobilitate ocupațională destul de 

mare dintre generații: 42% din muncitorii calificați au un statut ocupațional mai înalt decât tații lor; 

mai bine de jumătate din lucrătorii calificați în agricultură și lucrătorii din servicii dețin statusuri 

ocupaționale mai înalte decât tații lor; mai bine de 70% din funcționarii administrativi și specialiștii 

cu nivel înalt de calificare au un statut ocupațional mai înalt decât tații lor. Ca și în cazul mobilității 

educaționale, circa 50% din muncitorii necalificați au menținut statutul taților lor.  

 



Identitate și capitalul social. Populația se identifică mai curând cu cetățean al Republicii 

Moldova și locuitor al orașului/satului natal decât cu cetățean al Europei sau al lumii. Ponderea celor 

care se identifică mai mult cu Republica Moldova este mai mare în mediul rural, al bărbaților, 

persoanelor mai în vârstă de 50 de ani. Ponderea persoanelor care se identifică cu cetățean al lumii 

sau cetățean european este mai mare în grupul de vârstă de 18-24 ani. Capitalul social este un factor 

care determină identificarea respondenților cu orașul/satul natal. Astfel, persoanele asociate în 

partide sau organizații obștești mai curând se identifică cu orașul/satul lor natal decât cele 

neasociate. Totodată, în grupul cu nivel înalt de activism civic (și deci cu capital social înalt) 

ponderea persoanelor care se identifică ca locuitor al cartierului sau al orașului/satului este 

semnificativ mai mare comparativ cu populația generală. Gradul înalt de identificare cu 

cartierul/orașul este un factor care contribuie la implicarea mai mare a acestui grup de respondenți în 

dezvoltarea comunitară și locală. Deși o bună parte din respondenți se identifică cu Republica 

Moldova, mai bine de jumătate din cei chestionați nu consideră Moldova un loc perfect pentru trai și 

muncă și nu cred că s-ar putea afirma în Republica Moldova mai bine decât în alte țări. Ponderea 

persoanelor care nu consideră Republica Moldova un loc perfect pentru trai și muncă este foarte 

mare în mediul persoanelor de 18-24 de ani, fapt ce poate fi explicat prin posibilitățile limitate de 

angajare a tinerilor în câmpul muncii imediat după absolvirea instituțiilor de studii, precum și prin 

salariile destul de mici pentru tinerii specialiști în sectoarele public și privat, fapt ce influențează 

negativ calitatea vieții lor. Din aceste considerente probabil peste 90% din tinerii de 18-24 de ani 

sunt orientați să plece pentru o perioadă de timp sau pentru totdeauna peste hotarele țării. 

 

6. Diseminarea rezultatelor obținute în proiect în formă de publicații (obligatoriu) 

Lista publicațiilor din anul 2022 în care se reflectă doar rezultatele obținute în proiect, 

perfectată conform cerințelor față de lista publicațiilor (a se vedea anexa)  

Notă: Lista va include și brevetele de invenții și alte obiecte de proprietate intelectuală, materiale 

la saloanele de invenții (conform Anexei 1A)  

 



Anexa 1A 

Lista lucrărilor științifice, științifico-metodice și didactice publicate în anul de referință în cadrul 

proiectului din Programul de Stat Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica 

Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană (01.02.2020- 31.12.2023), 

20.80009.1606.13, director de proiect - dr. , conf. cercet. Victor MOCANU  

 

1. Monografii (recomandate spre editare de consiliul ştiinţific/senatul organizației 

din domeniile cercetării și inovării) 
1.1.monografii 

internaționale 

------------------------------------- 

1.2. monografii naționale 1. Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în 

contextul apropierii de Uniunea Europeană: Studiu sociologic, Vol. 2., 2022, 

Chișinău: "Tipografia Centrală", ISBN 978-9975-157-26-1. 

https://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/formarea_si_consolidarea_coe

ziunii_sociale_in_rm_vol_II_2022.pdf 

2. MALCOCI L., MOCANU V., CIOCAN L. „Capitalul social ca 

factor determinant al coeziunii sociale ”, Chișinău, 2022, 223 p. ISBN 978-

9975-3430-2-2. 

2. Capitole în monografii 

naționale/internaționale 

1. NEGURA P. Work, Subsistence and Distress of the Homeless in 

Moldova. In: Informality, Labour Mobility and Precariousness: Supplementing 

the State for the Invisible and the Vulnerable, edited by Abel Polese, London: 

Palgrave Macmillan, 2022, pp. 343-369. https://doi.org/10.1007/978-3-030-

82499-0_14. 

 

2. NEGURA P., NEGURA I. Génération avant 1945: Ion Negură. In: 

Durandin, Catherine & Folschweiller, Cécile (Ed.): Enfances communistes. 

Mémoires de Roumanie et de République de Moldavie. Paris: Petra, 2022, pp. 

135-162. 
3. Editor culegere de 

articole, materiale ale 

conferințelor 

naționale/internaționale 

-------------------- 

4. Articole în reviste științifice 

 

 

4.1. în reviste din bazele de 

date Web of Science și 

SCOPUS (cu indicarea 

factorului de impact IF) 

 

1.  NEGURĂ P., GAȘPER L., POTOROACĂ M. Trust in Institutions, 

Social Solidarity, and the Perception of Social Cohesion in the Republic of 

Moldova in the Early Phase of the COVID-19 Pandemic. In: Comparative 

Southeast European Studies, 69, nr. 4 (December 20, 2021), pp. 453-481. 

https://doi.org/10.1515/soeu-2021-0034 [articol neraportat în darea de seamă 

din 2021 întrucât a apărut practic la început de 2022] 

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/soeu-2021-0034/html 

 

2. NEGURĂ P., GAȘPER L., POTOROACĂ M. Institutional trust and 

citizen support for the government socioeconomic policy in the early phase of 

the covid-19 pandemic in the Republic of Moldova. In: Revista Calitatea 

Vieții, 33, nr. 1 (2022), pp. 1-20. https://doi.org/10.46841/RCV.2022.01.01 

https://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/formarea_si_consolidarea_coeziunii_sociale_in_rm_vol_II_2022.pdf
https://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/formarea_si_consolidarea_coeziunii_sociale_in_rm_vol_II_2022.pdf
https://doi.org/10.1007/978-3-030-82499-0_14
https://doi.org/10.1007/978-3-030-82499-0_14
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/soeu-2021-0034/html
https://doi.org/10.46841/RCV.2022.01.01


3. NEGURĂ P. Peripheries at the Centre. Borderland Schooling in Interwar 

Europe. In: National Identities, October 17, 2022, pp. 1-3. 

https://doi.org/10.1080/14608944.2022.2132718. 

4.2. în alte reviste din 

străinătate recunoscute 
1. DUMBRAVEANU A. Media comunication in the Republic of Moldova 

in the context of the COVID-19 pandemic. In: International Journal of 

Comunication Research, vo.2, Issue 1/2022, ISSN 2246-9265 

https://www.ijcr.eu/articole/585_001%20Andrei%20Dumbraveanu%207-

15.pdf 

4.3. în reviste din Registrul 

National al revistelor de 

profil, cu indicarea 

categoriei 

Categoria B 

1. SPĂTARU T. 100 de ani de la nașterea lui Andrei Timuș, membru 

corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, doctor habilitat în 

economie, profesor în sociologie. În:  

Revista de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, nr. 2 (186). Chișinău:  

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, 2021, pp. 196-202.  

ISSN 1857-2294. Categoria B. 231 p. (0,60 c.a.) 

http://www.icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_nr_2

_186_2021.pdf 

 

2. SPĂTARU T. Răspunsul mass-mediei la provocările crizei pandemice. 

În: EcoSoEn, Scientific Journal Economics, Social and Engineering Sciences. 

Year 5, Nr.1-2/2022. Chișinău: ULIM, pp. 88-95. 206 p. E-ISSN 2587-425X.  

“B” Category  

https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/160090 

 

3. CĂLCÂI, Gh. Constituirea și dezvoltarea businessului mic și mijlociu în 

Republica Moldova în contextul independenței. In: Revista de Filosofie, 

Sociologie și Științe Politice, nr. 3, 2021, pp. 132-142. ISSN 2587-4160, 

ISSN-L 1857-2294 

https://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_nr_3_187

_2021.pdf  

 

4. MOCANU V. DUMBRĂVEANU A. POTOROACĂ M. Tinerii 

cercetători – așteptări în câmpul științei supus transformărilor. Revista de 

Filosofie, Sociologie și Științe Politice, nr. 1 (188), 2022, categoria B, ISSN 

1867-2294 E-ISSN 2587-4160.  

https://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_nr_1_188

_2022.pdf  

Articole în reviste naţionale, 

Categoria C 

------------------------------------- 

4.4. în alte reviste naționale 

 

 

5. Articole în culegeri ştiinţifice naționale/internaționale 

5.1. culegeri de lucrări 

ştiinţifice editate peste 

hotare 

 

1.FILIPOV I. The administrative dimension of social cohesion at the local 

level. In: Conference: Публічне управління: традиції, інновації, глобальні 

тренди: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. Участю 

At: Odesa Volume: May 2021, 8 жов. 2021 р. Одеса: ОРІДУ НАДУ. 

https://www.researchgate.net/publication/361306684_The_administrative_

dimension_of_social_cohesion_the_local_level 

 

5.2 culegeri de lucrări 

ştiinţifice editate în 

Republica Moldova 

1.FILIPOV I. Implicațiile fenomenului migrației asupra coeziunii sociale. 

În: Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din 

Cahul, Seria „Știinte Sociale”. 2021, nr. 2 (14), pp. 87-96. ISSN 2345-1858.  

https://www.ijcr.eu/articole/585_001%20Andrei%20Dumbraveanu%207-15.pdf
https://www.ijcr.eu/articole/585_001%20Andrei%20Dumbraveanu%207-15.pdf
http://www.icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_nr_2_186_2021.pdf
http://www.icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_nr_2_186_2021.pdf
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/160090
https://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_nr_3_187_2021.pdf
https://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_nr_3_187_2021.pdf
https://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_nr_1_188_2022.pdf
https://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_nr_1_188_2022.pdf
https://www.researchgate.net/publication/361306684_The_administrative_dimension_of_social_cohesion_the_local_level
https://www.researchgate.net/publication/361306684_The_administrative_dimension_of_social_cohesion_the_local_level


 10.5281/zenodo.6045251 

https://www.researchgate.net/publication/361306393_IMPLICATIILE_FENO

MENULUI_MIGRATIEI_ASUPRA_COEZIUNII_SOCIALE_IMPLICATIO

NS_OF_THE_MIGRATION_PHENOMENON_ON_SOCIAL_COHESION 

 

2.GAȘPER L. Aspecte sociopsihologice ale capitalului social la tineri ca 

resursă de consolidare a societății. În "Ştiinţă, educaţie, cultură", Comrat, 

Republica Moldova, 2022, vol.2, pp. 292-295. ISBN 978-9975-83-176-5. 

ISBN 978-9975-83-178-9. https://kdu.md/ru/nauka-i-mezhdunarodnye-

svyazi/sborniki-nauchnykh-konferentsij 

 

3.POTOROACĂ M. Capitolul „Concluzii și recomandări generale”. În: 

Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul 

apropierii de Uniunea Europeană: Studiu sociologic, Vol. 2., 2022, Chișinău: 

"Tipografia Centrală", ISBN 978-9975-157-26-1. 
6. Articole în materiale ale conferințelor științifice 

6.1. în lucrările conferinţelor 

ştiinţifice internaţionale 

(peste hotare) 

 

6.2. în lucrările conferinţelor 

ştiinţifice internaţionale 

(Republica Moldova) 

1. MOCANU V. DUMBRĂVEANU A. Republica Moldova: trei 

decenii de tranziție și incertitudini. În: "Independența de stat a Republicii 

Moldova: retrospective și realități", materiale ale conferinţei știinţifice 

naţională cu participare internaţională "30 de ani de la adoptarea declaraţiei de 

independenţă a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și social-

economice", (2022; Chișinău). ISBN 975-5-88554-102-2.   

2. MALCOCI L. Accesul la sănătate ca factor esenţial al calităţii vieţii 

grupurilor vulnerabile în perioada pandemică. În: Formarea și consolidarea 

coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea 

Europeană: Studiu sociologic, Vol. 2. Chișinău: "Tipografia Centrală", 2022, 

pp. 5-26. ISBN 978-9975-157-26-1. 

 

3. SPĂTARU T. Conceptualizarea coeziunii sociale în contextul crizei 

pandemice. În: Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica 

Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană: Studiu sociologic, 

Vol. 2. Chișinău: "Tipografia Centrală", 2022, pp. 27-43. ISBN 978-9975-157-

26-1. 

 

4. DUMBRĂVEANU A. Solidaritatea și coeziunea socială în Republica 

Moldova în contextul pandemiei COVID-19. În: Formarea și consolidarea 

coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea 

Europeană: Studiu sociologic, Vol. 2. Chișinău: "Tipografia Centrală", 2022, 

pp. 44-63. ISBN 978-9975-157-26-1. 

 

5. NEGURĂ P. Distanţă socială și reprezentări sociale faţă de 

persoanele fără adăpost în Republica Moldova: între stigmatizare și ajutorare. 

În: Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în 

contextul apropierii de Uniunea Europeană: Studiu sociologic, Vol. 2. 

Chișinău: "Tipografia Centrală", 2022, pp. 64-89. ISBN 978-9975-157-26-1. 

 

6. GAȘPER L. Aspecte teoretico-empirice ale coeziunii sociale și 

capitalului social: o perspectivă sociopsihologică. În: Formarea și consolidarea 

coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea 

Europeană: Studiu sociologic, Vol. 2. Chișinău: "Tipografia Centrală", 2022, 

https://www.researchgate.net/publication/361306393_IMPLICATIILE_FENOMENULUI_MIGRATIEI_ASUPRA_COEZIUNII_SOCIALE_IMPLICATIONS_OF_THE_MIGRATION_PHENOMENON_ON_SOCIAL_COHESION
https://www.researchgate.net/publication/361306393_IMPLICATIILE_FENOMENULUI_MIGRATIEI_ASUPRA_COEZIUNII_SOCIALE_IMPLICATIONS_OF_THE_MIGRATION_PHENOMENON_ON_SOCIAL_COHESION
https://www.researchgate.net/publication/361306393_IMPLICATIILE_FENOMENULUI_MIGRATIEI_ASUPRA_COEZIUNII_SOCIALE_IMPLICATIONS_OF_THE_MIGRATION_PHENOMENON_ON_SOCIAL_COHESION
https://kdu.md/ru/nauka-i-mezhdunarodnye-svyazi/sborniki-nauchnykh-konferentsij
https://kdu.md/ru/nauka-i-mezhdunarodnye-svyazi/sborniki-nauchnykh-konferentsij


pp. 90-102. ISBN 978-9975-157-26-1. 

 

7. MOCANU A. Activismul social - factor important al coeziunii 

societăţii din Republica Moldova. În: Formarea și consolidarea coeziunii 

sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană: 

Studiu sociologic, Vol. 2. Chișinău: "Tipografia Centrală", 2022, pp. 103-115. 

ISBN 978-9975-157-26-1.  

 

8. FILIPOV I. Coeziune și solidaritate socială: o confruntare de 

indicatori. În: Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica 

Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană: Studiu sociologic, 

Vol. 2. Chișinău: "Tipografia Centrală", 2022, pp. 116-126. ISBN 978-9975-

157-26-1. 

 

9. CĂLCÂI Gh. Autoidentificarea și încrederea cetăţenilor - indicatori 

ai consolidării coeziunii sociale. În: Formarea și consolidarea coeziunii sociale 

în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană: Studiu 

sociologic, Vol. 2. Chișinău: "Tipografia Centrală", 2022, pp. 127-137. ISBN 

978-9975-157-26-1. 

 

10. MOCANU I. Evoluţia încrederii populaţiei în instituţiile puterii de 

stat și coeziunea socială. În: Formarea și consolidarea coeziunii sociale în 

Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană: Studiu 

sociologic, Vol. 2. Chișinău: "Tipografia Centrală", 2022, pp. 138-159. ISBN 

978-9975-157-26-1. 

 

11. REABCINSCHII V. Indicatorii culturali ai coeziunii sociale. În: 

Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul 

apropierii de Uniunea Europeană: Studiu sociologic, Vol. 2. Chișinău: 

"Tipografia Centrală", 2022, pp 160-170. ISBN 978-9975-157-26-1. 

 

12. MOCANU V., POTOROACĂ M., MOCANU I. Dimensiuni ale 

coeziunii sociale în contextul studiului calitativ realizat în 2021. În: Formarea 

și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii 

de Uniunea Europeană: Studiu sociologic, Vol. 2. Chișinău: "Tipografia 

Centrală", 2022, pp. 171-216. ISBN 978-9975-157-26-1. 

 

6.3. în lucrările conferinţelor 

ştiinţifice naţionale cu 

participare internaţională 

 

6.4. în lucrările conferinţelor 

ştiinţifice naţionale 

 

7. Teze ale conferințelor ştiinţifice 

7.1. în lucrările conferinţelor 

ştiinţifice internaţionale 

(peste hotare)  

 

MOCANU A. Prezentarea comunicării „Social-psychological problems of 

children with parents abroad in the Republic of Moldova”. În: Conferința 

științifică internațională “World children conference-III”, Turcia, 24 aprilie 

2022. ISBN: 078-625-8377-38-5, p. 492. 

 

7.2. în lucrările conferinţelor 

ştiinţifice internaţionale 

(Republica Moldova) 

 

SPĂTARU T.  Copii „lăsați în urmă” de părinții lor migrați. In: 

Conferința științifico-practică Internațională dedicată Zilei Internaționale a 

Familiei „Consolidarea familiei – premisă fundamentală a promovării 

drepturilor copilului”, Ediția a II-a. (0,25 c.a.) – în proces de editare  

 



 

7.3. în lucrările conferinţelor 

ştiinţifice naţionale cu 

participare internaţională 

 

1.SPĂTARU T. Jurnaliștii despre criza pandemică COVID-19. În: 

Conferința științifică națională cu participare internațională "Integrare prin 

cercetare și inovare", 10-11 noiembrie 2021. Chişinău: CEP USM, 2021, pp. 

183-185.  ISBN 978-9975-152-48-8. (0,25 c.a.).  

https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/147572 

 

2.SPĂTARU T.  Implicațiile familiei pentru coeziunea socială. În: 

Materialele Conferinței științifico-practică cu participare internațională, 

dedicată Zilei Internaționale a Familiei, 14-15 mai 2021. Ediția a I-a. Chișinău, 

2022, pp. 10-13. ISBN: 978-9975-117-89-0 (PDF) (0,20 c.a.) 

 

3.SPĂTARU T. În ce măsură moldovenii cred că pot conta pe ajutor?. În: 

Conferința științifică națională cu participare internațională "Integrare prin 

cercetare și inovare", 10-11 noiembrie 2022. Chişinău: CEP USM, 2022, . 

(0,25 c.a.) – în proces de editare. 

7.4. în lucrările conferinţelor 

ştiinţifice naţionale 

 

 

1.SPĂTARU T., NICHITA D.  Rolul relațiilor publice în administrarea 

publică locală din Republica Moldova. în: Analele Universității de Stat din 

Moldova. 2022. (0,25 c.a.).  

 

2.CAUNENCO I., GAȘPER L. Problema timpului în etnopsihologie: 

experiența analizei calitative. În: Metodologii și tehnici moderne de 

cercetare etnologică, Masă rotundă, 4.10.2022, Chișinău, organizată de 

Institutul Patrimoniului Cultural Centrul de Etnologie, Ediția a III-a: 

Documentarea vizuală ca sursă de cunoaștere etnografică, p. 8. ISBN 

978-9975-84-170-2   
8. Alte lucrări ştiinţifice (recomandate spre editare de o instituţie acreditată în domeniu) 

8.1.cărţi (cu caracter 

informativ) 

 

 

8.2. enciclopedii, dicţionare 

 

 

8.3. atlase, hărţi, albume, 

cataloage, tabele etc. (ca 

produse ale cercetării 

ştiinţifice) 

 

9. Brevete de invenţii şi alte obiecte de proprietate intelectuală, materiale la saloanele de invenţii 

 

10. Lucrări științifico-metodice și didactice 

10.1. manuale pentru 

învăţământul preuniversitar 

(aprobate de ministerul de 

resort) 

 

10.2. manuale pentru 

învăţământul universitar 

(aprobate de consiliul 

ştiinţific /senatul    

instituţiei) 

 

10.3. alte lucrări științifico-

metodice și didactice 

Recenzii  

1. NEGURA P. „Bogdan Bucur. Sociologia proastei guvernări în România 

interbelică. București: RAO, 2019. 728 p.”. In: Journal of Romanian Studies, 

4, nr. 1 (2022), pp. 143-145. 

https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/147572


https://doi.org/https://doi.org/10.3828/romanian.2022.9. 

 

Ion Mocanu a elaborat o recenzie pentru revista Akademos  

Recenzie pentru revista Akademos, articolul „Problema censului de 

vârstă în participarea cetățenilor la vot” 

 

 

NOTĂ: 

➢ Datele bibliografice se redactează în conformitate cu standardul SM ISO 690:2012 Informare și 

documentare. Reguli pentru prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de 

informare. 

➢ Pentru fiecare lucrare va fi indicat depozitul electronic internațional, național sau instituțional 

în care aceasta este înregistrată, precum și adresa electronică la care poate fi accesată 

lucrarea.  

7. Impactul științific, social și/sau economic al rezultatelor științifice obținute în cadrul proiectului 

(obligatoriu) 

1) Rezultatele teoretico-științifice sunt prezentate în cadrul cursurilor universitare nivel licență 

și master, ținute în cadrul Universității de Stat din Moldova și Universității Libere 

Internaționale din Moldova. 

2) Diseminarea la nivel internațional și național prin conferințe științifice și publicații (55 

participări și 35 publicații) 

3) Impactul rezultatelor științifice obținute în domeniul cultural: 

- Impactul științific: pentru prima dată au fost analizați indicatorii culturali ai coeziunii sociale 

în Republica Moldova în conformitate cu Ghidul metodologic „Dezvoltarea concertată a 

indicatorilor coeziunii sociale” coordonat de Consiliul Europei. 

- Impactul social: au fost elaborate propuneri pentru Strategia națională de dezvoltare 

„Moldova 2030” cu privire la obiectivele de dezvoltare pentru domeniul culturii, care 

prevede implicarea culturii în creșterea coeziunii sociale. 

- Pe parcursul lunilor august-decembrie 2022 în patru localități din diferite regiuni ale 

Republicii Moldova este realizat un proiect cu privire la implicarea instituțiilor culturale în 

creșterea coeziunii sociale comunitare și naționale. 

 

8. Infrastructura de cercetare utilizată în cadrul proiectului (obligatoriu) 

1) Computere - 5 

2) Imprimante - 2 

3) Imprimantă, copiator și scanner - 2 

4) Birouri – 4 

https://doi.org/https:/doi.org/10.3828/romanian.2022.9


 

9. Colaborare la nivel național în cadrul implementării proiectului (obligatoriu) 

- Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (dr. Tatiana COMENDANT, Veaceslav 

REABCINSCHII); 

- Universitatea de Stat din Moldova (Facultatea Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și 

Asistență Socială, dr. hab. Tatiana SPĂTARU; Facultatea de Jurnalism și Științe ale 

Comunicării, dr. hab. Georgeta STEPANOV, dr. Andrei DUMBRĂVEANU); 

- Universitatea Liberă Internațională din Moldova (Facultatea Științe Sociale și ale Educației, 

dr. Petru NEGURĂ, conf. univ. ULIM, dr. hab. Tatiana SPĂTARU); 

- Autoritățile Publice Locale ale satelor Volintiri (r-l Ștefan Vodă),  Balasinești ( r-l Briceni),  

Gaidar (Găgăuzia), Maramonovca (Drochia); 

- Ministerul Culturii al Republicii Moldova; 

- Comisia pentru cultură a Parlamentului Republicii Moldova; 

- Coaliția sectorului cultural independent din Republica Moldova (ONG) – director Rusanda 

Curcă; 

- Keystone Moldova, Regional Director of KHSI, Central and Eastern Europe Prof., dr. hab. 

Ludmila MALCOCI 

- Centrul de Politici Culturale, director Veaceslav REABCINSCHII. 

-  

Stabilind relații de colaborare cu ONG-ul „Centrul de politici culturale”, am participat la 

implementarea proiectului „Coeziune socială prin cultură”. Conform misiunii și concepției 

proiectului am participat la șase întruniri ale activiștilor/ liderilor  de cultură din patru sate, alese 

pe criterii etnice, dezvoltare culturală, situate în zone geografice diferite: Balasinești, 

Maramonovca, Gaidar și Volontiri. Am prezentat rezultatele cercetărilor academice, universitare 

care vizează problemele sociale ce au la bază lipsa de coeziune umană. Am utilizat metodele 

interactive de prezentare, folosind datele empirice obținut pe teren, pentru ilustrarea cărora am 

utilizat imagini fotografice, diagrame, secvențe documentare de film. La discuții au participat 

reprezentanții satelor menționate în număr de 24 - 30 persoane, activiști în domeniul culturii în 

mediul rural, profesioniști și amatori, în domeniul educației, și administrației publice. Am 

susținut discuții conform unor teme prestabilite de obiectivele proiectului, după cum urmează: 

1. Aspectele calitative ale solidarității umane. Elementul distinctiv - produsul cultural. 

2. Boli ale societății în Republica Moldova. Formularea și argumentarea unei probleme 

sociale ce poate fi soluționată prin conjugarea eforturilor întregii comunități, folosind 

mecanisme și instrumente ale culturii. 

3. Un om curat într-o localitate curată! Mediul natural este unul pentru toți. Toți sunt pentru 

mediul natural? 

4. Activismul feminin: femeile din spațiul rural au valoare și potențial. 

5. Spațul multicultural în zonele populate de etnii diferite: unitate prin diversitate   

6. Valorificarea tradițiilor: avere spirituală, participare, coeziune – indicatori ai dezvoltării 

umane durabile. 

 



10. Colaborare la nivel internațional în cadrul implementării proiectului (obligatoriu) 

- The Leibniz Institute for East and Southeast European Studies (Leibniz-Institut für Ost- und 

Südosteuropaforschung – IOS), Regensburg, Germania (dr. Petru NEGURĂ); 

- Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române; 

- Universitatea Apollonia Iași, România; 

- Universitatea Al. I. Cuza, Iași, România (Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice); 

- Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (Facultatea de Litere și Facultatea 

Transfrontalieră); 

- Asociația Sociologică din Ucraina; 

- Universitatea Națională Pedagogică „K. D. Ushinsky” din Ucraina de Sud; 

- Universitatea Națională I. I. Mechnikov din Odessa; 

- Universitatea Națională V. N. Karazin din Harkov, Ucraina; 

- Universitatea Catolică Ioan Paul al II din Lublin, Polonia; 

- Goethe-Institut Brüssel – realizarea analizei comparative a mecanismelor de finanțare a 

sistemului cultural; 

- Programul DEXIS – implementarea proiectului „Șezătorile Moldovei” pentru creșterea 

aportului instituțiilor culturale în coeziunea socială.  

 

11. Dificultățile în realizarea proiectului (obligatoriu) 

- Munca în echipă la distanță din cauza restricțiilor sanitare COVID-19; 

- Gradul redus de mobilitate pentru realizarea activităților – deplasări în teritoriu (din 

cauza subfinanțării); 

- Refuzul/nedorința populației de a participa la cercetările sociologice și a răspunde sincer 

la întrebări. 

12. Diseminarea rezultatelor obținute în proiect în formă de prezentări la foruri științifice 

(comunicări, postere – pentru cazurile când nu au fost publicate în materialele conferințelor, 

reflectate în p. 6)  

Lista forurilor la care au fost prezentate rezultatele obținute în cadrul proiectului de stat 

(Opțional) se va prezenta separat (conform modelului) pentru: 

➢ Manifestări științifice internaționale (în străinătate) 

1. NEGURĂ Petru, doctor în sociologie, participare la Conferința Society for Romanian 

Studies, la Universitatea de Vest din Timișoara, 15-18 iunie, „Borders and Transfers”. Titlul 

comunicării: „The primary school teachers in the Romanian and Soviet borderlands: 

privileged outsiders, organic intellectuals or political mediators?”. 

2. DUMBRĂVEANU Andrei, dr. conf. univ., Congresul Internațional „Pregătim Viitorul, 

promovăm excelența”, ediția XXXII, 28 februarie-2 martie 2022, Iași, România, Titlul 

comunicării: „Solidaritatea populației în Republica Moldova în timp de pandemie COVID-

19”.  

3. DUMBRĂVEANU Andrei, dr. conf. univ., Conferință internațională „Presa și cultura în 



spațiul european”, ediţia a XV-a cu tema „Deontologia jurnalistică în era digitalizării”, 7-8 

octombrie 2022, Galați, România. Moderator în secțiune. Titlul comunicării: „Media din 

Republica Moldova în fața agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei: compasiune, corectitudine, 

consecvență”.  

4. DUMBRĂVEANU Andrei, dr. conf. univ., Sesiunea științifică a Institutului de cercetări „I. 

Hăulică” Universitatea Apollonia, Iași, România, 28 octombrie 2022. Titlul comunicării: 

„Filmul teleserial instrument de propagandă utilizat pentru formarea opiniei și a coeziunii 

publice”.  

5. MOCANU Angela, dr. conf. cercet., Conferința științifică internațională “World children 

conference-III”, Turcia, 24 aprilie 2022. Titlul comunicării: “Social-psychological problems 

of children with parents abroad in the Republic of Moldova”. 

6. MOCANU Angela, dr. conf. cercet., a participat la conferinţa ştiinţifică realizată în cadrul 

acţiunii COST 18115 “Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at 

School Level”, care a avut loc în Paris (Franța), în perioada 8-10 mai 2022. 

7. MOCANU Angela, dr. conf. cercet., a participat la conferinţa ştiinţifică realizată în cadrul 

acţiunii COST 18115 “Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at 

School Level”, care a avut loc în Tirana (Albania), în perioada 5-9 septembrie 2022. 

8. MOCANU Angela, dr. conf. cercet., a participat la manifestarea științifică realizată în cadrul 

grupului de lucru al acţiunii COST 18115 “Transnational Collaboration on Bullying, 

Migration and Integration at School Level”, care a avut loc în Atena (Grecia), în perioada 1-

5 octombrie 2022. 

9. MOCANU Victor, doctor în sociologie (Moderator în secțiune), MOCANU Ion, doctor în 

sociologie, Conferință internațională „Presa și cultura în spațiul european”, ediţia a XV-a cu 

tema „Deontologia jurnalistică în era digitalizării”, 7-8 octombrie 2022, Galați, România. 

Titlul comunicării: „Rolul încrederii în formarea coeziunii sociale în Republica Moldova”. 

10. POTOROACĂ Mihail, cercetător științific, Conferință internațională „Presa și cultura în 

spațiul european”, ediţia a XV-a cu tema „Deontologia jurnalistică în era digitalizării”, 7-8 

octombrie 2022, Galați, România. Titlul comunicării: „Modele de comportament creștin în 

contextul solidarității - o analiză din perspectivă psihosocială”. 

11. POTOROACĂ Mihail, cercetător științific, manifestare în cadrul proiectului “Civil society 

actors as drivers of change in South Caucasus and Moldova”, în Praga, Republica Cehă, în 

perioada 19-26 iunie 2022. Titlul workshop-ului: “Changing social reality through theater”. 

12. SPĂTARU Tatiana, doctor habilitat în sociologie, a participat la „Quality of life analysis in 

local and regional communities: theoretical and empirical approaches”, Research Institute for 

Quality of Life, Romanian Academy, June 23, 2022. 

13. SPĂTARU Tatiana, doctor habilitat în sociologie, a participat la Fifth MC Meeting din cadrul 

acțiunii COST (18114) ENTAN, Universitatea Ovidius, Constanța, România, 12 mai 2022. 

14.  SPĂTARU Tatiana, doctor habilitat în sociologie, a participat la 3nd ENTAN conference: 



„Realising Linguistic, Cultural and Educational Rights through Non-Territorial Autonomy” 

Constanța, Universitatea Ovidius, 13-14 mai 2022. 

15. REABCINSCHII Veaceslav, doctor în sociologie, Conferința internațională 

“Механизмы финансирования сферы культуры в странах Восточной Европы”, online, 

15.06.2022. Titlul raportului: “Сравнительный анализ механизмов финансирования 

культуры”. 

16. REABCINSCHII Veaceslav, doctor în sociologie, Conferința internațională “Культурная 

политика и модели финансирования культуры. Тематические исследования: Молдова 

и Грузия”, online, 26.01.2022. Titlul raportului: “Культурная политика Республики 

Молдова: достижения и проблемы”. 

17. REABCINSCHII Veaceslav, doctor în sociologie, Seminar internațional, organizator 

Goethe-Institut București cu participare din România și Republica Moldova, 18 octombrie 

2022. Titlul comunicării: „Infrastructura culturală a Republicii Moldova: realizări și 

provocări”. 

18. REABCINSCHII Veaceslav, doctor în sociologie, Seminar online „Kultura Nova and the 

Croatian cultural development”, 23 martie 2022. 

19. REABCINSCHII Veaceslav, doctor în sociologie, Seminar online „Public Funding in 

Romania – the Administration of the National Cultural Fund”, 16 martie 2022. 

20. REABCINSCHII Veaceslav, doctor în sociologie, Seminar online „21st Century Cultural 

Policy and Funding – Lessons from Estonia”, 21 februarie 2022. 

 

➢ Manifestări științifice internaționale (în Republica Moldova) 

1. MALCOCI Ludmila, doctor habilitat în sociologie, Conferința internațională „Capitalul 

social - factor de bază al formării coeziunii sociale”, Chișinău, online, 18 octombrie 2022. 

Titlul raportului: „Capitalul social - factor de bază al formării coeziunii sociale”. 

2. MOCANU Victor, doctor în sociologie, Conferința internațională „Capitalul social - factor 

de bază al formării coeziunii sociale”, Chișinău, online, 18 octombrie 2022. Titlul raportului: 

„Rolul încrederii în formarea coeziunii sociale în Republica Moldova”. 

3. NEGURĂ Petru, doctor în sociologie, GAȘPER Lucia, doctor în psihologie, POTOROACĂ 

Mihail, cercetător științific, Conferința internațională „Capitalul social - factor de bază al 

formării coeziunii sociale”, Chișinău, online, 18 octombrie 2022. Titlul raportului: 

„Coeziunea socială în Republica Moldova în contextul pandemiei COVID-19: o analiză 

cantitativă și calitativă (2020-2021)”. 

4. MOCANU Ion, doctor în sociologie, Conferința internațională „Capitalul social - factor de 

bază al formării coeziunii sociale”, Chișinău, online, 18 octombrie 2022. Titlul comunicării:  

„Solidaritatea și incluziunea socială – factor cheie al coeziunii în Republica Moldova”.  

5. SPĂTARU Tatiana, doctor habilitat în sociologie, Conferința internațională „Capitalul social - 



factor de bază al formării coeziunii sociale”, Chișinău, online, 18 octombrie 2022. Titlul 

comunicării: „Contribuția surselor mass-media la formarea și consolidarea coeziunii 

sociale”. 

6. SPĂTARU Tatiana, doctor habilitat în sociologie, Conferința științifico - 

practică Internațională dedicată Zilei Internaționale a familiei „Consolidarea familiei – 

premisă fundamentală a promovării drepturilor copilului”, Ediția a II-a. Titlul comunicării: 

„Copii „lăsați în urmă” de părinții lor migrați”. 

7. SPĂTARU Tatiana, doctor habilitat în sociologie, Conferință științifică „Istorie, politică și 

societate în Eurasia post-sovietică și în lume”, Chișinău, ULIM, 20 octombrie 2022. Titlul 

comunicării: „Strategii de manipulare aplicate de sursele mass-media din Republica 

Moldova”. 

8. DUMBRĂVEANU Andrei, dr. conf. univ., Conferința internațională „Capitalul social - 

factor de bază al formării coeziunii sociale”, Chișinău, online, 18 octombrie 2022. Titlul 

comunicării: „Parazitismul factic – fenomen de uzurpare a coeziunii sociale”. 

9. REABCINSCHII Veaceslav, doctor în sociologie, Conferința internațională „Capitalul social 

- factor de bază al formării coeziunii sociale”, Chișinău, online, 18 octombrie 2022. Titlul 

comunicării: „Evoluția coeziunii sociale în baza indicatorilor culturali”. 

10. REABCINSCHII Veaceslav, doctor în sociologie, Conferința „Rethinking the Institutional 

Design of Project-based Public Funding for Culture in the Eastern Neighbourhood Region”, 

organizată de Cultural Relations Platform în colaborare cu Delegația UE în Republica 

Moldova, în parteneriat cu Coaliția Sectorului Cultural Independent din Republica Moldova, 

Consiliul Cultural din Belarus și Culture and Management Lab din Georgia, 30 noiembrie-2 

decembrie 2022. Va prezenta un raport. 

11. REABCINSCHII Veaceslav, doctor în sociologie, Seminar cu cercetători din Republica 

Moldova și Ucraina la Cahul, 24 august 2022, raportor de bază. 

12. REABCINSCHII Veaceslav, doctor în sociologie, Atelier internațional cu cercetători din 

Moldova și Ucraina, 25 octombrie 2022. Titlul comunicării: „Cartografierea resurselor  

culturale: experiența raionului Drochia”. 

13. MOCANU Angela, doctor în sociologie, Conferința internațională „Capitalul social - factor 

de bază al formării coeziunii sociale”, Chișinău, online, 18 octombrie 2022. Titlul 

comunicării: „Activitate participativă – condiţie indispensabilă a unei societăţi coezive”. 

14. CALCHEI Gheorghe, doctor în filosofie, Conferința internațională „Capitalul social - factor 

de bază al formării coeziunii sociale”, Chișinău, online, 18 octombrie 2022. Titlul 

comunicării: „Încredere – factor de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și condiție 

de consolidare a coeziunii sociale”. 

15. GAȘPER Lucia, doctor în psihologie, Conferința internațională „Capitalul social - factor de 

bază al formării coeziunii sociale”, Chișinău, online, 18 octombrie 2022. Titlul comunicării: 

„Capitalul social al tinerilor: sursă de consolidare și dezvoltare a coeziunii sociale”. 



16. GAȘPER Lucia, doctor în psihologie, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Ştiinţă, educaţie, 

cultură”, US Comrat, Moldova, 12 februarie 2022. Titlul comunicării: „Aspecte 

sociopsihologice ale capitalului social la tineri ca resursă de consolidare a societății”. 

17. FILIPOV Ina, cercetător științific, Conferința internațională „Capitalul social - factor de bază 

al formării coeziunii sociale”, Chișinău, online, 18 octombrie 2022. Titlul comunicării: 

„Dezvoltarea coeziunii sociale: o abordare bazată pe drepturi și libertăți”. 

18. FILIPOV Ina, cercetător științific, Conferința științifică internațională „Perspectivele și 

Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, Cahul, Universitatea de 

Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, 13 iunie 2022. Titlul comunicării: „Evaluarea impactului 

în procesul de luare a deciziei”. 

19. POTOROACĂ Mihail, cercetător științific, Conferința internațională „Capitalul social - 

factor de bază al formării coeziunii sociale”, Chișinău, online, 18 octombrie 2022. Titlul 

comunicării: „Solidaritate și întrajutorare în context religios creștin-ortodox: valențe 

teologice și psihosociale”. 

20. ROGOVAIA Galina, dr. în filosofie, RUSTANOVICI Liudmila, cercetător științific, 

Conferința internațională „Capitalul social - factor de bază al formării coeziunii sociale”, 

Chișinău, online, 18 octombrie 2022. Titlul comunicării: „Православие как фактор 

консолидации молдавского общества в контексте европейской интеграции”. 

 

➢ Manifestări științifice naționale 

1. DUMBRĂVEANU Andrei, dr. conf. univ., Conferința științifică națională „Valori ale mass-

mediei în epoca contemporană”, Chișinău, Republica Moldova, 29 iunie 2022. Titlul 

comunicării: “Contrapropaganda: adevărul din umbră sau ofensiva pentru învinși”. 

2. DUMBRĂVEANU Andrei, dr. conf. univ., Masă rotundă națională „Accesul la informație în 

contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei” Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, 

3 mai 2022, membru al comitetului de organizare, moderator. Titlul comunicării: „Coeziunea 

socială în Ucraina în condițiile agresiunii ruse prezentate de mass-media din Republica 

Moldova”. 

3. POTOROACĂ Mihail, cercetător științific, Seminar „Impact și consecințe ale crizei 

pandemice în context sociocultural”, Chișinău, Institutul de Filologie Română „Bogdan 

Petriceicu-Hașdeu”, 17 mai 2022. Titlul raportului: „Analiza chestionarelor: Consecințele 

pandemiei în mediile științific, universitar, literar-artistic”. 

4. FILIPOV Ina, cercetător științific, Conferința științifică națională ,,Rolul 

științei în reformarea sistemului juridic și politico-administrativ'', Ediția a VII-a, Cahul, 

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, 13 mai 2022. Titlul comunicării: 

„Rațiunea de a fi a învățământului superior la distanță”. 

5. REABCINSCHII Veaceslav, doctor în sociologie, Masă rotundă cu participarea Minsterului 

Culturii, Ministerului Finanțelor, Casa Zemstvei, 20 iulie 2022. Titlul raportului: „Fondul 

culturii – model sustenabil pentru Republica Moldova”. 



6. STAVER Angela, Masă rotundă ,,Profesionalizarea cadrelor didactice prin intermediul 

programului de studii masterale „Consilierea și Educația Familiei”, 19 aprilie 2022. 

Prezentarea programului de masterat: Consilierea și educația familiei”. 

7.  STAVER Angela, participare la seminar-practicum ,,Dezvoltarea personală a adulților ca și 

condiție de formare a competențelor parentale, dedicate săptămânii „Ziua internațională a 

familiei”, 13 mai 2022. 

 

➢ Manifestări științifice cu participare internațională 

1. MOCANU Victor, doctor în sociologie, MOCANU Ion, doctor în sociologie, Conferința 

științifică națională cu participare internațională „Sociologia și Asistența Socială: cercetare și 

profesionalizare”, Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, 26 octombrie 2022. Titlul 

comunicării: „Încrederea în instituții și persoane – dimensiune de bază a coeziunii sociale în 

Republica Moldova”. 

2. SPĂTARU Tatiana, doctor habilitat în sociologie, Conferința științifică națională cu 

participare internațională „Sociologia și Asistența Socială: cercetare și profesionalizare”, 

Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, 26 octombrie 2022. Titlul comunicării: 

„Abordarea coeziunii sociale în cercetarea sociologică din Republica Moldova”. 

3. GAȘPER Lucia, dr. în psihologie, Conferința științifică națională cu participare 

internațională „Sociologia și Asistența Socială: cercetare și profesionalizare”, Chișinău, 

Universitatea de Stat din Moldova, 26 octombrie 2022. Titlul comunicării: „Dimensiuni 

socio-psihologice ale capitalului social la tineri”. 

4. MOCANU Angela, dr. în sociologie, Conferința științifică națională cu participare 

internațională „Sociologia și Asistența Socială: cercetare și profesionalizare”, Chișinău, 

Universitatea de Stat din Moldova, 26 octombrie 2022. Titlul comunicării: „Responsabilitate 

şi implicare socială: condiţii indispensabile pentru o societate coezivă”. 

5. MALCOCI Ludmila, doctor habilitat în sociologie, Conferința științifică națională cu 

participare internațională „Sociologia și Asistența Socială: cercetare și profesionalizare”, 

Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, 26 octombrie 2022. Titlul comunicării: 

„Activismul social ca manifestare a capitalului social”. 

6. POTOROACĂ Mihail, cercetător științific, Conferința științifică națională cu participare 

internațională „Sociologia și Asistența Socială: cercetare și profesionalizare”, Chișinău, 

Universitatea de Stat din Moldova, 26 octombrie 2022. Titlul comunicării: „Comuniune și 

solidaritate creștină în contextul coeziunii sociale”. 

7. DUMBRĂVEANU Andrei, dr. conf. univ., Conferința științifică națională cu participare 

internațională „Sociologia și Asistența Socială: cercetare și profesionalizare”, Chișinău, 

Universitatea de Stat din Moldova, 26 octombrie 2022. Titlul comunicării: „Parazitismul 

factic- fenomen de uzurpare a coeziunii sociale”. 

 



8. FILIPOV Ina, cercetător științific, Conferința științifică națională cu participare 

internațională „Sociologia și Asistența Socială: cercetare și profesionalizare”, Chișinău, 

Universitatea de Stat din Moldova, 26 octombrie 2022. Titlul comunicării: „Dezvoltarea 

coeziunii sociale: o abordare bazată pe drepturi și libertăți”. 

  

13. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute în proiect (premii, medalii, titluri, alte 

aprecieri). (Opțional) 

1. MOCANU Victor, medalia academică „Dmitrie Cantemir”, Ziua Științei, 12 iunie 2022, 

Academia de Științe a Moldovei; 

2. REABCINSCHII Veaceslav, „Diplomă de recunoștință”, semnată de către administrația 

raionului Ceadâr-Lunga; 

3. REABCINSCHII Veaceslav, „Scrisoare de mulțumire”, semnată de către direcția cultură a 

raionului Drochia; 

4. CALCHEI Gheorghe, medalia academică „Nicolae Milescu Spataru”, pentru succese 

remarcabile în activitatea științifică de excelență în domeniul sociologiei, promovarea științei pe 

plan național și internațional.  

 

 

Model: Nume, prenume; Distincția; Evenimentul (expoziție, concurs, târg ș.a.)  

14. Promovarea rezultatelor cercetărilor obținute în proiect în mass-media (Opțional): 

➢ Emisiuni radio/TV de popularizare a științei  

1. Dumbrăveanu Andrei, Prime.TV, emisiunea „Prima oră”, 1 martie 2022. Dialog cu 

redactorul Lilia Lozan „Primirea refugiaților ucraineni în R. Moldova –solidaritate la puterea 

a treia” 

2. Dumbrăveanu Andrei, Vocea Basarabiei, radio - emisiunea „Forum”, 22 septembrie 2022. 

Dialog cu publicistul Leonid Smolnițchi „Partidul Șor: proteste, dezbinare și solidarizare – 

sărăcie și sărăcire”. 

3. Dumbrăveanu Andrei, TVR Moldova, emisiunea „Obiectiv comun”, 26 august 2022. Dialog 

cu Elena Guțu „Marea Adunare Națională întrunită în Chișinău – unitatea și solidaritatea 

celor mulți pentru idealul comun”. 

4. Reabcinschii Veaceslav, Vocea Basarabiei, radio - emisiunea „Pulsul Basarabiei”, 3 

septembrie 2022, Tema: Cât timp nu am avut Ministerul Culturii, cultura noastră a avut de 

pătimit, Durata: 38:30. Link: https://voceabasarabiei.md/veaceslav-reabcinschii-cat-timp-nu-

am-avut-ministerul-culturii-cultura-noastra-a-avut-de-patimit%ef%bf%bc/ 

5. Reabcinschii Veaceslav, Radio Moldova, emisiunea „Dimineaţa cu Radio Moldova”, 21 iulie 

2022, Tema: Despre Fondul Culturii din Republica Moldova, Durata: de la 01:05:10 la 

https://voceabasarabiei.md/veaceslav-reabcinschii-cat-timp-nu-am-avut-ministerul-culturii-cultura-noastra-a-avut-de-patimit%ef%bf%bc/
https://voceabasarabiei.md/veaceslav-reabcinschii-cat-timp-nu-am-avut-ministerul-culturii-cultura-noastra-a-avut-de-patimit%ef%bf%bc/


1:17:08 (12 minute). Link: https://trm.md/ro/dimineata-cu-radio-moldova/dimineata-cu-

radio-moldova-emisiune-din-21-iulie-2022 

 

Model: Nume, prenume / Emisiunea / Subiectul abordat 

➢ Articole de popularizare a științei 

Model: Nume, prenume / Publicația / Titlul articolului 

1. Victor Mocanu, Moldova Suverană „Evenimentul politic nr.1 al anului 2021 și încrederea 

populației în instituțiile sociale și politice” 

https://moldova-suverana.md/article/evenimentul-politic-nr1-al-anului-2021-si-increderea-

populatiei-in-institutiile-sociale-si-politice_41281 

2. Petru Negură, Lucia Gașper, „De ce în Moldova manifestările de solidaritate scad pe când 

ratele de infectare cu COVID-19 cresc?”, Portalul https://platzforma.md (PZF), 07 

noiembrie 2022. Link: https://platzforma.md/arhive/392131  

3. Ion Mocanu a contribuit la elaborarea raportului „Studiu de caz: profanarea drapelului de 

stat la Cupcini la Masa rotundă cu genericul: „Drapelul de Stat - simbolul valorilor 

naționale autentice” Chișinău, 27 aprilie 2022. 

 

15. Teze de doctorat / postdoctorat susținute și confirmate în anul 2022 de membrii echipei 

proiectului (Opțional) 

Model: numele şi prenumele pretendentului, Titlul tezei / Teză de doctorat, postdoctorat, nume 

și prenume conducător.  

16. Materializarea rezultatelor obținute în proiect (Opțional) 

Forme de materializare a rezultatelor cercetării în cadrul proiectului pot fi produse, utilaje și 

servicii noi, documente ale autorităților publice aprobate etc.  

 

- Rezultatele obținute în proiect au fost utilizate la elaborarea de către dr. hab. Tatiana Spătaru 

a curriculei cursurilor universitare, ținute în cadrul instituțiilor de învățământ superior din 

Republica Moldova: USM și ULIM. 

- Implementarea proiectului „Șezătorile Moldovei. ACASA – asistența coeziunii prin activități  

social-artistice”.  În definiția Consiliului Europei, coeziunea socială a unei societăți moderne 

este „capacitatea de a asigura pe termen lung bunăstarea tuturor membrilor săi prin acces 

echitabil la resursele disponibile, respect pentru demnitatea fiecăruia, respectarea diversității 

și a participării responsabile”. Aceasta presupune angajamentul social de a reduce 

disparitățile la minimum și de a evita polarizarea. Respectarea acestor principii determină 

„calitatea” legăturilor dintre oameni și dintre indivizi și comunitatea la care aparțin. Pentru 

participare în proiect au fost propuse localitățile Balasinești (r. Briceni), Maramonovca (r. 

https://trm.md/ro/dimineata-cu-radio-moldova/dimineata-cu-radio-moldova-emisiune-din-21-iulie-2022
https://trm.md/ro/dimineata-cu-radio-moldova/dimineata-cu-radio-moldova-emisiune-din-21-iulie-2022
https://moldova-suverana.md/article/evenimentul-politic-nr1-al-anului-2021-si-increderea-populatiei-in-institutiile-sociale-si-politice_41281
https://moldova-suverana.md/article/evenimentul-politic-nr1-al-anului-2021-si-increderea-populatiei-in-institutiile-sociale-si-politice_41281
https://platzforma.md/arhive/392131


Drochia) – regiunea Nord, Volintiri (r. Ștefan Vodă) și Gaidar (UTA Găgăuzia) – regiunea 

Sud. Scopul proiectului este îmbunătățirea abilitățile angajaților din organizațiile culturale 

din șase comunități reprezentante a diferitor regiuni geografice ale Moldovei în 

implementarea activităților de creștere a coeziunii sociale. 

 

17. Informație suplimentară referitor la activitățile membrilor echipei în anul 2022 

➢ Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice 

de susținere a tezelor (Opțional) 

Model: Nume, prenume / Evenimentul (conferință, consiliu de susținere etc.) / Perioada / 

Calitatea (membru, președinte ș.a.) 

 

1. MOCANU Victor, Vicepreședinte al Seminarului Științific de profil al Consiliului 

specializat de susținere a tezelor de doctor şi doctor habilitat în sociologie (2009-prezent). 

 

2. MOCANU Victor, Membru al comitetului științific al Conferinței internaționale „Capitalul 

social - factor de bază al formării coeziunii sociale”, Chișinău, online, 18 octombrie 2022. 

 

3. MOCANU Victor, Moderator în secțiunea a IV-a , Conferință internațională „Presa și cultura 

în spațiul european”, ediţia a XV-a cu tema „Deontologia jurnalistică în era digitalizării”, 7-8 

octombrie 2022, Galați, România. 

 

4. DUMBRĂVEANU Andrei, Moderator în secțiunea a II-a , Conferință internațională „Presa 

și cultura în spațiul european”, ediţia a XV-a cu tema „Deontologia jurnalistică în era 

digitalizării”, 7-8 octombrie 2022, Galați, România. 

 

5. NEGURĂ Petru, Proiectul „Primary Education, Nation-Building, and Cultural Clashes in the 

Border Areas of USSR, Romania, and Poland in the Interwar Period (1918-1940)” în cadrul 

bursei de cercetare a Fundației Alexander von Humboldt, Institutul de Studii Est și Sud-Est 

Europene, Regensburg, Germania. 

 

6. SPĂTARU Tatiana, Membru în comitetul de organizare al Conferinței internaționale 

„Capitalul social - factor de bază al formării coeziunii sociale”, Chișinău, online, 18 

octombrie 2022. 

 

7. SPĂTARU Tatiana, Consiliul științific de susținere a tezelor de doctorat 

 

Spătaru T. 

Conducător teză de 

doctorat 

AAP 

Impactul evaluării performanțelor 

funcționarilor publici asupra 

procesului de administrare în 

Republica Moldova 

Varzari Ana 

Doctorat, AAP 

Teză susținută (AAP) 

 26 noiembrie 2021 



Spătaru T. 

Președinte a CȘS 

(ICJPS) 

Politicile culturale naționale în 

contextul asocierii Republicii 

Moldova la Uniunea Europeană 

541.02 Structura socială, instituții și 

procese sociale 

Reabcinschi Veaceslav 

Doctorat, ICJPS 

Teză susținută (ICJPS) 

25 noiembrie 2021 

Spătaru T. 

Membru a CȘS (AAP) 

Rolul administrației publice în 

realizarea 

politicilor de protejare şi valorificare 

a 

patrimoniului cultural naţional 

Comendant Vasilii 

Doctorat, AAP 

Teză susținută (AAP) 

 3 decembrie 2021 

Spătaru T. 

Referent oficial  CȘS 

(INEFS) 

Practicarea diverselor forme ale 

turismului activ în vederea socializării 

adolescenților  

Specialitatea: 533.04. Educaţie fizică, 

sport, kinetoterapie şi recreaţie 

Grosu Maria 

Doctorat, INEFS 

Teză susținută (INEFS) 

 15 februarie  2022 

 

 

8. SPĂTARU Tatiana, Activitate de expert internațional 

 

 Expert Denumirea instituției Termenul 

Spătaru T. 

 
Expert internațional 

Domeniul sociologie 

ARACIS, Academia Română, ICCV,  

Școala Doctorală de Sociologie 

 

2 luni 

25 octombrie 2021-

31 decembrie 2021 
Spătaru T. 

 
Expert internațional 

Domeniul sociologie 

ARACIS, Universitatea Oradea,   

Școala Doctorală de Sociologie 

2 saptamâni 

15-29 noiembrie 

2021 
Spătaru T. 

 
Expert internațional 

Domeniul sociologie 

ARACIS, Universitatea București,  Școala 

Doctorală de Sociologie (domeniul 

Sociologie) 

1 saptamână 

22-26 noiembrie 

2021 
Spătaru T. 

 
Expert internațional 

Domeniul asistența 

socială 

RUSSIAN REGISTER  

ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет» 

39.03.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

1 saptamână 

01-10 декабря 

2021г. 

 
Spătaru T. 

 
Expert internațional 

Domeniul sociologie 

RUSSIAN REGISTER  

ФГБОУ ВО “Российский 

государственный гуманитарный 

университет”  

39.03.01 Социология  

39.04.01 Социология  

1 saptamână 

08-12 декабря 

2021 г. 

Spătaru T. 

 
Expert internațional 

Domeniul asistența 

socială 

ARACIS, Universitatea București,  Școala 

Doctorală de Sociologie (domeniul 

Asistență Socială) 

3 zile 

09-11 mai 2022 



 

9. SPĂTARU Tatiana, Membru al comisiei de stat de examinare 

 

Spătaru T. ULIM – Membru al Comisiei se Stat de 

Examinare (licență, master) 

3, 7, 8, 9, 10,13, 15 

iunie 2022 

Spătaru T. USM – Membru al Comisiei se Stat de Examinare 

(licență) 

9 iunie 2022 

Spătaru T. INEFS – Membru al Comisiei se Stat de 

Examinare (licență) 

30, 31 mai 

1, 11, 12, 13 iunie 

2022 

 

10. FILIPOV Ina, Președinte al Consiliului Facultății Drept și Administrație Publică din cadrul 

Universității de Stat "Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul. 

 

11. FILIPOV Ina membru al Consiliului administrativ al Universității de Stat "Bogdan 

Petriceicu Hașdeu" din Cahul.  

 

12. MOCANU Angela, membru în cadrul a 2 acțiuni COST: 

a) CA 18115 Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School 

Level  

b) CA 18121 „Cultures Of Victimology: understanding processes of victimization across 

Europe”. Au fost realizate următoarele activități în perioada de referință: am participat la 4 

seminare on-line.  

 

13. POTOROACĂ Mihail, membru supleant în cadrul a 3 acțiuni COST: 

a) Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level” 

(TRIBES) CA18115 

b) “Cultures Of Victimology: understanding processes of victimization across Europe” (COV-

E) CA18121. 

c) “The European Family Support Network. A bottom-up, evidence-based and 

multidisciplinary approach” (EuroFam-Net) CA18123. 

 

14. MOCANU Ion, membru în cadrul a 3 acțiuni COST: 

a) Acțiunea CA 17102 - Police Stops. (MC member). Au fost realizate următoarele activități în 

perioada de referință: Comunicarea online, prezentarea materialelor necesare în grupul de 

lucru, votarea pentru buget și intrarea noilor membri. 

Spătaru T. 

 
Expert internațional 

Domeniul sociologie 

ARACIS,  Universitatea Transilvania din 

Brașov,  Școala Doctorală Interdisciplinară 

(domeniul Sociologie) 

3 zile 

11 – 13  iulie 2022 

Spătaru T. 

 
Expert internațional 

Domeniul asistența 

socială 

ARACIS,  Universitatea  de Vest din 

Timișoara ,  Școala doctorală de Filozofie, 

Sociologie și Științe politice (SDFSȘP)  

(domeniul  Asistență Socială) 

3 zile 

27 – 29  iulie 2022 



b) Acțiunea CA 17127 - Building on scientific literacy in evolution towards scientifically 

responsible Europeans. (MC member). Au fost realizate următoarele activități în perioada de 

referință: Comunicarea online, prezentarea materialelor necesare în grupul de lucru, votarea 

pentru buget și intrarea noilor membri.  

c) Acțiunea CA 18119 - Who Cares in Europe? (MC member). Au fost realizate următoarele 

activități în perioada de referință: Comunicarea online, prezentarea materialelor necesare în 

grupul de lucru, votarea pentru buget și intrarea noilor membri. 

 

 

 

➢ Redactor / membru al colegiilor de redacție al revistelor naționale / internaționale 

(Opțional) 

Model: Nume, prenume / Revista / Calitatea (membru/redactor/recenzent oficial) 

 

1. MOCANU Victor, membru al colegiilor de redacție al revistelor: „Filozofie, Sociologie și 

Științe Politice”, „Economie și Sociologie” (R. Moldova), „Calitatea Vieții” și „Sociologie 

Românească”, (România). 

2. SPĂTARU Tatiana, membru al grupului de experți, revista „Administrarea Publică”, 

categoria B. http://aap.gov.md/files/publicatii/revista/RECENZENTI2.pdf  

3. SPĂTARU Tatiana, membru al comitetului științific, Seria Autentic, Universitatea  de Vest 

din Timișoara. https://www.seriaautentic.ro/en/board-2/  

4. DUMBRĂVEANU Andrei, Redactor / membru al colegiului de redacție al revistei 

internaționale: International Journal of Communication Research. Bucharest: Academy of 

Romanian Scientists, “Apollonia” University of Iași. 

 

http://aap.gov.md/files/publicatii/revista/RECENZENTI2.pdf
https://www.seriaautentic.ro/en/board-2/


18. Rezumatul activității și a rezultatelor obținute în proiect (obligatoriu). 

1 pagină în engleză și 1 pagină în română ce rezumă rezultatele obținute în anul 2022. 

În rezultatul cercetării putem conchide că nivelul capitalului social în Republica Moldova este destul de 

redus. Respondenții continuă să manifeste un nivel de încredere foarte redus față de toate instituțiile 

statului, partidele politice, mass-media și ONG-uri și au încredere doar în membrii familiei lor, colegi, 

vecini, prieteni și Biserică. Populația manifestă un interes scăzut față de politică și se implică foarte 

puțin sau deloc în acțiunile cu caracter politic.  

Tipologizarea respondenților în funcție de nivelul de activism civic denotă un grup de circa 14% din 

respondenți care manifestă un spirit civic înalt și care au un capital social înalt. Conform 

caracteristicilor demografice, persoanele cu nivel de activism civic înalt sunt în mare parte femei, din 

mediul rural, zonele de Centru și Sud, cu vârsta cuprinsă între 30-49 de ani, cu studii superioare, 

angajate în câmpul muncii, sectorul public preponderent. Acest grup de persoane în mare fac parte din 

diferite rețele/organizații, participă activ la diferite acțiuni politice, sunt activ implicați în activități 

comunitare și de caritate, au un nivel de solidaritate și responsabilitate socială mai înaltă.  

Cercetarea de asemenea a scos în evidență un grad mediu de satisfacție de bunăstarea socială a 

respondenților. Comparativ cu generațiile precedente, mai bine de 2/3 din respondenți au un trai mult 

mai bun sau mai bun. Deși o bună parte din respondenți sunt satisfăcuți de comunitatea/casa în care 

trăiesc, activitatea lor de muncă, continuă să fie destul de înalt nivelul de insatisfacție de serviciile 

sociale (educație, sănătate, asistență socială) și de serviciile de infrastructură (transport, drumuri, apă și 

canalizare, evacuarea gunoiului etc.) din comunitate.  

Distanța socială dintre respondenți și diferite categorii de populație este determinată în mare parte de 

nivelul de încredere și stereotipurile existente. Conform cercetării, cea mai mică distanță socială este  

între moldoveni, români și ruși, în opinia respondenților. Aceste grupuri sunt acceptate în calitate de 

membri ai familiei și vecini. S-a atestat o distanță socială medie față de evrei, persoane cu dizabilități, 

romi, persoane de altă rasă. Aceste grupuri sunt acceptate în calitate de colegi, dar nu sunt acceptate în 

calitate de vecini și membri ai familiei. O distanță socială mare a fost evidențiată față de persoanele cu 

HIV, persoanele fără adăpost, imigranți, consumatori de droguri, musulmani, foști deținuți. Aceste 

persoane sunt acceptate ca membri ai comunității, dar nu sunt acceptate ca colegi, vecini, membri ai 

familiei. În ultimele 12 luni respondenții s-au simțit discriminați mai curând în baza sărăciei, studiilor, 

opiniilor politice, stării de sănătate, limbii pe care o vorbesc.  

Mobilitatea intragenerațională și intergenerațională sunt destul de înalte. Astfel, mai bine de 2/3 din 

respondenții cu studii vocaționale și cu studii superioare au un nivel de educație mai mare decât cel al 

părinților lor. Analiza corelației dintre ocupația din prezent a respondenților și ocupația taților lor pe 

când respondenții aveau 14-15 ani denotă o mobilitate ocupațională destul de mare dintre generații: 

42% din muncitorii calificați au un statut ocupațional mai înalt decât tații lor; mai bine de jumătate din 

lucrătorii calificați în agricultură și lucrătorii din servicii dețin statusuri ocupaționale mai înalte decât 

tații lor; mai bine de 70% din funcționarii administrativi și specialiștii cu nivel înalt de calificare au un 

statut ocupațional mai înalt decât tații lor. Mobilitatea intragenerațională este mai redusă în grupul cu 

studii primare și în mediul muncitorilor necalificați, mai bine de jumătate din aceștia moștenind nivelul 

de educație și ocupația părinților lor.  

Informarea și comunicarea sunt condiții importante ale formării, dezvoltării și stabilității capitalului 



social. Analiza comparativă a frecvenței utilizării surselor media de către respondenți în ultimii doi ani 

denotă o dinamică în scădere a utilizării surselor media tradiționale (ziare, radioul, televiziune) și o 

creștere a ponderii respondenților care utilizează cel puțin de câteva ori pe săptămână internetul. 

Analiza comparativă a utilizării surselor media în grupurile cu nivel diferit de activism civic denotă un 

nivel mai înalt de consum media în grupul cu activism civic înalt comparativ cu grupul de referință. 

 

As a result of the research, we can conclude that the level of social capital in the Republic of Moldova 

is quite low. Respondents continue to show a very low level of trust in all state institutions, political 

parties, mass media and NGOs and trust only their family members, colleagues, neighbors, friends and 

the church. The population shows little interest in politics and little or no involvement in political 

actions. The typology of the respondents according to the level of civic activism denotes about 14% of 

people who show a high civic activism and who have a high social capital. According to the 

demographic characteristics, people with a high level of civic activism are mostly women, from the 

countryside, the Central and Southern areas, aged between 30-49 years, with higher education, 

employed in the public sector predominantly. This group of respondents mostly belong to different 

networks/organizations, actively participate in different political actions, are actively involved in 

community and charity activities, have a higher level of solidarity and social responsibility. 

The research also revealed an average degree of satisfaction of respondents with the quality of life. 

Compared to previous generations, more than 2/3 of respondents consider that their quality of life is 

much better or better. Although a good part of the respondents is satisfied with the community/house in 

which they live, their work activity, the level of dissatisfaction with social services (education, health, 

social assistance) and infrastructure services (transport, roads, water supply, waste management etc.) 

continues to be quite high. 

The social distance between respondents and different categories of the population is largely determined 

by the level of trust and existing stereotypes. According to the research, the smallest social distance is 

between Moldovans, Romanians and Russians, according to the respondents. These groups are accepted 

as family members and neighbors. An average social distance is between respondents and Jews, people 

with disabilities, Roma, people of other races. These groups are accepted as peers, but not as neighbors 

and family members. A large social distance was highlighted between respondents and people with 

HIV, homeless people, immigrants, drug users, Muslims, ex-convicts. These people are accepted as 

members of the community, but they are not accepted as colleagues, neighbors, family members. In the 

last 12 months, the respondents felt discriminated more often because of poverty, education, political 

opinions, state of health, language they speak. 

Intragenerational and intergenerational mobility are quite high. Thus, more than 2/3 of respondents with 

vocational and higher education have a higher level of education than their parents. The analysis of the 

correlation between the current occupation of the respondents and the occupation of their fathers when 

the respondents were 14-15 years old indicates a fairly high occupational mobility between generations: 

42% of skilled workers have a higher occupational status than their fathers; more than half of skilled 

agricultural workers and service workers have higher occupational statuses than their fathers; more than 

70% of administrative officials and highly skilled specialists have a higher occupational status than 

their fathers. Intragenerational mobility is lower in the group with primary education and in the 



environment of unskilled workers, with more than half of them inheriting the level of education and 

occupation of their parents. 

Information and communication are important conditions for the formation, development, and stability 

of social capital. The comparative analysis of the frequency of use of media sources by respondents in 

the last two years shows a decreasing trend in the use of traditional media sources (newspapers, radio, 

television) and an increase in the share of respondents who use the Internet at least a few times a week. 

The comparative analysis of the use of media sources in groups with different levels of civic activism 

denotes a higher level of media consumption in the group with high civic activism compared to the 

reference group.  

Notă: Rezumatul va fi publicat în acces deschis pe pagina web oficială a ANCD și a AȘM, 

însoțite de avizul Biroului Secției de Științe a AȘM. 

Rapoartele care nu vor conține rezumatele perfectate conform cerințelor nu vor fi audiate. 

 

19. Recomandări, propuneri 

În perspectivă, se preconizează continuarea cercetării problematicii „Formarea și consolidarea 

coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană” și a temelor 

individuale de cercetare. 

Ne propunem să ne axăm pe următoarele direcții de cercetare: 

- Identificarea noilor tendințe de interpretare a coeziunii sociale în contextul conflictului 

Rusia-Ucraina; 

- Solidaritatea demonstrată față de migranții ucraineni; 

- Solidaritatea dintre relațiile de muncă și sindicate; 

- Coeziunea socială: surse, riscuri și ambivalențe; 

- Cooperarea transfrontalieră în politica europeană de coeziune socială; 

- Rolul rețelelor sociale în construirea coeziunii sociale 

- Diversitatea etnică a coeziunii sociale etc. 

 

Recomandări de politici în perioade de criză: 

Mecanisme de dezvoltare a unor mecanisme instituționale de protecție social-economică a păturilor 

celor mai vulnerabile din punct de vedere socio-economic în situații de criză (cum este pandemia 

COVID-19 sau criza cauzată de războiul din Ucraina). Acest segment al populației arată indicii de 

încredere (inter-personală și instituțională), de așteptare a suportului social și a solidarității dintre 

cele mai scăzute. În contextul crizei pandemice, aceste persoane au manifestat un comportament de 

„coping dezadaptativ”, prin scepticism față de existența virusului și prin nerespectarea restricțiilor 

sanitare.  

Încurajarea prin instrumente instituționale (de exemplu, fiscale) a implicării cetățenilor și 

întreprinderilor în acțiuni de dezvoltare comunitară, de suport și solidaritate socială.  

 



 



Anexa 1A 

Lista lucrărilor științifice, științifico-metodice și didactice 

publicate în anul de referință în cadrul proiectului din Programul de Stat 

"Formarea si consolidarea coeziunii sociale in RM 

 in contextul apropierii de UE" 
 (denumirea proiectului) 

 

1. Monografii (recomandate spre editare de consiliul ştiinţific/senatul organizației din domeniile 

cercetării și inovării) 

 1.1.monografii internaționale 

 1.2. monografii naționale 

2. Capitole în monografii naționale/internaționale 

3. Editor culegere de articole, materiale ale conferințelor naționale/internaționale 

4. Articole în reviste științifice  

 4.1. în reviste din bazele de date Web of Science și SCOPUS (cu indicarea factorului de 

impact IF) 

 4.2. în alte reviste din străinătate recunoscute 

 4.3. în reviste din Registrul National al revistelor de profil, cu indicarea categoriei 

4.4. în alte reviste naționale 

5. Articole în culegeri ştiinţifice naționale/internaționale 

5.1. culegeri de lucrări ştiinţifice editate peste hotare 

5.2 culegeri de lucrări ştiinţifice editate în Republica Moldova 

6. Articole în materiale ale conferințelor științifice 

6.1. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare)  

6.2. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova) 

6.3. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale cu participare internaţională 

6.4. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale 

7. Teze ale conferințelor ştiinţifice 

7.1. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare)  

7.2. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova) 

7.3. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale cu participare internaţională 

7.4. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale 

Notă: vor fi considerate teze şi nu articole materialele care au un volum de până la 0,25 c.a. 



8. Alte lucrări ştiinţifice (recomandate spre editare de o instituţie acreditată în domeniu) 

8.1.cărţi (cu caracter informativ) 

8.2. enciclopedii, dicţionare 

8.3. atlase, hărţi, albume, cataloage, tabele etc. (ca produse ale cercetării ştiinţifice) 

9. Brevete de invenţii şi alte obiecte de proprietate intelectuală, materiale la saloanele de 

invenţii 

10. Lucrări științifico-metodice și didactice  

10.1. manuale pentru învăţământul preuniversitar (aprobate de ministerul de resort) 

10.2. manuale pentru învăţământul universitar (aprobate de consiliul ştiinţific /senatul    

instituţiei) 

10.3. alte lucrări științifico-metodice și didactice 

 

 

NOTĂ: 

➢ Datele bibliografice se redactează în conformitate cu standardul SM ISO 690:2012 Informare și 

documentare. Reguli pentru prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de 

informare. 

➢ Pentru fiecare lucrare va fi indicat depozitul electronic internațional, național sau instituțional în 

care aceasta este înregistrată, precum și adresa electronică la care poate fi accesată lucrarea.  

 

 

 



 





 
 

Anexa 1D 

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ 

1. Nu vor fi examinate rapoartele incomplete, fără toate semnăturile și parafa instituției și care nu 

corespund cerințelor de tehnoredactare (pct. 7). 

2. Neprezentarea rapoartelor științifice anuale sau prezentarea rapoartelor ce nu corespund 

cerințelor, admite neaprobarea finanțării pentru anul următor. 

3. Rapoartele anuale privind implementarea proiectelor ce implică activități de cercetare pe 

animale vor fi însoțite de avizul Comitetului de etică național/instituțional în corespundere cu 

HG nr.318/2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea 

Comitetului național de etică pentru protecția animalelor folosite în scopuri experimentale sau în 

alte scopuri științifice (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115171&lang=ro). 

4. Rapoartele anuale privind implementarea proiectelor ce implică activității de cercetare cu 

implicarea subiecților umani vor fi însoțite de avizul Comitetului instituțional de etică a 

cercetării, în corespundere cu prevederile Convenției europene pentru protecția drepturilor 

omului și a demnității ființei umane fată de aplicațiile biologiei și medicinei, adoptată la Oviedo 

la 04.04.1997, semnată de către RM la 06.05.1997, ratificată prin Legea nr. 1256-XV din 

19.07.2002, în vigoare pentru RM din 01.03.2003) și a protocoalelor adiționale. 

5. Nu pot fi prezentate informații identice în Rapoartele anuale ale mai multor proiecte. 

6. Se acceptă publicațiile în care expres sunt stipulate datele de identificare ale proiectului 

(denumire și/sau cifrul).  

7. Cerințe de tehnoredactare a Raportului: 

a) Se va exclude textul în culoare roșie (modelul raportului, Anexa 1, 1A, 1B și 1C) din raportul 

final, întrucât reprezintă precizări referitor la informația solicitată ( de ex. denumirea și cifrul, 

perioada de implementare a proiectului, anul/anii); nume, prenume; etc. ). 

b) Câmpurile cu mențiunea „opțional” se completează dacă sunt rezultate ce se încadrează în 

activitățile respective. În absența rezultatelor, câmpurile rămân necompletate (nu se exclud 

rubricile respective).  

c) Raportul se completează cu caractere TNR – 12 pt, în tabelele referitor la buget și personal –

11 pt; interval 1,15 linii; margini: stânga – 3 cm, dreapta – 1,5 cm, sus/jos – 2 cm. 

d) Copertarea se va face după modelul european – spirală. 

 


