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PROGRAMUL CONFERINȚEI
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VI-a - Mentalități ale societății în transformare
11 decembrie 2015
Aula Magnifică, blocul 3, etajul 4
09.00-9.30

Înregistrarea participanților

9.30-13.00

ȘEDINȚĂ ÎN PLEN

9.30-10.00

Istoria Facultății Psihologie, Științie ale Educației și Asistență Socială în imagini

10.00-11.30

Inaugurarea Conferinței
Guțu Ana, Prim-vicerector ULIM. Mesaj de salut
Rusnac Svetlana, decan FPȘEAS. Facultatea Psihologie, Științie ale Educației și
Asistență Socială – 15 ani de ascensiune
Mesaje de salut și
administrative ULIM)

felicitare

(organizațiile-parteneri,

decanii,

structurile

Haraz Svetlana, șef Catedră SAS, drd. Prezentarea mesajelor de felicitare ale
partenerilor internaționali.
Semnarea Acordurilor de colaborare
Oferirea de distincții partenerilor FPȘEAS
In Memoria: conferirea numelui lui Nicolae Sali Catedrei de Asistență Socială și
Sociologie
11.30-12.00

Pauză de cafea

12.00-13.00

Comunicări în plen

Șleahtițchi Mihai, doctor în psihologie, doctor în pedagogie, conferenţiar
universitar, ULIM. Reprezentările sociale: ,,Trucuri statice de aproximare a
realităţii” sau ,,modalităţi complexe de abordare a realităţii”? / Social
representations: “Static tricks of approximation of the reality” or “complex
modalities to investigate the reality”
Rusnac Svetlana, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, ULIM. Construirea,
validarea și aprobarea Chestionarului de Adaptare la Mediul Studențesc și
Solicitările Academice (AMSSA) / Elaboration, validation and adaptation of the
Questionnaire on adaptation to student environment and academic requests
(ASEAR)
Redlich Alexander, PhD, Associate Professor, University of Hamburg, Germany.
The conlfict mediation in the context of mentalities transformation and social
change / Medierea conflictelor în contextul transformării de mentalități și shimbării
sociale
Pozo-Rico Tereza, drd, University Ff Alicante (Spain). Emotional intelligence and
social constructivism for transformative learning in higher education / Inteligenta
emotionala si constructivismul social în învățarea transformativă din învățământul
superior
Kos Anica Mikus, PhD, președintele ONG „Slovenska Filantropija”, Ljubljana,
Slovenia. The influence of poverty on the welfare of child with special educational
requirements / Influenţa sărăciei asupra bunăstării copilului cu cerințe educaționale
speciale
Briceag Silvia, dr., conf.univ., Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi,
Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte. Migrația economică și
impactul ei asupra calității vieții de familie / Economic migration and its impact on
the quality of family life
13.00-14.00

Pauză de prânz

14.00-17.30

ȘEDINȚE ÎN ATELIERE TEMATICE

PROGRAMUL ȘEDINȚELOR ÎN ATELIERE TEMATICE
11 decembrie 2015
Atelierul thematic nr. 1. OMUL ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRII SOCIALE.
Thematic section nr. 1. THE INDIVIDUAL IN THE CONTEXT OF SOCIAL CHANGES
Aula 344 (blocul 2, etajul 3)
14.00-16.00
Moderatori: Savca Lucia, dr, conf. univ.; Balan Ecaterina, studentă-master
 Savca Lucia, dr, conf. univ., Redactor-șef al Revistei științifico-practice „Psihologie”
Consilierea părinţilor preadolescenţilor cu comportament deviant
Advice for parents with preteen with deviant behavior
 Gorea Svetlana, drd, Maximenco Lilia, drd, Centrul psiho- socio- pedagogic, Chișinău.
Stresul:cauze, simptome, soluții
Stress: causes, symptoms, solutions
 Maximenco Lilia, drd, Gorea Svetlana, drd, Centrul psiho- socio- pedagogic, Chișinău.
Repercusiunile multiple ale divorțului
Multiple repercussions of divorce



AlAli Abdalrahman, Medical Assistant in the Department of Psychiatry and Psychotherapy in
Main Kinzig clinics in Schlüchtern in Germany, PhD student in ULIM
The development of depression and improvement of life of individuals
Развитие депрессивных состояний и способы улучшения жизнедеятельности личности
 Афанасьева Галина, студентка мастерантуры, УЛИМ (Научный руководитель:
Светлана Руснак, др., доцент)
Архетипические паттерны поведения у женщин, как основа формирования жизненного
сценария
Arhitipical patterns of women behavior contribute to creation the life script
 Turchină Tatiana, lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Teoria granițelor – model explicativ al echilibrului muncă-familie
The borders theory – explanatory model of the work-family balance
 Rizeanu Steliana, dr., conf. univ., Universitatea Hyperion din Bucuresti, România,
Departamentul Psihologie
Tratamentul dependenţei de jocurile de noroc în România
The treatment of pathological gambling in Romania
 Murzac Serghei, student-master, ULIM, psiholog, Liceul Teoretic Vasile Alecsandri, Chișinău
(Coordonator: Svetlana Rusnac, dr., conf. univ)
Influența capacităților de adaptare asupra dezvoltării proceselor cognitive la militarii în termen
The influence of the adaptive capacity on the cognitive development processes of conscripts
 Райлян Олеся, студентка мастерантуры, УЛИМ (Научный руководитель: Светлана
Руснак, др., доцент)
Проявление защитных механизмов в работе менеджеров по продажам
The manifestation of defense mechanisms in the work of sales managers
 Balan Ecaterina, studentă-master, ULIM (Coordonator: Balode Nelly, lector universitar)
Factorii formării sentimentului propriei eficiențe la adolescenți
The factors of developing the feeling of personal efficiency at the teenagers
16.00-16.30 – pauză de cafea
16.30-18.30
Moderatori: Gorea Svetlana, drd; Ursache Ana, studentă-master
 Albu Anna, psiholog clinician, IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, drd ULIM
Детско-родительские отношения как детерминанты поведенческих расстройств у подростков
The parent-child relationship as a determinant of behavioral disorders at adolescents
 Boaghe Dorina, studentă-master, ULIM, educator Grădinița de copii s.Micăuți, r. Strășeni
(Coordonator: Moraru Ina, lector universitar)
Carențele întărite în situația copiilor cu hiperactivitate și deficit de atenție
Weaknesses curing in the case of children with hyperactivity and attention deficit
 Rudico Constanța, studentă-master, ULIM, Centrul Comunitar de Sănătate Mintală Botanica
(Coordonator: Victoria Gonța, dr., conf. univ)
Influența cauzelor divorțului asupra imaginii de sine a copiilor
The influence of the divorce causes on the children’s self image
 Niţulescu Adelina-Andreia, consilier şcolar, Centrul Judeţean de Resurse și de Asistenţă
Educaţională Gorj, România, drd ULIM
Ataşametul în cadrul familiilor de astazi
The attachmet within today’s families
 Бреслаухов Олег, студент, УЛИМ (Научный руководитель: Годорозя Дина, лектор)
Взаимосвязь Я состояния личности с точки зрения трансактного анализа и акцентуации
характера
The relationship I state identity in terms of transactional analysis and character accentuation



Golovaciuc Larisa, studentă-master, ULIM, psiholog, Liceul ,,Minerva” , or. Chșinău
(Coordonator: Musienco Natallia, lector universitar)
Agresivitatea la vîrsta adolescentă
Aggressiveness teenagers
 Negruţa Alina, studentă-master, ULIM (Coordonator: Calancea Angela, dr., conf. univ)
Manifestări ale autoaprecierii de sine la adolescenţii din familii monoparentale
Manifestations of self esteem at teenagers from monoparental families
 Plămădeală Victoria, lector universitar, UPS ”Ion Creanga”
Studiu empiric cu privire la singurătatea trăită de tineri
Empirical study on loneliness experienced by young
 Soponaru Camelia, dr., Dîrţu Cătălin Mircea, dr., Universitatea „Al.I.Cuza”, Dăscălescu
Dan Constantin, psiholog, Iaşi, România
Transmiterea empatiei şi a stilurilor de ataşament de la părinţi la copii
Transmission of empathy and attachment styles from parents to children
 Albu Anna, psiholog clinician, IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, drd ULIM
Детерминанты поведенческих расстройств у подростков
Determinants of behavioral disorders in adolescents
 Ursache Ana, studentă-master, ULIM, Centru de dezvoltare personala Curcubeul familiei
(Coordonator: Ștefârța Adelina, dr., conf. univ)
Manifestarea anxietatii la liceeni in perioada sustinerii bacalaureatului
Anxiety manifestation of teenagers in the exams period (bac exams)
 Ustinavičiūtė Laura, PHd, Laurinavičius Alfredas, PHd, Žukauskienė Rita, PHd,
Department of Psychology, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania
Examination of predictive validity of Offender Assessment System OASys in Lithuanian offender
sample
Психометрические характеристики и прогностическая валидность Системы Оценки
Правонарушителя OASys (Offender Assessment System) на выборке литовских
правонарушителей.
 Vilcova Ana, студентка, УЛИМ (Научный руководитель: Годорозя Дина, лектор)
Проявление кризиса адаптации первого года семейной жизни у мужчин и женщин
The manifestation of the crisis of adaptation first year of marriage for men and women
 Behore Esther, Teacher and conselor in education system in Ahdod and Marital and Family
Theraphy, Israel, PhD student, ULIM
Delayed gratification
Satisfacție tardivă
 Behore Esther, Teacher and conselor in education system in Ahdod and Marital and Family
Theraphy, Israel, PhD student, ULIM
Identity formation among teenagers in the age of adolescence
Formarea identității în adolescență
Atelierul tematic
CUNOAȘTERII

nr.

2.

ROLUL

ȘTIINȚELOR

EDUCAȚIEI

ÎN

SOCIETATEA

Thematic section nr. 2. THE ROLE OF EDUCATIONAL SCIENCES IN THE KNOWLEDGE
SOCIETY
Sala de Lectură nr. 3 (blocul 3, etajul 4)
14.00-16.00
Moderatori: Ștefârța Adelina, dr, conf. univ.; Ebtisam Sirhan – Haj, PhD student
 Amar Ravit, Israel, PhD student in ULIM

The trip as an educational tool
Călătoria ca un instrument educațional
 Bahouti Sakher, Teacher and coordinator, The National College of Sakhnin, Mash'had, Israel,
PhD student, ULIM
Parenting styles, children social skills and schools
Родительские стили, социальные навыки детей и школa
 Ebtisam Sirhan – Haj, Ministry of Education, Deputy Director of School, Israel, PhD student
in ULIM
Asking for help among Arab adolescents in Israel
Solicitarea de ajutor în rândul adolescenților arabi din Israel
 Ebtisam Sirhan – Haj, Ministry of Education, Deputy Director of School, PhD student in
ULIM
Parenting styles in Arab societies in the past and in the present
Stilurile parentale în familiile arabe din trecud și în prezent
 Elsaied Ibrahim, Israel, PhD student in ULIM
The impact of education quality on cognitive skills and growth
Impactul unei educații de calitate asupra abilităților cognitive și de creștere
 Ştefârţa Adelina, dr., conf. universitar, ULIM,
Metode şi tehnici de educaţie nonformală
Methods and techniques in non-formal education
 Dorfman Livia, studentă-master, ULIM, Quo Vadis (Coordonator: Iurchevici Iulia, dr., conf.
univ.)
Particularităţile relaţiilor reciproce ale elevilor la vîrsta adolescentă
Pecularities of mutual relationships among teen age pupils
 Dragancea Natalia, studentă-master, ULIM (Coordonator: Iurchevici Iulia, dr., conf. univ.)
Particularitățile relației părinți-copii: cazul mamelor cu adolescenți în condițiile maternității tardive
The particularities of the relationship parents-children: the case of mothers with teernagers in
conditions of tardy motherhoo
 Ştefârţa Adelina, dr., conf. universitar, ULIM
Elemente de proiectare didactică în educaţia nonformală
Elements of didactical preparation in nonformal education
 Романова Наталья, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и
технологии социальной работы Института социальной работы и управления Украина,
Институт социальной работы и управления Национального педагогического
университета имени М. П. Драгоманова
Неформальное образование в системе высшего образования в Украине
The non-formal education in the higher education system of Ukraine
 Salhb Ala Eldin, Israel, PhD student in ULIM
What is psycho-pedagogy ?
Ce este psihopedagogia?
16.00-16.30 – pauză de cafea
16.30-18.30
Moderatori: Chițu Svetlana, dr. conf. univ.; Maftei Silvia, studentă-master
 Chițu Svetlana, dr., conf. universitar, ULIM
Aspecte ale proiectării curriculumului universitar
Aspects of university curriculum design
 Haheu-Munteanu Efrosinia, dr., conf.univ., Gînju Stela, conf. univ., dr., UPS ”Ion Creangă”,
Chișinău
Utilizarea mijloacelor educației nonformale în dezvoltarea competențelor ecologice

The use of non-formal education in the ecology skills formation
 Gînju Stela, dr., conf.univ., Haheu-Munteanu Efrosinia, conf. univ., dr., UPS ”Ion Creangă”,
Chișinău
Evaluare/autoevaluarea corectă a competențelor profesionale ale cadrelor didactice din educația
timpurie-impuls spre o dezvoltare profesională
Correct assessment/self-assessment of the professional competences of didactic staff from “temporary
education-impulse to the professional development”
 Moraru Ina, MA, lector universitar, ULIM
Educaţia prin asertivitate în triada părinte – copil – pedagog
Education through assertiveness in the triad parent – child – teacher
 Ştefârţa Adelina, dr., conf. universitar, ULIM; Arsene Igor, dr., conf. universitar, USEFS
Educaţia incluzivă: probleme teoretice privind instruirea elevilor cu reţinere în dezvoltarea psihică
Inclusive education: theoretical problems concerning designed trainings for students with mental
disabilities
 Nirean Elena, dr., lector universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
Dezvoltarea învăţământului în Republica Moldova – prioritate naţională de modernizare socială
Education development in the Republic of Moldova - national priority of social modernization
 Maftei Silvia, studentă-master, ULIM (Coordonator: Șevcenco Oxana, master în psihologie)
Inteligența emoțională la copiii educați în situații sociale de dezvoltare diferite
Emotional intelligence of children educated in different social situations of development
 Холомоновa Олеся, студентка мастерантуры, УЛИМ (Научный руководитель: Светлана
Руснак, др., доцент)
Учеба как радостный процесс. Повышение мотивации у студентов в процессе преподавания
Study as a process of pleasure. Improving the motivation among students in the teaching process
 Hagioglo Viorica, studentă-master, ULIM, CMF Cahul (Coordonator: Gonța Victoria, dr.,
conf.univ.)
Aspectele psihopedagogice ale adaptării copilului cu dezabilități în școala primară
Pedagogical aspects of adaptation of children with disabilities in primary school
 Hbus Farhan, Manager of professional training and academic adviser in Carmel College, MA
School-based management model and its functioning in improving school performances
Модель управления основанная на обучение и его действие в повышении школьных
результатов
 Hussien Sarris, Carmel College, Israel, PHD student at ULIM
The educational system of the Israeli arab society
Система образования в арабском секторе Израиля
 Horani Miral-Fatma, Ispector and Superviser in Welfare Offece of Department of Supportive
Huosung Service - Jerusalim-Israel, B.A. Social Worker., M.A. Criminolog - The Hebrew
University, PHD student at ULIM
How does Down syndrome affect families?
Как влияет на семью синдром Дауна?
 Mohammadifard Gholamali, dr., ULIM
Metoda G.M. în evaluarea studenţilor la finalul cursului
The G.M. method in the students’ assessment at the end of course
 Курашов Инга, студентка мастерантуры, УЛИМ (Научный руководитель: Светлана
Руснак, др., доцент)
Необходимость развития коммуникативных навыков у студентов
Development of communication skills for the future of psychology students
 Darawsheh Ahlam, Arraba Village, Israel. PhD Student at Tiraspol University–Carmel
College

Behavior of in elementary school students
Comportamentul elevilor din școala primară
Atelierul tematic nr. 3. INVESTIGAȚII PSIHOSOCIOLOGICE CONTEMPORANE
Thematic section nr. 3. CONTEMPORARY PSYCHOSOCIAL INVESTIGATIONS
Aula Magnifică (blocul 3, etajul 4)
14.00-16.00
Moderatori: Rusnac Svetlana, dr, conf. univ.; Mihai Aurelia, studentă-master
 Rusnac Svetlana, dr., conf. universitar, ULIM; Așevschi Ioana, lector superior, Universitatea
de Studii Politice și Economice Europene „C. Stere”, drd ULIM
Definiția și factorii sociopsihologici ai succesului social: Studiu analitic
Definition and socio-psychological factors of social success: Analytical study
 Bunescu-Chilimciuc Rodica, lector, ULIM
Perspective teoretice despre identitatea socială
Theoretic perspectives on social identity
 Bîtca Lucia, psiholog, Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”, drd ULIM
Limbajul trupului în comunicarea nonverbală
Body language in nonverbal communication
 Cazacu Rodica, studentă-master, ULIM, Î.S. “Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic” ,
(Coordonator: Rusnac Svetlana, dr., conf. univ.)
Tehnologii de adaptare eficientă la stresul organizațional
Technologies for effectively adaptation to organizational stress
 Calugaru Elena-Monica, lector, Universitatea “Hyperion” din Bucuresti, drd ULIM
“In societatile moderne, in care se accentueaza ascensiunea si pragmatismul, mai este atasamentul
primar definitoriu pentru relatiile din cuplurile tinere?”
“In modern societies, where the ascending and pragmatism are emphasized, is primary attachment
defining in young couples relashionship?”
 Ciobanu Elvira, lector, Universiatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți, drd
Dezvoltarea interesului electoral la adolesceți
Development of electoral interest to teenagers
 Dilevschi Cezara, lector, ULIM, psiholog-psihoterapeut RCTV Memoria, drd ULIM
Consecinţele psihosociale ale victimelor violenţei,torturii,tratamentului inuman şi degradant.
Psychosocial consequences of victims of violence, torture, inhuman and degrading treatment
 Russu Ruslan, lector, ULIM, drd ULIM
Dispunerea efectuării expertizei psihologic-judiciare în cadrul procesului penal
The disposal of the forensic psychological expertise in criminal proceedings
 Godorozea Dina, lector, ULIM, drd ULIM
Представления молодёжи о профессиональном будущем: культурологический аспект
Youth representations for professional future: cultural aspect
 Jacota-Dragan Olga, asist. univ., USARB, drd
„Condamnarea” omului la libertate: realizări, tendinţe, controverse
“Condemnation” human to freedom: achievements, trends, controversy
 Russu Ruslan, lector, ULIM, drd ULIM
Persoana care poate fi supusă unei expertize psihologic-judiciare în cadrul procesului penal
The person that may be subject to forensic psychological expertise in criminal proceedings
 Mihai Aurelia, studentă-master, ULIM (Coordonator: Lazăr Corina, lector universitar)
Capacități comunicativ-organizatorice ale liderului din mediul militar
Communicative and organizational capacities of the leader from the military environment

16.00-16.30 – pauză de cafea
16.30-18.30
Moderatori: Russu Ruslan, lector, drd.; Musienco Natalia, lector, drd
 Russu Ruslan, lector, ULIM, drd ULIM
Rolul audio-vizualului în formarea atitudinilor
The role of broadcasting in shaping attitudes
 Musienco Natalia, lector, ULIM, drd ULIM
Dimensiunile și factorii determinanți în evaluarea calității vieții
Dimensions and determinants in assessing quality of life
 Nasuh Gunes, Liceul Teoretic Orizont, Chișinău
Cultura organizațională în instituția de învățământ. Aspecte generale
Organizational culture in the educational institution. General aspects
 Мазур Борис, докторант ULIM
Политическая социализация молодежи
Political socialization of youth
 Otomega Iulia Mihaela, asist. cercet. șt., Universitatea ”Petre Andrei” din Iași, Facultatea de
Psihologie și Științele Educației, drd ULIM
Difernțe gender în fenomenul de anxietate socială la adolescenți
The distinction gender in social phenomenon of adolescent anxiety
 Bujac Irina, drd ULIM
Factorii sociali și psihologici ce ţin de responsabilitatea medicilor-chirurgi
The social and psychological factors related to the responsibility of surgeons
 Popescu Martin Ofelia, CJRAE Gorj, România, profesor-logoped, drd ULIM
Tulburările de vorbire și integrarea socială la copii
Children’s Speech Disorders and Social Integration
 Rezin Ecaterina, drd ULIM
Descrierea
componentelor
și
a
factorilor
în
satisfacția
de
muncă
The describtion of components and factors in job satisfaction
 Murariu Dănuț, psiholog clinican, Limoges, Franța, drd ULIM
Construcția și validarea Inventarul dimansiunilor adaptării sociale
Construction and validation of the Inventory of Social Adaptation Dimensions
 Verdeş Victoria, drd ULIM
The characteristics of self-actualization of women and men during the adulthood crisis
Particularitățile autoactualizării femeilor și bărbaților în timpul crizei vârstei adulte
 Secrieru Luminiţa, dr., lector, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Supunere liber consimţită. Studiu intercultural.
The freely consented obedience. Cultural investigation
 Țurcanu Natalia, studentă-master ULIM (Coordonator: Ștefârța Adelina, dr., conf.univ.)
Corelația dintre infractionalitatea juvenilă și abandonul temporar al părinților
The relationship between juvenile delinquency and parent temporary abandonment
 Verdeş Victoria, drd ULIM
Adaptabilitatea social-psihologică ca o condiţie a depăşirii crizei vîrstei adulte
Social-psychological adaptability as a condition for overcoming the adulthood crisis
Atelierul tematic nr. 4. INVESTIGAȚII PSIHOSOCIALE ALE SOCIETĂȚII ÎN
TRANSFORMARE
Thematic section nr. 4. PSYCHOSOCIAL INVESTIGATIONS OF THE CHANGING
SOCIETY
Mediateca (blocul 2, etajul 4)

14.00-16.00
Moderatori: Calancea Angela, dr, conf. univ.; Strogotean Silvia, lector, drd
 Calancea Angela, dr., conf.univ, ULIM
Психосоциальный подход к исследованию посттравматического стрессового расстройства и
психологической помощи при ПТСР
Psychosocial approach to the study of post-traumatic stress disorder and psychological assistance in
PTSD
 Strogotean Silvia, lector, drd ULIM
Abordarea holistică a psihologiei maternității în contextul schimbărilor sociale
The holistic approach of the maternal psychology in the context of social changes
 Aweda Saleh, Teacher and coordinator, Carmel College, Israel, PhD student in ULIM
Labor Market Management
Управление рынком труда
 Bican Ovidiu Laurenţiu, profesor psiholog, Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă
Educaţională Gorj, România, drd ULIM
Fenomenul de mobbing în unităţile de învăţământ
Mobbing phenomenon in schools
 Bodrug Corina, studentă-master, ULIM (Coordonator: Ștefârța Adelina, dr., conf.univ.)
Aspecte psihologice ale comportamentului politic
Psychological aspects of political behavior
 Bahar Shoulamit, teacher, Israel, PhD student in ULIM
The integration of immigrants in Israel. Comparative aspects.
Интеграция эммигрантов в Израиле. Сравнительные аспекты
 Canţer Nicoleta, lector, USARB, prodecan FDŞS
Analiza programelor de resocializare a deţinuţilor în mediul penitenciar
Analysis of resocialization programs of detainee in the prison environment
 Cazacu Daniela, lector, Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Științe ale
Educației, Psihologie și Arte, drd
Reprezentarea socială despre familie- ansamblu de informații, credințe și opinii ale tinerilor din
Republica Moldova
Social representations about family – set of informations, beliefs an opinions of young people from the
Republic of Moldova
 Cebotari Stanislav, lector, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată , drd
Modalități de cunoaștere a infractorilor care comit infracțiuni contra patrimoniului, în special furt şi
pungăşie
Way of knowing offenders who commit crimes against property, especially theft and rogues
 Cebotari Stanislav, lector, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată , drd
Măsuri de prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului gen pungășie şi furt
Prevention measures against property crimes, rogues and theft
16.00-16.30 – pauză de cafea
16.30-18.30
Moderatori: Iurchevici Iulia, dr, conf.univ., Melentieva Aliona, lector, drd
 Elsaied Ibrahim, Israel, PhD student in ULIM
Benefits of internationalization and intercultural competence
Роль способности к интернационализации и инкультурации
 Hen Dalia, Tiraspol State University Moldova, PhD student for doctorate in pedagogy
The correlation between perceived external prestige (pep) and identification with organization
Corelația între prestigiul extern perceput (pep) într-o organizație și identificarea cu organizația

 Iurchevici Iulia, dr., conf.univ, ULIM
Roluri şi aşteptări de rol în familiile tinere
Roles and role’s expectations of young families
 Lebnawi Ayed, Israel, Master Degree, PhD student in ULIM
The literary evidence regarding the impacts of sbm and principals on schools’ outcomes and on
teachers’ job satisfaction
Revista lliteraturii privind impactul sbm și rezultatele principale, reflectate în satisfacșția de muncă
 Melentieva Aliona, lector, secretar științific ICFI, drd ULIM
Reprezentările sociale în explorarea fenomenelor sociale
Social Representations in exploring Social Phenomena
 Mudrea Silvia, studentă-master, ULIM (Coordonator: Rusnac Svetlana, dr., conf.univ.)
Planificarea vocaţională ca aspect al identităţii de sine
Vocational plannig as an aspect of self- identity
 Cuconu Diana, studentă-master, USM (Coordonator: Rusnac Svetlana, dr., conf.univ.)
Mаnаgementul psihodiаgnostic аl stresului ocupаţionаl lа аgenţii de poliţie
Psychodiagnostical management of occupational stress to police officers
 Zemlinschi Ecaterina, studentă-master, ULIM, Inspectoratul Național de Patrulare, Chișinău
(Coordonator: Rusnac Svetlana, dr., conf.univ.)
Mаnаgеmеntul psihodiаgostic аl sindromului аrdеrеi еmoționаlе lа аgеnții dе polițiе
The psychological diagnosis management of the emotional burning syndrome in police agents
 Ostapenco Olga, student, Faculty of Letters ULIM (Coordonator: Ștefârța Adelina, dr.,
conf.univ.)
Pace pe pămînt
Peace on the earth
 Răileanu Diana, studentă-master, ULIM, jurnalistă (Coordonator: Iurchevici Iulia, dr.,
conf.univ.)
Relaţia dintre motivaţie şi satisfacţia în muncă în rândul militarilor
Relationship between motivation and satisfaction at work among military people
 Sarhan Abd el hai Rada, Support teacher for blind and visually impaired students, Israel, PhD
student in ULIM
Social status of women. Comparative analysis of different populations
Общественное положение женщин. Сравнительный анализ различных групп населения
 Țurcanu Vera, studentă, Facultatea de Litere, ULIM (Coordonator: Ștefârța Adelina, dr.,
conf.univ.)
Schimbarea socială – efecte, teorii, factori și tipuri de schimbare socială
Social change – effects, theories, factors and types of social change
 Nastas Dorin, dr., conf. univ., Academia Română, Filiala Iaşi, România
Perspectiva psihologiei sociale asupra culturii, minţilor şi identităţilor multiculturale
Social psychological perspective on culture, multicultural minds and identities
 Onici Octavian, dr., conf. univ., Nastas Dorin, dr., conf. univ., Băitoi Victoria, Universitatea
„Al. I. Cuza”, Iaşi, România.
Gelozia simulată în relaţiile romantice. Studiu explorativ
Simulated jealousy in romantic relationships. An exploratory study
 Curelaru Mihai, dr., conf. univ., Universitatea „Al. I. Cuza”, Nastas Dorin, dr., conf. univ.,
Academia Română, Filiala Iaşi, Iaşi, România
Conceptualizarea şi măsurarea religiozităţii creştine în societatea românească actuală /
Conceptualization and measurement of Christian religiosity in contemporary Romanian society
 Caluschi Mariana, dr., prof. univ., Universitatea „Petre Andrei”, Iași, România
Dimensiuni ale dezvoltării personale în contextul schimbării sociale

Dimensions of personal developments in the context of social change
 Васютинский Вадим, докт. психологии, профессор, Институт социальной
политической психологии НАПН Украины, Киев
Типы политического сознания и трудности экономической адаптации украинцев
Types of political consciousness and the difficulties of economic adaptation of the Ukrainians

и

Atelierul tematic nr. 5. MODERNIZAREA ASISTENȚEI SOCIALE: DE LA SERVICII – LA
EXPERTIZĂ SOCIALĂ
Thematic section nr. 5. THE MODERNIZATION OF SOCIAL ASSISTANCE: FROM
SERVICES – TO SOCIAL EXPERTISE
Sala mică a Senatului (blocul 3, etajul 4)
14.00-16.00
Moderatori: Haraz Svetlana, lector, drd; Samocrainîi Vadim, student-master
 Haraz Svetlana, lector, drd., Zubenschi Mariana, lector, drd., Negară Svetlana, studentămaster, ULIM
Specificul prevenirii excluziunii sociale a persoanelor în etate
The specificity of social exclusion prevention among elderly
 Haraz Svetlana, lector, drd., Zubenschi Mariana, lector, drd., Tărîță Mariana, studentămaster, ULIM
Neglijarea socio-emoțională a copilului ca formă a abuzului
Socio-emotional child carelessness as a form of abuse
 Vîrlan Maria, dr., conf.univ., Dița Marcela, lector, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion
Creangă”
Modalități asistențiale în prevenirea și combaterea vagabondajului în rândul minorilor
Modalities of assistance in preventing and combating the vagrancy of minors
 Focşa Tatiana, lector, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”, drd ULIM
Determinarea particularităţilor principiului interesului superior al copilului în contextul asigurării
drepturilor lui
Peculiarities determination of the principle of superior interest of the child in the context of assuring
his/her rights
 Gonța Victoria, dr., conf.univ., IȘE, student postdoctorat
Servicii integrate pentru victimele violenței în familie
Integrated services for victims of domestic violence
 Zubenschi Mariana, lector, drd., ULIM
Diversitatea, succesul, motivația, arderea profesională și profesionalismul asistenților sociali.
Diversity, success, motivation, burnout and social workers professionalism
 Vîrlan Maria, dr., conf.univ., Frunze Olesea, lector, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion
Creangă”
Asistenţa socială a tineretului: direcţii de bază şi forme moderne
Youth social assistance: basic directions and modern forms
 Haraz Svetlana, lector, drd., Zubenschi Mariana, lector, drd., Samocrainîi Vadim, studentmaster, ULIM
Dezvoltarea serviciilor sociale pentru copiii orfani în contextul închiderii/reorganizării instituțiilor
rezidențiale
The development of social services for children placed in orphanages by the closure / reorganization of
residential institutions
 Tușinschi Veaceslav, student-master, ULIM (Coordonator: Iurchеvici Iulia, dr., conf.univ.)
Instruirea și dezvoltarea personală a angajaților din cadrul ONG
The training and personal development of employees within NGO-s

 Grotelueschen Justin, York College of the City University of New York, USA,
Understanding adjustment disorders during volunteer service assignments in the Republic of Moldova
Explicația tulburărilor de acomodare la sarcinile de voluntariat exercitate în Republica Moldova
16.00-16.30 – pauză de cafea
16.30-18.30
Moderatori: Gribincea Tatiana, dr, conf.univ., Oprea Anatol, lector, drd ULIM
 Gribincea Tatiana, dr., conf.univ., ULIM
Impactul serviciilor psihosociale asupra bunăstării sociale a persoanelor în etate
Psychosocial impact on social welfare services for older persons
 Șleahtițchi Mihai, dr., conf.univ., Haraz Svetlana, lector, drd., ULIM
Dizabilitatea copilului ca factor care plasează familia în riscul de excluziune socială
Child’s disability as a factor that places the family at risk of social exclusion
 Irofte Liliana, profesor de sprijin Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Al.Roşca”, Piatra
Neamţ, România
Anxietate şi identitate
Anxiety and identity
 Oprea Anator, lector, drd., Haraz Svetlana, lector, drd., ULIM
Incluziunea socială a populaţiei de etnie rroma din Republica Moldova
Social inclusion of rroma population in Moldova
 Zubenschi Mariana, lector, drd., ULIM
Ancore profesionale și căile succesului. Marea întrebare ce urmează a fi studiată de către psihologii
vocaționali și consilierii profesionali: premize, paradigme și practici
The professional anchors and success paths. The big question addressed to the vocational
psychologists and career counselors: premises, paradigms and practices
 Zubenschi Ecaterina, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”
Prostituția și imaginea internațională
The prostitution and it’s international image
 Kherkheulidze Irine, Dr. Jur/ PhD Law, Associate Professor, ”Ivane Javakhishvili” Tbilisi
State University
Multi-dimensional view of youth crime and juvenile delinquency
Representarea multidimensională a crimei și delicvenței juvenile
 Moldovan Vadim, Phd, Associate Professor, York College of the City University of New
York, USA, Zubenschi Mariana, lector, drd., ULIM
Vocational anchorage of social expertise curricula in the Republic of Moldova
Ancorarea vocațională în curricula programului de expertiză socială din Republica Moldova
 Afanas Olga, drd., ULIM
Reziliența psihologică. Între caracteristică personală și proces
Psychological resilience: between a personal trait and a process
 Rusnac Svetlana, dr., conf. univ., ULIM, Micu Marieta, CJRAE, Constanța, România, drd
ULIM
Rezultatele investigației adaptării sociale a adolescenților cu cerințe educative speciale
The results of investigating the social adaptation of the adolescents with special educational needs
 Rusnac Svetlana, dr., conf. univ., ULIM, Mutalap (Septar) Ghiulnaz, CJRAE, Constanța,
România, drd ULIM
Rezultatele investigației comparate a integrării psihosociale a adolescenților fără CES și cu cerințe
educative speciale
The results of the comparative investigation of the psychosocial integration of the adolescents without
and with special educational needs



Prițcan Valentina, conf. univ., dr., Stoian Inna, master în asistență socială, Universitatea de
Stat ,,Alecu Russo„ din Bălți

Modalități de depășire de către beneficiari a dependenței de serviciile sociale
Ways of overcoming the dependence on social assistance services by beneficiaries
 Zubcov Inga, Casa Națională de Asigurări Sociale; Gribincea Tatiana, dr., conf.univ., ULIM
Prestaţiile de asigurări sociale de stat. Cadrul Legal.
State social insurance benefits. Legal framework
 Scripcaraș Marina, asistent social, Fundația Operațiune Mobilizatoare (Coordonator:
Strogotean Silvia, lect. univ.)
Echilibrul emoțional prin augmentarea imaginii de sine cu ajutorul art-terapiei la persoanele care au
fost victime ale traficului
The emotional stability increased by self-image with the help of occupational therapy for those who
have been victims of trafficking
 Racu Sergiu, dr., conf. univ., Cebotaru Nina, lector universitar, USEFS
Pregătirea specialiştilor implicați în procesul de recuperare a persoanelor cu cerinţe educaţionale
speciale
Training of specialists involved in the rehabilitation of people with special educational needs
 Racu Aurelia, dr. hab., prof. univ., Danii Nina, logoped
Factorul comunicării şi dezvoltarea copilului cu deficienţe psihice
Communication factor and development of children with psychic disabilities
 Haraz Svetlana, lector, drd., Savciuc Aliona, asistent social, vice-preşedinte APDI
Humanitas, Cociurca Petru, doctorand, (UPS „I. Creangă”).
Incluziunea educaţională şi socială a persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale prin dezvoltarea
parteneriatului: Familie – Echipa multidisciplinară – Comunitate
Educational and social inclusion of people with special educational needs by developing partnership:
Family - Multidisciplinary team – Community
PROGRAMUL ȘEDINȚELOR ÎN ATELIERE DE FORMARE, WORKSOPURI, TRANINGURI
12 decembrie 2015
8.30-11.00
Workshop ”Managementul stresului și tehnicile de
Cezara Dilevschi,
Aula 344
coping la stres”
Svetlana Visanu
(blocul 2,
Workshop “Stress management and technics of coping
etajul 3)
with stress”
Atelier “Sistemul de protecție al persoanelor cu
Svetlana Haraz,
Aula
dizabilități din Republica Moldova”
Aurelia Racu
Magnifică
Workshop “The system of protection the persons with
(blocul 3,
disabilities from the Republic of Moldova”
etajul 4)
Тренинг „Круг женской силы”
Galina Afanasieva,
Sala de
Training “The circle of woman’s power ”
Olesea Railean,
Lectură nr. 3
Inga Curașov
(blocul 3,
etajul 4)
Pauză de cafea/Coffee-break
11.00-11.30
11.30-14.00

Atelier ”Societate civilă și modalități de influență a
politicilor sociale”
Workshop “The civil society and ways of influence of
the social policies”
Workshop ”Эмоциональное содержание труда и
синдром эмоционального выгорания. Личные и
организационные затраты”
Workshop “The emotional content of working and

Mariana Zubenschi,
Svetlana Nicuța

Nelly Balode,
Iulia Iordachescu

Aula
Magnifică
(blocul 3,
etajul 4)
Sala de
Lectură nr. 3
(blocul 3,
etajul 4)

14.00-14.30
14.30-17.00

Burnout Syndrom. Individual and organizational
spendings”
Masă rotunda „Modele de asistență psiho-socială a
persoanelor în etate”
Roundtable “Models of psychosocial assistance of the
elderly”
Pauză de cafea/Coffeebreak
Atelier ”Instruire în proiectarea didactică în educația
nonformală”
Workshop “Training of didactic projecting in the nonformal education”
Тренинг „Секреты невербальной комуникации”
Training “Secrets of nonverbal communication”
Atelier ”Metode și tehnici de educație nonformală”
Workshop “Methods and techniques of non-formal
education”
Workshop ”Metode și tehnici de planificare a activității
și dezvoltării personale”
Workshop “Methods and technics of planning the
activity and personal development”

17.00-17.30

Totalizare, închiderea conferinței
Totalization, Conference closing

Tatiana Gribincea,
Ana Bologan

Aula 344
(blocul 2,
etajul 3)

Efrosinia HaheuMunteanu

Aula
Magnifică
(blocul 3,
etajul 4)
Sala de
Lectură nr. 3
(blocul 3,
etajul 4)
Aula 322
(blocul 2,
etajul 3)
Aula 344
(blocul 2,
etajul 3)

Olesea Railean,
Galina Afanasieva,
Inga Curașov
Adelina Ștefârța,
Corina Bodrug
Svetlana Rusnac,
Ludmila Zmuncila

