
F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2022 pentru membrii titulari, 

membrii corespondenți și membri desemnați ai Secțiilor de Științe ale AŞM 

 

I. Titlul, numele şi prenumele, Secția de Științe a AȘM 

SADOVEI Larisa  

 

II.Activitate ştiinţifică (participarea în proiecte de cercetare) 

Conducător/executor conform tipurilor de proiecte (Anexa 1) 

 

Anexa 1.  

1. Program de Stat (2020–2023), etapa anului 2022 

Nr./o Cifrul proiectului Denumirea proiectului Director/ executor  

    

 

2. Alte tipuri de proiecte (de indicat: bilaterale, multilaterale, ITT etc.) 

Nr./o Cifrul proiectului  Denumirea proiectului Perioada de 

realizare 

Director/executor  

     

 

III. Activitatea în anul de referință(date statistice)  

Monografii în ediţii internaţionale recunoscute (Springer etc.)  

Monografii în alte ediţii din străinătate  

Articole în reviste cu factor de impact cu indicarea IF  

Articole în alte reviste editate în străinătate  

Monografii editate în ţară  

Capitole în monografii internaționale   

Capitole în monografii naționale  

Articole în reviste naţionale, categoria A+  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B+  

Articole în reviste naţionale, categoria B   

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în alte reviste naționale neacreditate  

Articole în culegeri internaționale  

Articole în culegeri naționale  

Articole în materiale ale conferințelor internaționale  

Articole în materiale ale conferințelor naționale / cu participare internațională  

Participare cu raport la foruri ştiinţifice internaționale:  

în străinătate / în Republica Moldova 

 

Participare cu raport la foruri ştiinţifice naționale  

Participare cu raport la foruri ştiinţifice cu participare internațională  

Numărul de cereri de brevetare prezentate   

Numărul de hotărâri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate  



Editor culegeri de lucrări, inclusiv materiale ale conferințelor (cu indicarea 

numelui pe copertă) 

 

Articole / cărți de popularizare a științei  

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei  

Publicații electronice (pentru revistele care nu dispun de varianta print)  

 

IV.  Rezultate ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (100-200 de cuvinte) 

 

 

V. Activitate didactică, în 2022 

Numărul cursurilor elaborate/ţinute 

Denumirea cursurilor de masterat elaborate/ţinute 

5 

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 5 

Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza, fiind 

confirmată de ANACEC  

 

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de masterat 11 

Numărul manualelor, materialelor didactice elaborate și editate  

 

Teze de doctorat / postdoctorat susținute și confirmate de ANACEC în anul 2022 sub conducerea 

membrilor secției 

Numele şi 

prenumele 

conducătorului  

Instituţia de 

învățământ superior 

Pretendentul, 

Titlul tezei 

Teză de 

doctorat/postdoctorat 

Teză de masterat 

    

 

VI.  Activitate managerială 

Directorul Școlii doctorale Științe ale Educației, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

Creangă” din Chișinău 

 

VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe 

portaluri specializate etc.). 

 

 

Distincții obținute la expoziții și târguri de inventică 

Nr. 

d/o 

Denumirea expoziţiei, târgului Participanţii Tematica 

prezentărilor 

Distincţii 

obţinute 

     

 

VIII. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice de 

susținere a tezelor 

nr Numele, prenumele Evenimentul (conferință, 

consiliu de susținere etc.) 

Perioada Calitatea (membru, 

președinte ș.a.) 

 Dorobanțu- Dina 

Roxana- Georgeta 

 

Ședința Comisiei de 

îndrumare 

Formarea competenței 

interculturale a elevilor din 

învățământul gimnazial 

10.10.2022 

Ora: 14:00 

Locul: Bl. 3, 

,Sala „Clasa 

Viitorului” 

Membru  

 

 

 

 



 

Adascaliței Andra-

Mirabela  

 

 

Ședința Comisiei de 

îndrumare 

Comunicarea persuasivă ca 

strategie de rezolvare a 

conflictelor în mediul școlar 

 

24.11.2022 

Ora: 14:00 

Locul: 

Universitatea 

Pedagogică 

de Stat „Ion 

Creangă” din 

Chișinău, 

bl.2, biroul 

35 

 

Membru  

 

 

 

 

Redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale 

nr Numele, 

prenumele 

Revista Calitatea 

(membru, 

redactor, 

referent) 

 SADOVEI 

Larisa 

Acta et Commentationes Science of Education   

https://revista.ust.md/index.php/acta_educatie/issue/view/42/Full%20Issue 

 

Membru în 
Colegiul de 

redacție  

(din Vol 3 No 

29 (2022) 

 

IX. Participări la foruri științifice: 

 

Manifestări științifice internaționale (în străinătate) 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportului 

susținut 

     

 

Manifestări științifice internaționale (în Republica Moldova) 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului) 

Titlul 

comunicării/raportul

ui susținut 

 Sadovei Larisa „Educația privind 

drepturile copilului: 

experiențe și perspective în 

învățământul preșcolar și 

primar”,  

Universitatea Pedagogică 

de Stat „Ion Creangă” din 

Chișinău, R. Moldova 

26.11.2021, 

Chişinău :  

Articolul în 

culegerea din 

2022 pp. 34-

40. 

Suportul 

instituțional privind 

formarea cadrelor 

didactice din 

perspectiva 

protecției 

drepturilor copiilor 

http://dir.upsc.md:8

080/xmlui/bitstrea

m/handle/1234567

89/3501/Conf-

Educatia-privind-

drepturile-

copilului-

https://revista.ust.md/index.php/acta_educatie/issue/view/42/Full%20Issue
http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3501/Conf-Educatia-privind-drepturile-copilului-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3501/Conf-Educatia-privind-drepturile-copilului-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3501/Conf-Educatia-privind-drepturile-copilului-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3501/Conf-Educatia-privind-drepturile-copilului-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3501/Conf-Educatia-privind-drepturile-copilului-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3501/Conf-Educatia-privind-drepturile-copilului-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3501/Conf-Educatia-privind-drepturile-copilului-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y


2021.pdf?sequence

=1&isAllowed=y 

Manifestări științifice naționale 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportul

ui susținut 

 Sadovei Larisa Conferința științifică 

națională Interconexiunea 

dimensiunilor de formare 

profesională prin studii 

superioare de licență, 

master, doctorat în științe 

ale educației 

9 decembrie, 

2022 

Oportunitățile 

cadrului 

instituțional pentru 

implicarea în 

cercetarea 

științifică a cadrelor 

didactice 

 

 

Manifestări științifice cu participare internațională 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportul

ui susținut 

     

 

X. Promovarea rezultatelor obținute și a activității membrilor secției în mass-media  

 

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei (cu indicarea link-urilor de acces) 

Nr  

 

Nume, prenume Emisiunea 

 

Subiectul abordat 

    

 

Articole de popularizare a științei (cu indicarea link-urilor de acces, după caz) 

Nr.  Nume, prenume Ziarul, publicația online 

 

Titlul articolului 

    

 

XI. Activitatea membrilor AȘM în domeniul artei, culturii (cu indicarea link-urilor de acces, după caz) 

Numele, prenumele 

autorului 

Realizare, data, lucrarea Implementarea 

   

 

XII. Lista lucrărilor publicate în anul de referință (conform Anexei 2) 

 

 

Anexa 2. Model de completare a listei lucrărilor  

în cazul coautoratului, se va sublinia cu bold numele membrului AȘM 

se vor specifica aparte publicațiile internaționale și cele naționale 

la publicațiile electronice, care nu au varianta print, se va indica în mod obligatoriu link-ul de acces 

 

SADOVEI, L., MEȘTER, V. Suportul instituțional privind formarea cadrelor 

didactice din perspectiva protecției drepturilor copiilor, în Materialele conferinței 

științifice internaționale „Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective 

în învățământul preșcolar și primar” 26.11.2021, Chişinău : CEP UPS, 2022, pp. 34-40. 

http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3501/Conf-Educatia-privind-drepturile-copilului-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3501/Conf-Educatia-privind-drepturile-copilului-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y


ISBN ISBN 978-9975-46-617-2  

http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3501/Conf-Educatia-

privind-drepturile-copilului-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Articole din reviste naţionale acreditate: Categoria A, B, B, C. 

SADOVEI, L. Abordarea comunicării din perspectiva teoriei organizaționale. In: Vector 

European. 2022, nr. 2, pp. 117-121. ISSN 2345-1106.10.52507/2345-1106.2022-2.23  

https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/172082  
 

 

Data completării fișei, Semnătura  

..... 

http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3501/Conf-Educatia-privind-drepturile-copilului-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3501/Conf-Educatia-privind-drepturile-copilului-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/172082

