
F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2021 pentru membrii titulari, 

membrii corespondenți și membri desemnați ai Secțiilor de Științe ale AŞM 

 

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

Conf. univ., dr., Sadovei Larisa, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte 

 

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 2021 

Nr./o Cifrul proiectului Denumirea proiectului Director/ executor  

    

 

2. Alte tipuri de proiecte (de indicat: bilaterale, multilaterale, ITT, Orizont 2020 etc.) 

Nr./o Cifrul proiectului  Denumirea proiectului Perioada de 

realizare 

Director/executor  

 513007 Proiect internațional 

„Promovarea și dezvoltarea 

educației interculturale în 

formarea inițială a cadrelor 

didactice” (EIC) 

1 martie 2021- 

31 

decembrie  2023 

Rima Bezede, 

Director 

Prodidactica 

Coord. loocal 

UPSC – Sadovei 

Larisa 

 

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  

SADOVEI, L.I, CHIRIMBU, S.M. Delimitări conceptuale în managementul 

formării profesionale și importanța în cariera didactică. București: Academia 

Publiching house. Ed. Institutului de Cercetări, Politici în Educație, 2021.110 

pag. ISBN 978-1-7374066-0-0 

 

Capitole în monografii naționale 

SADOVEI, L.I., BRIȚCHI A.A. Învățământul simultan : Note de curs 

pentru studenţi / Aliona Briţchi, Larisa Sadovei. – Ed. a 2-a. – Bălţi : S. n., 

2021 (Tipografia din Bălţi SRL). – 185 p. : fig., tab. ISBN 978-9975-3345-9-4. 

SADOVEI, L.I., BRIȚCHI A.A.  Învățământul simultan : Breviarium : 

Ghid metodologic / Aliona Briţchi, Larisa Sadovei. – Ed. a 2-a. – Bălţi : S. n., 

2021 (Tipografia din Bălţi SRL). – 140 p. : ISBN 978-9975-3345-8-7. 

 

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 

SADOVEI, L.I. Paradoxul comunicării valorilor științifice 

În: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi ale modernizării 

învăţământului Materialele conferinței științifice internaționale cu 

participare internaţională, 26 martie 2021, Seria 23. Chişinău: S. n., 2021 

(C.E.-P. UPS „Ion Creangă”), p. 73–80 . – ISBN 978-9975-46-559-5. 

 

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 2 

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 2021 

Numărul cursurilor elaborate/ţinute 

Denumirea cursurilor de masterat elaborate/ţinute 

8 

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 6 

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

confirmată de ANACEC  
3 

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de masterat 12 

Numărul manualelor, materialelor didactice elaborate și editate 3 

 

Teze de doctorat / postdoctorat susținute și confirmate de ANACEC în anul 2021 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 



Director Școala doctorală „Științe ale educației”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

Creangă” 

 

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.) 

     

 

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

nr Numele, prenumele Revista Calitatea (membru, 

redactor, referent) 

    

 

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 

 SADOVEI, L.I. PROVOCӐRI ALE 

EDUCAŢIEI 

BUNӐSTӐRII ÎN 

ŞCOALӐ. DE LA DE LA 

EDUCAŢIA DIN 

ŞCOALӐ LA CARIERӐ 

Institutul de Cercetӑri, 

Politici și Evaluare în 

Educație, București, 

România 

(14-15 mai 

2021, 

platforma 

ZOOM) 

Lucruri care nu au 

loc în școala 

secolului XXI 

 

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, L.I. Conferința științifică 

internațională 
 

Educația privind drepturile 

copilului:  

26 noiembrie 

2021 

Suportul 

instituțional privind 

formarea cadrelor 

didactice din 

perspectiva 



Experiențe și perspective în 

învățământul preșcolar și 

primar 
 

 

 

protecției 

drepturilor copiilor 

 

 

Manifestări științifice naționale 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportul

ui susținut 

     

 

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 

   

 

  


