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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 

Prof. univ., dr. hab. Georgeta Stepanov, SSEUA 

 

II. Activitate ştiinţifică (participarea în proiecte de cercetare) 

1. Program de Stat (2020–2023), etapa anului 2021 

Nr./o Cifrul proiectului Denumirea proiectului Director/ executor  

 Prioritatea IV: 

Provocări 

societale. 

20.80009.1606.11  

Patrimoniul academic universitar  

din RSS Moldovenească: investigarea și 

valorificarea bunelor practice   

 

Cercetător științific 

principal 

 

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 2 

Monografii editate în ţară 1 

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  1 

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în alte reviste naționale neacreditate  

Articole în culegeri internaționale  

Articole în culegeri naționale 1 

Articole în materiale ale conferințelor internaționale  

Articole în materiale ale conferințelor naționale / cu participare internațională 1/ 0 

Participare cu raport la foruri ştiinţifice internaționale:  

în străinătate / în Republica Moldova 
6/ 0 

Participare cu raport la foruri ştiinţifice naționale 2 

Participare cu raport la foruri ştiinţifice cu participare internațională 2 

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 2021 

Numărul cursurilor elaborate/ţinute 

Denumirea cursurilor de masterat elaborate/ţinute 
3 

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 3 

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

confirmată de ANACEC  
2 

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de masterat 10 

Numărul manualelor, materialelor didactice elaborate și editate 0 

 

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 

Stepanov Georgeta, 

prof. univ., dr. hab. 

USM Botnariuc Marina 

Campaniile mediatice 

contemporane: abordări teoretice 

și practici operaționale 

Teză de doctorat 

Stepanov Georgeta, 

prof. univ., dr. hab. 

USM Gugulan Maria 

Jurnalismul convergent ca 

fenomen mediatic:particularități 

și tendințe 

Teză de doctorat 

 

VI. Activitate managerială 

Decan al Facultății Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM 

VII. 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.) 

  Susținerea tezei de doctorat 

Politicile culturale naționale 

în contextul asocierii 

Republicii Moldova la 

Uniunea Europeană, autor 

Reabcinschi Veaceslav, în 

cadrul Consiliului Științific 

Specializat D 542.02-21-21 

din cadrul Institutului de 

Cercetări Juridice, Politice și 

Sociologice 

25 noiembrie 

2021  

membru 

 

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

nr Numele, prenumele Revista Calitatea (membru, 

redactor, referent) 

1 Stepanov Georgeta, 

prof. univ., dr. hab. Studia Universitatis Moldaviae. Seria 

Știinţe Sociale. ISSN 1814-3199 

redactor 

2 Stepanov Georgeta, 

prof. univ., dr. hab. 

Moldoscopie. Publicație periodică 

științifico-practică. ISSN 1812-2566 

membru 

3 Stepanov Georgeta, 

prof. univ., dr. hab. 

Journal of Social Sciences. ISSN 2587-

3490 / E-ISSN 2587-3504 

membru 



4 Stepanov Georgeta, 

prof. univ., dr. hab. 

Вiстик Нацiонального 
Унiверситету Лвiвска 
Полiтехнiка. Серiя 
Журналiстськi Наукi. (УДК 
070+654.1]:316) 

membru 

5 Stepanov Georgeta, 

prof. univ., dr. hab. 

International Journal of Communication 

Research. ISSN 2246-9265 

membru 

6 Stepanov Georgeta, 

prof. univ., dr. hab. 

Convergenţe spirituale Iaşi–Chişinău. ISSN 

2343-9661 

membru 

 

VIII. 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 

1 Stepanov Georgeta, 

prof. univ., dr. hab. 

Pregătim viitorul promovând 

excelența. Congresul 

Internațional al Universității 

„Apollonia” din Iași. Iași, 

Romania 

1 - 3 martie 

2021 

Efectele pandemice 

asupra procesului de 

instruire universitară 

2 Stepanov Georgeta, 

prof. univ., dr. hab. 

30 de ani de învățământ 

jurnalistic și de comunicare în 

fostele țări comuniste din estul 

Europei. De la cucerirea 

libertății de exprimare la 

comunicarea digitală. 

Conferință internațională. 

București, România 

20-21 mai 

2021 

Comunicare în plen:  

Higher education in 

journalism and 

communication in 

Republic of Moldova 

after 1989 

 

Comunicare în atelier: 

Formarea 

competenţelor 

profesionale în 

învăţământul superior 

de profil jurnalistic. 

3 Stepanov Georgeta, 

prof. univ., dr. hab. 

Чи допоможе пандемія 

трансформувати традиційні 

моделі вищої журналістської 

освіти? Conferință 

internațională. Kiev, Ukraina 

10 februarie 

2021 

Рік дистанційної та 

онлайн освіти в 

умовах пандемії: які 

уроки можна 

винести?  

4. Stepanov Georgeta, 

prof. univ., dr. hab. 

Presa românească în perioada 

1945-1989. Congresul 

Internațional de Istorie a Presei, 

ediția a XIV-lea. Galați, 

România 

24 septembrie 

2021 

Practici de 

„umanizare” a 

jurnalismului din 

R.S.S. Moldovenească 

5 Stepanov Georgeta, 

prof. univ., dr. hab. 

Mass-media în postcomunism: 

moștenire, evoluție, tendințe. 

Conferință internațională,  

ediția a VI-a: 

Evoluția mass-media locale  

în postcomunism:  

proiecte, împliniri, perspective 

Oradea, România 

14-15 

Octombrie 

2021 

 

Modelul de relaţionare 

a presei locale cu 

puterea şi cu 

societatea 

 

Manifestări științifice naționale 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportul

ui susținut 

1 Stepanov Georgeta, prof. Creativitatea în jurnalism, 24 februarie Schimbări 



univ., dr. hab. USM, Chișinău, RM 2021 paradigmatice în 

învățământul 

superior de tip 

convergent 

2 Stepanov Georgeta, prof. 

univ., dr. hab. 

Valori ale mass-mediei în 

epoca contemporană: 

Învățământul jurnalistic din 

Republica Moldova până la și 

după căderea comunismului, 

USM, Chișinău, RM 

25 iunie 2021 Obiective ale 

procesului didactic 

în învăţământul 

superior 

moldovenesc d 

eprofil jurnalistic de 

până la și după 

căderea 

comunismului 

 

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 

1 Stepanov Georgeta, prof. 

univ., dr. hab. 

Intelectualitatea română 

între ideologie, libertate 

academică şi naționalism. 

USM, Chișinău, RM 

14-16 

octombrie 

2021 

Viața studențească în 

RSS Moldovenească: 

activitatea 

curriculară și 

extracurriculară a 

studenților Facultății 

de Jurnalistică 

2 Stepanov Georgeta, prof. 

univ., dr. hab. 

Integrare prin cercetare şi 

inovare. USM, Chișinău, 

RM 

10-11 

noiembrie 2021 

Modelul de 

relaţionare a mass-

media din Republica 

Moldova  

cu puterea şi cu 

societatea 

 

 

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

 

Monografie:  

1. MORARU, V., STEPANOV, G., MANOLESCU, M. Dialogul social: implicații mediatice. 

Monografie. Chișinău: CEP USM, 2021. 228 p. ISBN 978-9975-152-80-8. Disponibil: 

http://dspace.usm.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3866/Moraru.pdf?sequence=1 

Articol din alte reviste internaționale: 

1. STEPANOV, G. University education and the new teaching configurations during pandemics. 

International Journal of Communication Researc. Volume 11, Issue 3, July / September 2021, p. 246-

252. ISSN 2246-9245. Disponibil: https://www.ijcr.eu/articole/575_011%20Georgeta%20Stepanov.pdf  

2. STEPANOV, G., RISTEA, G. A. The freedom of expression in mass media, audiovisual and 

the online environment. International Journal of Communication Research. Vol. 11, Issue 1 

January/March 2021, pp. 57-64. ISSN 2246-9265. Disponibil: 

https://www.ijcr.eu/articole/538_009%20Georgeta%20Stepanov.pdf 
 

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

MORARU, V., STEPANOV, G. Mass-media din Republica Moldova la 30 de ani de 

independent. În: Moldoscopie. Publicație periodică științifico-practică. Tipul B, anul 25 (2021), 

nr. 2 (93), pp. 132-140. ISBN 1812-2566.  
Articole în culegeri și material ale conferințelor (naţionale/internaţionale) 

Naționale: 

1. STEPANOV G. Învățământul de tip convergent: schimbări paradigmatice în instruirea 

universitară contemporană. Creativitate în jurnalism. Vol. IV. Conferința științifică națională, 

http://dspace.usm.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3866/Moraru.pdf?sequence=1
https://www.ijcr.eu/articole/575_011%20Georgeta%20Stepanov.pdf
https://www.ijcr.eu/articole/538_009%20Georgeta%20Stepanov.pdf


Chișinău, 24 februarie 2021. Coord. M. Lescu, B. Parfentiev. Chișinău: CEP USM, 2021, p. 3-

12. 130 p. ISBN 978-9975-158-28-2.  
Rezumate la conferinţe 

1. STEPANOV, G. Formarea competențelor profesionale în învățământul superior de 

profil jurnalistic. Materialele conferinței online 30 years of higher education in journalism and 

communication in Eastern Europe after 1989: From conquering the freedom of expression to 

embracing digital communication, București, 20-21 mai 2021, Book of abstracts, p. 124-125. 

143 p. 

2. STEPANOV, G. Modelul de relaţionare a mass-mediei din Republica Moldova cu 

puterea şi cu societatea. Integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică națională cu 

participare internațională, Chișinău, 10-11 noiembrie 2021. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe 

umanistice. Ştiinţe sociale. Ştiinţe economice. Chişinău: CEP USM, 2020, pp. 73-75. 209 p. 

ISBN 978-9975-158-54-1. 
 

 

Data completării fișei 08.01.2022  

Semnătura  


