
1 

 

 

AVIZ 

asupra rezultatelor proiectului pentru tineri cercetători 

18.80012.08.31A Socializarea adolescenților prin practicarea formelor de turism activ, 

dr. ONOI Mihail 

 

perfectat în baza procesului-verbal nr. 2 al Biroului a Secției Științe Științe Sociale, 

Economice, Umanistice și Arte a AŞM din 21 februarie 2020 
 

S-a discutat: Cu privire la audierea raportului proiectului 18.80012.08.31A Socializarea 

adolescenților prin practicarea formelor de turism activ, dr. ONOI Mihail, Universitatea de Stat 

de Educație Fizică și Sport, 2018-2019. 

Proiectul vine să atenționeze și să amelioreze situaţia privind socializarea adolescenţilor 

din Republica Moldova în contextul globalizării. 

În urma cercetării efectuate și rezultatelor obținute a fost editată o mografie, un material 

metodic. Au fost organizate conferințe, mese rotunde naționale și cu participare internațională. 

Membrii echipei au desiminat informația la conferințe naționale și internaționale. 

În perioada de desfășurare a proiectului a avut loc o susținere a tezei de doctor. 

În perioada de referință au fost înaintate și câștigate 2 propuneri de proiecte pentru 

organizarea manifestărilor științifice în cadrul concursurilor naționale cu tangență la tematica 

cercetării proiectului realizat. 

Membrii echipei în plan național au colaborat cu două instituții de învățământ din 

municipiul Chișinău cu care au fost încheiate și contracte de colaborare: 1. Liceul internat 

municipal cu profil sportiv (sectorul Buiucani), 2. Gimnaziul „Galata”. În plan internațional au 

fost atestate colabări cu Asociația Lumen, unde au fost editate rezultatele studiului, cu cercetători 

comune cu colegii din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, Universității 

„Dunărea de Jos” din Galați (România) și Universității „Al. Ioan Cuza” din Iași. 

Subiectul propus cercetării este unul foarte actual. În urma studiilor efectuate a fost 

evidențiat faptul că perioada de vârstă a adolescenților se caracterizează printr-o socializare mai 

mult virtuală de cât reală, iar acest fapt afectează grav relațiile sociale, dar și limbajul de 

comunicare al adolescenților. În acest context au fost organizat marşul turistic, conferințe 

naționale cu participarea liceenilor, profesorilor și celor interesați de domeniul supus cercetării. 

Proiectul a fost realizat în concordanță cu scopul și obiectivele propuse. 

S-a decis: În baza audierii raportului prezentat de directorul de proiect dr. ONOI Mihail, 

având în vedere avizul pozitiv al expertului independent, raportul pe proiectul 18.80012.08.31A 

Socializarea adolescenților prin practicarea formelor de turism activ, este acceptat cu 

calificativul de noutate şi valoare a rezultatelor ştiinţifice „foarte înaltă”. 
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