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1. În cadrul proiectului problemei de studiere a stării stratificării și studierii sociale a Republicii 

Moldova au fost analizate datele stratificării a BNS a anilor 2009-2012, datele cercetărilor 

sociologice efectuate în acești ani, rezultatele cărora mărturisesc:  

a) în comparație cu anul 1990 la începutul anului 2012 activau: 153 mii lucrători în industrie, sau 

numai 37 la sută față de anul 1990, mai puțin de aproape cu trei ori; 

b) în agricultură erau ocupați în anul 1990 peste 800 mii oameni, la începutul anului 2012 – doar 

323 lucrători, sau mai puțin de 2,5 ori; 

c) în comerț sunt ocupați 223 mii oameni, sau 19%; 

d) în domeniul construcțiilor și transportului sunt ocupați 134 mii oameni, sau 11,4 la sută; 

e) repartizarea lucrătorilor după formele de proprietate sunt ocupați: în proprietatea publică – 27,6%, 

în proprietatea privată și  alte forme – 72,4%. 

2. În domeniul agriculturii:  arendatorii prelucrează pământurile de la țărani prin contacte – peste 

26%; societățile cu răspundere limitată (SRL) – 30%; societăți pe acțiuni și cooperative agricole – 

20%; gospodării țărănești – 24%.  

Totuși peste 60% de țărani care au participat în cadrul eșantionului de 970 mii de respondenți 

consideră că anume cooperativele agricole de producție care se bazează pe autogestiune cu cotele lor 

de pământ sunt în stare să folosească tehnica modernă, tehnologiile avansate, să creeze multe locuri 

de muncă, să lărgească suprafața pământurilor irigate.  

3. Astăzi peste 500 mii de lucrători calificați în rezultatul trecerii la economia de piață și privatizării 

haotice, ilicite au fost nevoiți să plece în străinătate în care de acum peste 15 ani lucrează la negru în 

căutarea mijloacelor pentru existența sa și familiilor sale. Peste 54% din populația investigată 

consideră că nivelul lor de viață este puțin asigurat, peste 33% socot că nivelul de viață a lor – se 

află la limita supraviețuirii, dar numai 13% sunt asigurați.  

4. Problemele care mai mult îi îngrijorează pe locuitorii republicii astăzi sunt: 

a) Plata scăzută a muncii, șomajul, veniturile mizere; 

b) Lipsa locurilor de muncă; 

c) Creșterea grăbită a prețurilor la mărfuri, produse, medicamente și servicii comunale; 

d) Corupția, mita, criminalitatea; 

e) Căderea normelor morale, agresivitatea, violența. 



5) Publicațiile, pregătirea Dicționarului enciclopedic de sociologie: 

a) Probleme sociale privind procesele de dezvoltare a economiei și creșterii solidarității în societatea 

moldavă – Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, N 1, 2012, p. 40-47, 0,5 c.ed. 

b) Просим помощи руководства Европы, еженедельник «Пульс», 6 апреля, 2012, 0,4 c.ed. 

c) Солидарность – шанс на развитие, еженедельник «Пульс», 30 мая, 2012, 0,4 c.ed. 

d) Cooperativele agricole – factorul hotărâtor al creșterii eficienței producției, determinării 

coproprietarului pământului și asigurării securității alimentare a țării, conferința științifică națională, 

UASM, culegere de materiale, 2012, 0,5 c.ed. 

e) Sociologia – știință a funcționării societății, a relațiilor umane dintre stat și societate – conferința 

sociologilor, UASM, culegere de materiale, 2012, 0,3 c.ed. 

f) Probleme sociale ale raționalizării de stabilizare a structurii sociale, culegere de materiale, IIEȘP, 

2012, 0,4 c.ed. 

g) Scrierea articolelor-termine pentru ”Dicționarul enciclopedic de sociologie” – 300 articole 

termene, volum – peste 7 coli editoriale. Total publicații 9,5 c.ed. 

6) Participarea la 6 conferințe științifice și mese rotunde, 3 rapoarte științifice.  

7) Consultarea doctoranzilor, competitorilor: Toma Toader, Olga Gagauz, M.Dilion, O.Isac, N.Sali, 

C.Crudu, D.Cavruc în privința pregătirii tezelor pe temele corespunzătoare aprobate de comisiile 

științifice. 

8) Participarea la unele obligațiuni obștești:  

a) la ședința Comisiei Prezidențiale a republicii de grațiere a deținuților în penitenciarele Moldovei – 

ca membru al Comisiei. 

b) participarea în componența redcolegiilor revistelor: revistei internaționale ”Obșcesvo i 

economica” (Moscova), revistei de economie și sociologie, revistei de filozofie, sociologie și științe 

politice. 

c) la Consiliul Științific al IIEȘP al AȘM.  
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