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I. În cadrul investigaŃiei ştiinŃifice pe tema proiectului institutului „Dezvoltarea umană în 

condiŃiile transformării societăŃii: aspecte sociale” – au fost generalizate datele cercetării cu 

eşantionul N 970 respondenŃi şi 63 experŃi efectuate în raioanele republicii. Concluziile 

principale privind compartimentul planificat pentru anul 2010: „Structura şi stratificarea socială 

în condiŃiile actuale” sunt următoarele: 

1. Resursele materiale (pământul, investigaŃiile financiare, tehnologiile avansate) se folosesc 

nesatisfăcător – peste 70 la sută au afirmat această părere. Şi mai nesatisfăcător a fost apreciat 

folosirea potenŃialului uman. Peste 400 mii de oameni calificaŃi în vârstă, 18-40 ani din cauza 

lipsei locurilor de muncă au fost nevoiŃi să plece în străinătate pentru a căpăta prin muncă la 

negru mijloace minime de existenŃă. 

2. Numai crearea întreprinderilor noi în industria alimentară, uşoară, locală – lărgirea plantaŃiilor 

de vii, livezi, legume, tutun, culturi etero-oleaginoase, crearea multor locuri de muncă va da 

posibilitatea să mărim veniturile la produsul intern brut (PIB) şi creşterea veniturilor pentru 

lucrători ca să se asigure accesul oamenilor la locurile de muncă şi la un venit decent, la 

creşterea puterii de cumpărare a populaŃiei.  

3. Este raŃional de a reduce importurile la mărfuri, produse care se produc în Ńară, pentru 

susŃinerea agenŃilor economici autohtoni. 

4. Este important de a crea accesul tineretului la învăŃământ calitativ, accesul la locuinŃe, la 

serviciul medical calitativ. Toate aceste realizări va da posibilitatea să fie ridicată încrederea în 

ziua de mâine a cetăŃenilor (deoarece acum numai 30 la sută au această încredere). 

II. PublicaŃiile anului 

1. „Stimularea sporirii eficienŃei producŃiei şi reproducerii potenŃialului uman – cerinŃă prioritară 

a societăŃii”, revista „Economie şi Sociologie”, nr. 1, 2010, volum – 0,4 coli edit. 

2. «Горизонт развития», săptămânalul „Puls”, 2 martie 2010, volum – 0,5 coli edit. 

3. „Знаменательный праздник величия победившего народа”, săptămânalul „Puls”, 7 mai, 

2010, volum – 0,5 coli edit. 

4. „EvoluŃia structurii sociale în mediul rural al Moldovei în condiŃiile economiei de piaŃă”, 

revista de Filozofie, Sociologie şi ŞtiinŃe Politice, nr. 1, 2010, volum – 0,5 coli edit. 

5. «Экономическое и социальное развитие молдавского села», журнал «Социологические 

исследования»,  август, 2010, Москва, 0,5 coli.edit. 

6. „InvestigaŃia complexă a proceselor socio-demografice în Republica Moldova”, revista 

„Economie şi Sociologie”, nr.2, 2010, volum 0,4 coli edit. 



7. „Поколение над пропастью”, săptămânalul „Puls”, 24 septembrie 2010, volum – 0,5 coli 

edit. 

8. Monografia „Dezvoltarea umană: realizări, tendinŃe, perspective”. a) articolul „Dezvoltarea 

eficientă a economiei naŃionale – baza reală a creşterii bunăstării populaŃiei şi progresului 

social”, volum 0,5 coli.edit.; b) articolul „Structura şi stratificarea socială în condiŃiile 

transformării societăŃii moldave”, volum 0,5 coli.edit.; c) „Impactul reformelor asupra proceselor 

de autoperfecŃionare şi sporirii activismului social al tineretului”, volum 0,3 coli edit.; d) 

„Introducere”, alcătuirea capitolelor, elaborarea şi generalizarea recomandărilor ConferinŃei 

ştiinŃifico-practice republicane, volum 0,5 coli edit. 

Total 12 publicaŃii, volum – 5,3 coli editoriale 

III. Participarea la conferinŃe, mese rotunde ştiinŃifice 

Participarea cu alocuŃiune la masa rotundă privind dezvoltarea proceselor socio-demografice, 

aprilie, 2010. 

Participarea la 2 adunări generale al Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei privind rezultatele 

cercetărilor şi sarcinile pentru anul 2010. 

IV. Participarea la pregătirea cadrelor – doctoranzilor în domeniul sociologiei, specialitatea – 

22.00.04. 

Primirea examenelor de la doctoranzii sectorului de Sociologie (Preşedinte al comisiei de 

examinare) doctoranzii Mocanu Ion, Horozov Serghei, Luchian Andrei, Cuşca E., Crudu 

Cristina, Cruc Olesea. 

Conducător ştiinŃific   la 2 doctoranzi: Luchian Andrei, anul II şi Crudu Cristina anul IV, fără 

frecvenŃă, efectuează cercetări  de teren conform planului de elaborare a tezelor de doctorat. 

Consultant ştiinŃific la 5 competitori de teze de doctor habilitat: Isac Oxana, Sali Nicolae, 

Gagauz Olga, Mocanu Victor şi Strechie Maria. ToŃi competitorii efectuează cercetări de teren. 

La sfârşitul lunii noiembrie se prevede discutarea la sector  a tezei postdoctorandei Maria 

MăşcăuŃeanu.  

V. Participarea în activitatea extraplanului 

- membru Comisiei guvernamentale în privinŃa fondului de investigaŃii sociale a Moldovei 

- membru Comisiei prezidenŃiale de graŃiere a Moldovei 

- membru consiliilor redacŃionale ale 3 reviste, inclusiv a revistei internaŃionale «Общество и 

экономика» (Москова).  

 

Membru corespondent al AŞM                                                                             Timuş Andrei 


