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1. Scopul etapei anuale conform proiectului depus la concurs

I. Analiza holistică şi consolidarea expertizei ştiinţifice a profesionalizării cadrelor didactice 
în procesul de foimare profesională

2. Obiectivele etapei anuale

1 .Identificarea reperelor ştiinţifîce ale profesionalizării cadrelor didactice în procesul de 
formare profesională iniţială şi continuă
2. Diagnosticarea nivelului de profesionalizare a cadrelor didactice
3. Stabilirea condiţiilor socio-psiho-pedagogice în asistarea traseului de profesionalizare a 
cadrelor didactice în procesul de fonnare iniţială şi continuă
4. Sintetizarea rezultatelor diagnosticării în studiul analitic/ştiinţifico-metodologic

3. Acţiunile planificate pentru realizarea scopului şi obiectivelor etapei anuale

1. Elaborarea şi interpretarea/explicitarea conceptelor, teoriilor şi definiţiilor în configurarea 
paradigmatică a profesionalizării cadrelor didactice;

2. Specificarea conţinutului şi a metodologiei procesului de diagnosticare-evaluare a 
nivelului de profesionalizare a cadrelor didactice;

3. Deterrninarea condiţiilor socio-psiho-pedagogice în asistarea traseului de profesionalizare 
a cadrelor didactice;

4. Identificarea instituţiilor de formare (universitară şi continuă) implicate în procesul de 
diagnosticare;

5. Determ inarea criteriilor si indicatorilor de referinţă în problematica vizată;
6. Determinarea metodelor de diagnosticare-evaluare, a structurii si componenţei 

eşantionului de participanţi, a conţinutului chestionarelor, metodelor şi responsabililor de 
recoltarea informaţiilor veridice pe diverse căi pentru conceperea/expertizarea situaţiei 
reale privind nivelul de racordare a programelor de formare iniţială şi continuă în 
perspectiva profesionalizării cadrelor didactice din R. Moldova în raport cu prevederile 
Codului Educaţiei şi cu programele/tendinţele de formare în domeniu stabilite în UE.

7. Diseminarea rezultatelor cercetării în cadrul experimentelor psihopedagogice, al 
publicaţiilor, programelorZ/modulelor/proiectelor de formare profesională, manifestărilor 
ştiinţifice.

8. Sintetizarea investigaţiilor în studiul analitic/ştiinţifico-metodologic conform etapei 2020.

4. Acţiunile realizate pentru atingerea scopului şi obiectivelor etapei anuale

1. Documentarea primară în problematica investigaţiilor.
2. Elaborarea metodologiei şi instrumentarului de cercetare.
3. Crearea paginii de prezentare a proiectului ре site-ul IŞE şi Facebook.
4. Chestionarea respondenţilor din eşantioanele participante în experimentul psihopedagogic 

privind identificarea traseului de profesionalizare a cadrelor didactice, pe cicluri de formare -  
iniţială şi continuă.
5. Promovarea şi diseminarea rezultatelor cercetării prin:
- plasarea pe site-ul IŞE a rapoartelor trimestriale/semestriale/anuale privind investigaţiile în 

cadrul proiectului;
- monografii;
- studii (lucrări colective) / ghiduri ştiinţifico-metodologice;



- articole ştiinţifice în „Univers Pedagogic” -  Revistă ştiinţifică de Pedagogie şi Psihologie a 
IŞE, Categoria B, şi materialelor de popularizare a ştiinţei în ziarul „Univers Pedagogic Pro 
al МЕСС şi IŞE;
- publicaţii ştiinţifice în reviste internaţionale, în culegeri de materiale ale forurilor ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale;
- organizarea secţiunii „Formarea profesională iniţială şi continuă а cadrelor didactice: 

provocări societale şi premise educaţionale” în cadrul Conferinţei Ştiinţifice Intemaţionale 
„Educaţie: factor primordial în dezvoltarea societăţii”, 09 octombrie 2020, IŞE, şi publicarea 
volumului cu materialele prezentate de participant (wvvw.ibn.idsi.md; www.idsi.md/tv );
- participarea cu prezentarea comunicărilor în cadrul manifestărilor ştiinţifice naţionale şi 
intemaţionale;

cursuri / programe / module de formare profesională continuă/calificare 
suplimentară/recalificare profesională în cadrul IŞE etc.
6. Participarea în comun cu MECC şi alte entităţi în cadrul unor proiecte, programe etc. 

privind formarea profesională a cadrelor didactice în procesul de implementare a politicilor 
în domeniul educational.

5. Rezultatele obtinute

Filosoful si profesorul indian Giddu Krishnamurti postulează că adevărata problemă a 
educaţiei este educatorul. Atare postulat ne-a incitat să reflectăm în conceptualizarea 
proiectului asupra următoarelor interogaţii socio-psoho-pedagogice, şi anume: şcoala este în 
conflict cu profesorii?; profesorii nu satisfac ori satisfac ineficient expectanţele şcolii şi ale 
comunităţii?; profesionalizarea cadrelor didactice este situată ре circuite debusolante?; şcoala
-  încotro?; ce modele implementează: este stabilită pe ancorele unui „azi”, neşanjabil, 
tradiţional, sau este orientată spre modemitate, postmodemitate şi provocări?
Investigaţiile sunt axate pe argumente riguroase că orice tip de şcoală începe să funcţioneze 
cu asigurarea de resurse umane. în acest context sunt stabilite interacţiuni umane între 
indivizi, grupuri şi vârste ce presupun ataşamente pe care le are un actor social faţă de grupul 
său de apartenenţă, deci în definirea identităţii sale, numite construct! mentale şi 
profesionale, iar şcoala îşi are începutul odată cu începutul activităţii cadrului didactic -  
Magister ludi - , persoană încadrată şi angajată personal şi profesional. în contextul acestor 
postulate rezultatele relevante obţinute cu impact socio-psiho-pedagogic şi de transfer 
tehnologic sunt vizualizate pe două niveluri:
A. Nivelul epistemic (analitic şi teoretic) fundamentat prin următoarele:
- argumentarea conceptului operatoriu „provocări societale”/„schimbare socială” în 
acreditarea epistemică şi metodologică a acestuia asupra educate! şi profesionalizării 
cadrelor didactice;
- delimitarea conceptelor „tradiţional” şi „modem” de fonnare a cadrelor didactce cu 
referinţă la profesionalizarea acestora;
- analiza relevanţei politcilor educatonale privind profesionalizarea cadrelor didactce prin 
formarea profesională continua (lifelong learning / deep-leaming);
- argumentarea conceptului de orientare profesională în contextul politicilor educaţionale şi al 
profesionalizării cadrelor didactice;
- detemiinarea reperelor ştinţifice şi praxiologice ale profesionalizării cadrelor didactce;
- argumentarea epistemologiei conceptului de profesionalizare a cadrelor didactice în

http://www.idsi.md/tv


procesul de formare profesională iniţială şi continuă;
- determinarea indicatorilor şi criteriilor de poziţionare а activităţii de profesionalizare а 
cadrelor didactice pe dimensiunea formare continuă, cum ar fi ocuparea forţei de muncă în 
ultitnii ani în R. Moldova;
- identificarea condiţiilor socio-psiho-pedagogice în asistarea traseului de profesionalizare a 
cadrelor didactice în procesul de formare profesională iniţială şi continua continuă;
- diagnosticarea nivelului de profesionalizare m formarea profesională iniţială şi identificarea 
criteriilor de referinţă şi a indicatorilor de profesionalizare in procesul de formare iniţială a 
cadrelor didactice în contextul Codului Educaţiei, Procesului Bologna;
- analiza influenţei mediului educaţional asupra dezvoltării traseului de profesionalizare a 
cariere didactice in procesul de foiTnare profesională iniţială şi identificarea rolurilor şi a 
competenţelor cadrului didactic din perspectiva mediului educaţional;
- recomandări procesuale privind ajustarea calificărilor obţinute în procesul de formare 
profesională continuă la Cadrul Naţional al Calificărilor;
- repere conceptuale privind profesionalizarea cadrelor didactice din învăţământul profesional 
tehnic din perspectiva procesului de formare profesională continuă;
- identificarea gradului de atractivitate a profesiei pedagogice ;
- structurarea şi inteipretarea nivelului de creştere a gradului de atractivitate a profesiei 
didactice în contextul formării profesionale iniţiale;
- repere psihopedagogice privind formarea conştiinţei profesionale a studenţilor viitori 
pedagogi;
- conceptualizarea structurală a studiului monografic privind valorificarea conceptelor 
pedagogice in Republica Moldova,
B. Nivelul aplicativ/praxiologic/metodologic/de transfer tehnologic:
- aplicarea si analiza textuală şi statistică a chestionarelor privind diagnosticarea diferitor 
nivele de profesionalizare a cadrelor didactice în formarea profesională iniţială si continuă;
- monografia: Nelu VICOL, „Educaţia corectivă. О metaforă societală, culturală şi 
psihopedagogică”. Chişinău: Tipogr. „Print-Caro”, 2020, 158 de pagini (9,48 c.a.) ISBN 978- 
9975-46-455-0;
- monografia: Violeta VRABII, „Dezvoltarea personală a cadrului didactic: perspective 
psihosociale”. Chişinău : Tipogr. „Print-Caro”, 2020, 208 pagini (12,48 c.a.) ISBN 978-9975- 
48-179-3;
- monografia: Vasile Gh. COJOCARU, Valentina COJOCARU, Formarea cadrelor didactice 
din perspectiva profesionalizării carierei didactice: semnificaţii şi implicaţii actuale. 
Chişinău: Tipografia UPS „Ion Creangă”, 2020, 216 pagini (12,96 c.a.) ISBN 978-9975-46- 
455-0
- volumul cu materialele Conferinţei Ştiinţifice Intemaţionale „Educaţia: factor primordial în 
dezvoltarea societăţii”, 9 octombrie 2020, IŞE. Coordonatori ştiinţifici: POGOLŞA Lilia, dr. 
hab., prof univ.; BUCUN Nicolae, dr. hab., prof univ.; VICOL Nelu, dr., conf univ. 
Chişinău: Tipogr. „Print-Caro”, 2020, 504 p. (30,24 c.a.). ISBN 978-9975-48-178-6;
- modelul Planul individual de dezvoltare profesională (PIDP) a cadrelor didactice;
- studiul metodologic: Ştefania ISAC, „Diagnosticarea nivelului de profesionalizare a 
cadrelor didactice”, Chişinău: Tipogr. „Print-Caro”, 2020, 504 p. ISBN 978-9975-48-180-9;
- studiul ştiinţifico-metodologic „Configurarea paradigmatică a profesionalizării cadrelor 
didactice în contextul provocărilor societale” (lucrare colectivă, în curs de apariţie 2020);
- articoie ştiinţifice publicate în reviste ştiinţifice de impact, Categoria B, si în culegeri de



materiale ale forurilor ştiinţifice naţionale şi intemaţionale ;
- referate şi comunicări ştiinţifice prezentate în cadrul forurilor ştiinţifice naţionale şi 
intemaţionale ;
- articole de popularizare a ştiinţei psihopedagogice şi a culturii educaţiei în ziarul „Univers 
Pedagogic Pro” al МЕСС şi IŞE ;
- planuri/programe/module de fonnare profesională continuă / calificare suplimentară / 
recalificare profesională а cadrelor didactice.

6. Diseminarea rezultatelor obţinute în formă de publicaţii

Monografii (recornandate spre editare de Consiliul Ştiinţifico-Didactic al IŞE acreditate la profilul 
respectiv);
Monografîi monoautor:

COJOCARU, V. Gh.; COJOCARU, V. Formarea cadrelor didactice din perspectiva 
profesionalizării carierei didactice: semnificaţii şi implicaţii actuale. Referenţi ştiinţifici: O. 
Dandara; I. Racu. Chişinău: Tipografia UPS „lon Creangă”, 2020. 216 pagini (12,96 c.a.) ISBN 
978-9975-46-455-0
VICOL, Nelu. Educaţia corectivă. О metaforă societală, culturală şi psihopedagogică. Prefaţă: 
Victor Ţvircun, prof, univ., dr. hab. Referenţi: Cojocaru Vasile Gh., Afanas Aliona, Isac 
Ştefania, Hadârcă Maria, Solovei Rodica, Cebanu Lilia, Melnic Natalia, В ата luliana-Petronela 
(România). Chişinău: Tipogr. „Print-Caro”, 2020, 158 pagini, (9,48 c.a.), ISBN 978-9975-48- 
169-4
VRABIl, Violeta. Dezvoltarea personală a cadrului didactic: perspective psihosociale. Referenţi : 
Chişinău: Tipogr. „Print-Caro”, 2020, 208 p. (12,48 c.a.) ISBN 978-9975-48-179-3

Monografii colective cu specificarea contrihuţiei personale)

VICOL Nelu, ŢVIRCUN Victor, POGOLŞA Lilia, AFANAS Aliona, CEBANU Lilia, VRABII 
Violeta, MELNIC Natalia, COJOCARU Vasile GH., COJOCARU Valentina, GHERŞTEGA 
Tatiana, BERLINSCHI Eugenia. Paradigma profesionalizării cadrelor didactice în contextul 
provocărilor societale. Chişinău: Tipogr. „Print-Caro”, 2020, 300 p. (18,00 c.a.) In cur de 
apariţie (decembrie, 2020, conform Anexei „Specificaţia serviciilor de tipărire a lucrărilor 
ştiinţifico-didactice/metodice” la Contractul nr. 23 din 20.10.2020 încheiat cu SRL Tipografia 
„Print-Caro” din Chişinău)

Articolele în revistele ştiinţifice din Republica Moldova de categoriile A, B, B+ şi C:

AFANAS, A. Fonnarea profesională continuă a cadrelor didactice la nivel naţional: reglementări 
normative. Revista Univers Pedagogic. Revistă ştiinţifică de Pedagogie şi Psihologie a 
Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, 2020. Cat. B, nr. 1 (65), p. 40 -  45 (0,36 c.a.).ISSN 1811- 
5470
AFANAS, A. Demersul experimental al formării profesionale continue. Revista Univers 
Pedagogic. Revistă ştiinţifică de Pedagogie şi Psihologie a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, 
2020. Cat. B, nr. 3 (67), p. 65-75 (0,66 c.a.). ISSN 1811-5470.
ISAC, St. Dezvoltarea capitalului uman din sistemul de învăţământ în contextul provocărilor 
societale actuale. Revista Univers Pedagogic. Revistă ştiinţifică de Pedagogie şi Psihologie a



Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, 2020. Cat. В, nr. 1 (65), p. 46-52 (0,42 с.a.). ISSN 181 - 
5470
VICOL, Nelu et alii. Entităţi corelative: etica, ecologia/ecoetica şi bioetica în educaţie. Revista 
,, Univers Pedagogic”. Revistă ştiinţifică de Pedagogie şi Psihologie a Institutului de Ştiinţe ale 
Educaţiei, 2020. Cat. B, nr. 1(65), p. 7-20 (0,84 c.a.). ISSN 1811-5470
VRABII, Violeta. Rolul atitudinii în contextul dezvoltării personale a cadrului didactic. Revista 
„ Univers Pedagogic”. Revistă ştiinţifică de Pedagogia si Psihologie a Institutului de Ştiinţe ale 
Educaţiei, 2020. Cat. B, nr. 2 (66), p. 60-65 (0,36 c.a.). ISSN 1811-5470

Tezele si articolele ale comunicărilor ştiinţifice publicate în culegeri de materiale ale 
congreselor, simpozioanelor, conferinţelor ştiinţifice şi altor manifestări ştiinţifîce: 
a) incluse în Registrul naţional al manifestărilor ştiinţifice din Republica Moldova:
AFANAS, A. Aspecte metodologice ale prograrnului de formare profesională continuă a cadrelor 
didactice din învăţământul general. In: Managementul educational: realizări şi perspective de 
dezvoltare. Conferinţă Ştiinţifică Intemaţională, ed. a Ill-a, 8 mai 2020, Universitatea de Stat 
„Alecu Russo" din Bălţi, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de 
Ştiinţe ale Educaţiei. p. 381-387 (0,5 c.a.). ISBN 978-9975-3422-5-4.
AFANAS, A. Teorii si modele pedagogice de formare profesională continuă a cadrelor didactice. 
In: Educaţia: factor primordial in dezvoltarea societăţii. Materialele Conferinţei Ştiinţifice 
Intemaţionale, 09 octombrie 2020, Coord, ştiinţifici: L., POGOLŞA et alii. Chişinău: Institutul 
de Ştiinţe ale Educaţiei, 2020, (Tipogr. „Print-Caro”), p. 409 -  416 (0,4 c.a.). ISBN 978-9975- 
48-178-6.
AFANAS, A. Domenii de competenţe ale cadrului didactic. In: Educaţia: factor primordial in 
dezvoltarea societâţii. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Intemaţionale, 09 octombrie 2020, 
Coord, ştiinţifici: L., POGOLŞA et alii. Chişinău: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2020 
(Tipogr. „Print-Caro”), p. 449-456  (0,5 c.a.). ISBN 978-9975-48-178-6
BERLINSCHI, Eugenia. Activitatea metodică in instituţiile de învăţământ profesional tehnic. In: 
Educaţia: Factor primordial in dezvoltarea societăţii, Materialele Conferinţei ştiinţifice 
intemaţionale, 9 octombrie 2020. Coord, ştiinţifici: L., POGOLŞA et alii. Chişinău: IŞE (Tipogr. 
„Print-Caro”), 2020. p. 475-478 (0,24 c.a.). ISBN 978-9975-48-178-6
CEBANU Lilia, Eficienţa si tipologia stiliirilor manageriale utilizate in cadrul activităţilor de 
formare profesionala continua a cadrelor didactice. laşi, 30 octombrie 2020. In: Materialele 
Conferinţei internaţionale „Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor 
transfrontaliere. Ediţia VI”. laşi: Editura PerfoiTnantica, p. 172-179 (0,48 c.a.), ISBN: 978-606- 
685-744-
CEBANU, Lilia, Modalităţi de integrareprofesională a cadrelor didactice debutante inprocesul 
educational. In: Materiale ale Conferinţei Ştiinţifico-Practice Intemaţionale „Managementul 
educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare, Ediţia a Ill-a”, 08.05.2020, Universitatea de 
Stat „Alecu Russo”, mun. Bălţi. Bălţi: Tipogr. USB, p.421-428 (0,48 c.a.). ISBN 978-9975- 
3422-5-4
CEBANU, Lilia, Eficienţa activităţii manageriale in formarea profesională continuă a cadrelor 
didactice: In: „Educaţia: factor primordial în dezvoltarea societăţii”, Materialele Conferinţei 
Ştiinţifice Intemaţionale, 9 octombrie, 2020, Coord, ştiinţifici: L., POGOLŞA et alii. Institutul de 
Ştiinţe ale Educatiei. Chişinău: Tipogr. „Print- Caro”, 2020,, p.431-437 (0,42 c.a.), ISBN 978- 
9975-48-178-6



CEBANU, Lilia, Valoarea marketingului educational in instituţiile prestatoare de serviicii 
educaţionale: In: „Educaţia: factor primordial în dezvoltarea societăţii”, Materialele Conferinţei 
ştiinţifice intemaţionale 9 octombrie, 2020, Coord, ştiinţifici: L., POGOLŞA et alii. Institutul de 
Ştiinţe ale Educaţiei Chişinău: Tipogr. „Print- Caro”, 2020, p. 313-319 (0,42 c.a.), ISBN 978- 
9975-48-178-6
COJOCARU, V.GH. Formarea iniţială a cadrelor didactice din perspectiva profesionalizării 
carierei didactice. în: Educaţia: Factor primordial în dezvoltarea societăţii, Materialele 
Conferinţei ştiinţifice intemaţionale, 9 octombrie 2020. Coord, ştiinţifici: L., POGOLŞA et alii. 
Chişinău: IŞE (Tipogr. „Print-Caro”), 2020. p. 393-402 (0,60 c.a.). ISBN 978-9975-48-178-6 
COJOCARU, V. Calitatea formării iniţiale universitare în opinia cadrelor didactice debutante. In: 
Edncaţia: Factor primordial in dezvoltarea societăţii, 9 octombrie 2020. Materialele Conferinţei 
ştiinţifice intemaţionale, 9 octombrie 2020. Coord, ştiinţifici: L., POGOLŞA et alii. Chişinău: 
IŞE (Tipogr. „Print-Caro”), 2020. P. 417-422 (). ISBN 978-9975-48-178-6 
ISAC, Ştefania. Idealul pedagogic în contextul provocărilor societale. In: Educaţia: factor 
primordial in dezvoltarea societăţii. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Intemaţionale, 9 
octombrie 2020. Coord, ştiinţiflci: L., POGOLŞA et alii. Chişinău: Tipogr. „Print-Caro”, 2020, 
p.442 -  448 (0.42 c.a.). ISBN: 978-9975-48-178-6
MOGILDEA, I. Influenţa mediului şcolar asupra dezv'oltării traseului de profesionalizare a cadrelor 
didactice. In: Educatia: factor primordial in dezvoltarea societăţii. Materialele Conferinţei 
Ştiinţifice Intemaţionale, 09 octombrie 2020, Coord, ştiinţifici: L. POGOLŞA et alii. Chişinău: 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”), p. 409-416 (0,4 c.a.). ISBN 978- 
9975-48-178-
POGOLŞA, Lilia. Profesionalizarea pedagogică a cadrelor didactice: un prezent recuperabil? în: 
Educatia: factor primordial in dezvoltarea societăţii. Materialele Conferinţei Ştiinţifice 
Internaţionale, 0 9 - 1 0  octombrie 2020, Coord, ştiinţifici: L. POGOLŞA et alii. Chişinău: 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”), p. 3-9 (0,42 c.a.). ISBN 978- 
9975-48-178-6.
VICOL, Nelu. Un incipit al profesionalizării pedagogice: profesorul mentalese. In: Educaţia: 
factor primordial in dezvoltarea societăţii, Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 09 -  
10 octombrie 2020, Coord, ştiinţifici: L., POGOLŞA et alii. Chişinău: Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”), p. 402-408 (0,42 c.a.). ISBN 978-9975-48-178-6. 
VRABII, Violeta, Premise şi provocări societale în profesionalizarea cadrelor didactice. In: 
Educaţia: factor primordial in dezvoltarea societăţii. Materialele Conferinţei Ştiinţifice 
Intemaţionale, 0 9 - 1 0  octombrie 2020, Coord, ştiinţifici: L. POGOLŞA et alii. Chişinău: 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”), p. 437-441 (0,30 c.a.). ISBN 978- 
9975-48-178-6.
POGOLŞA, Lilia, BUCUN, Nicolae, VICOL, Nelu (coord, şt). Educaţia: factor primordial m 
dezvoltarea societăţii. Materiale ale Conferinţei Ştiinţifice Intemaţionale, 9 octombrie 2020, IŞE. 
Chişinău: Tipogr. „Print-Caro”, 2020, 504 p. (30,24 c.a.). ISBN 978-9975-48-178-6

Articole de popularizare a ştiinţei
CIOBANU Lilia. Managementul formării profesionale continue a cadrelor didactice. In: Ziarul 
„Univers Pedagogic Pro”, 2020, nr. 41(736), 19 noiembrie 2020, p. 3, ISSN 1857-3282 
VICOL Nelu. Lecturile: frumuseţea vieţii personale şi profesionale. In: Ziarul „Univers 
Pedagogic Pro”, 2020, nr. 29(724), 27 august 2020, p. 2, ISSN 1857-3282



VICOL Nelu. Instruirea/formarea profesională între unificare, dinamica diferenţierii şi 
cybercultura. în: Ziarul „Univers Pedagogic Pro”, 2020, nr. 30(725), 3 septembrie 2020, p. 2, 
ISSN 1857-3282
VICOL Nelu, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: factor 
primordial în dezvoltarea societăţii. In: Ziarul „Univers Pedagogic Pro”, 2020, nr. 36(731), 15 
octombrie 2020, p. 1,4-6. ISSN 1857-3282
VICOL Nelu. Patria din noi si noi la 2020. In: Ziarul „Univers Pedagogic Pro”, 2020, nr. 
39(734), 3 noiembrie 2020, p. 5, ISSN 1857-3282
VICOL Nelu. Lilia Pogolşa -  construcţia de crez ştiinţific, profesional si managerial. în: Ziarul 
„Univers Pedagogic Pro”, 2020, nr. 40(735), 12 noiembrie 2020, p. 3-4, ISSN 1857-3282

7. Diseminarea rezultatelor obţinute în formă de prezentări (comunicări, postere, 
teze/rezumate/abstracte) la foruri ştiinţifice
AFANAS, Aliona. Comunicare: Repere teoretice şi praxiologice ale ciirriculimuhii de formare 
profesională continuă. Academia Română - Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George 
Bariţiu”, Departamentul de cercetări socio-umane. Sesiunea ştiinţifică anuală, 18-20 noiembrie 
2020, Cluj-Napoca.
CEBANU, Lilia, Eficienţa activităţii manageriale în formareaprofesională continuă a cadrelor 
didactice: In: „Educaţia: factor primordial în dezvoltarea societăţii”, Materialele Conferinţei 
Ştiinţifice Intemaţionale, 9 octombrie, 2020, IŞE
COJOCARU, V.Gh. Comunicarea Formarea iniţială a cadrelor didactice din perspectiva 
profesionalizării carierei didactice. Conferinţa Ştiinţifică Intemaţională Educaţia: Factor 
primordial in dezvoltarea societăţii. IŞE, 9 octombrie 2020.
COJOCARU, V. Comunicarea Calitatea formarii iniţiale universitare in opinia cadrelor didactice 
debutante, Conferinţa Ştiinţifică Intemaţională Educaţia: Factor primordial în dezvoltarea 
societăţii. IŞE, 9 octombrie 2020.
COJOCARU, V.Gh. Comunicarea: Formarea iniţială a cadrelor didactice din perspectiva 
profesionalizării carierei didactice. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Probleme ale ştiinţelor 
socioumanistice si modernizării învăţământului. UPSC, 8 octombrie 2020.
COJOCARU, V. Comunicarea Calitatea formării iniţiale universitare in opinia cadrelor didactice 
debutante Conferinţa ştiinţifică intemaţională „Probleme ale ştiinţelor socioumanistice si 
modernizării învăţământului”. UPSC, 8 octombrie 2020..
ISAC, Ştefania. Comunicarea Idealul pedagogic in contextul provocărilor societale. Conferinţa 
Ştiinţifică Internaţională Educaţia: factor primordial in dezvoltarea societăţii., 9 octombrie 
2020. Chişinău: IŞE.
MOGILDEA, I. Comunicarea în plen Influenţa medhdui şcolar asupra dezvoltării traseului de 
profesionalizare a cadrelor didactice 09 octombrie 2020, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Educaţia: factor primordial în dezvoltarea societăţii”, IŞE, Chişinău
POGOLŞA, Lilia, Comunicarea Profesionalizarea pedagogică a cadrelor didactice: un prezent 
recuperabil? Conferinţa Ştiinţifică Intemaţională Educaţia: factor primordial în dezvoltarea 
societăţii., 9 octombrie 2020. Chişinău: IŞE.
VICOL, Nelu. Comunicarea Creativitatea: cunoastere autentică şi creativă, 15-16 mai 2020, 
Conferinţa Internaţională „Didactica: tradiţie, actualitate, perspective”. Ediţia a Vl-a, Chişinău, 
Republica Moldova-Alba lulia, România
VICOL, Nelu. Comunicarea Cunoaşterea frumuseţii umane în contextul educaţiei corective, 28- 
29 septembrie 2020, Conferinţa Intemaţională „Educaţia din perspectiva valorilor”, ediţia a XII- 
a, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba-Iulia, România



VICOL, Nelu, Comunicarea în plen Arii de fimdamentare а paradigmei de profesionalizare а 
cadrelor didactice, 09 octombrie 2020, Conferinţa Ştiinţifică Intemaţională „Educaţia: factor 
primordial în dezvoltarea societăţii”, IŞE, Chişinău
VICOL, Nelu. Comunicarea în secţiune. Un incipit al pedagogiei: profesorul mentalese, 09 
octombrie 2020, Conferinţa Ştiinţifică Intemaţională „Educaţia: factor primordial în dezvoltarea 
societăţii, IŞE, Chişinău
VRABII, Violeta, Premise şi provocări societale în profesionalizarea cadrelor didactice. în: 
Educaţia: factor primordial in dezvoltarea societăţii. Materialele Conferinţei Ştiinţifice 
Internationale, 0 9 -1 0  octombrie 2020, IŞE
8. Protecţia rezultatelor obţinute în formă de obiecte de proprietate intelectuală (după caz)

/^ ч ^ /  (^Pl ;n с ,.: : ! : iv.iHzârii prc:cclu!i;i. cu i!:d:Lui\:u insfinipci ce a u^tivdat OPl.
. 1 Ct'' li .

9. Materializarea rezultatelor obţinute

VRABII, Violeta, Branding profesional în educaţie. Ghid metodologic. Chişinău: Tipogr. 
„Print-Caro”, 2020,
ISAC, Ştefania, Diagnosticarea nivelului de profesionalizare a cadrelor didactice (în cur de 
apariţie, decembrie). Chişinău; Tipogr. „Print-Caro”, 2020, 92 pagini (5,04 c.a.)
rnr;:\- dc rudizarc a rci:d!z:!dor Ci.ri.cfJrii in cadrui pro:̂ .K.UL!:ii pat f  mutcria’c 
d:dnciii.c ^!::dn‘-i. ccmpcinPi etc.}, produce. ndUijc л/ .ycrvicii .not. teze suslinide
nno'^tcr/doetorat- habilpjt), docuincutc ale aidontdtilorpiiblice aprobatc etc.
Se indiv a fonna de ntalet taUzure .şi impactid Sitcial si/sa:i ссопопис

10. Dificultăţile în realizarea proiectului
Nerespectarea termenilor de realizare a activităţii ştiinţifice în conformitate cu perioadele 
indicate in proiect.
Finanţare întârziată şi respectiv, remunerare a muncii cercetâtorilor UPS „I. Creangă” 
din Chişinău şi ai Universităţii de Stat „B.-P. Hasdeu” din Cahul cu întârziere de 3-5 
luni. Deficienţe în gestionarea problemelor privind semnarea şi prezentarea 
documentelor solicitate de către Agenţia de Cercetare şi Dezvoltare (Acte de primire- 
predare a lucrărilor de cercetare ştiinţifică executate, Tabelul de Pontaj etc.), reţineri, 
tergiversări admise pe parcursul anului din partea factorilor de decizie ai universităţilor 
partenere, puţin interesaţi/implicaţi în derularea Proiectului, deşi vizează direct misiunea 
acestor instituţii, aspecte, care au provocat atât blocarea fmanţării la timp, cât şi 
tensionarea situaţiei de activitate.

11. Concluzii

Rezultatele cercetărilor materializate m trei monografii, m capitole ale studiului ştiinţifico- 
metodologic (lucrare colectivă), m studiul metodologic de diagnosticare şi în articolele 
ştiinţifice ale membrilor echipei relevă că profesionalizarea cadrelor didactice se realizează 
calitativ şi eficient în configurarea paradigmei vizualizată în următoarele concepte şi 
poziţionări teoretice şi praxiologice:
- provocările societale conferă profesionalizării deschidere şi flexibilitate evolutive în cadrul 
paradigmei bazate pe idei, concepte, strategii, metodologii, metode, mecanisme, modele şi 
reguli stabilite, validate şi general acceptate;
- orizontul nivelului de profesionalizare ţine de poziţionări personale şi profesionale ale 
cadrelor didactice în raport cu fenomenul educaţional;



- paradigma se caracterizează printr-o succesiune de evenimente/situaţii/condiţii socio-psiho- 
pedagogice ce produc în decursul timpului modificări sau înlocuiri ale unor patern-uri sau 
unităţi cu altele noi;
- paradigma semnifică о configuraţie de probleme şi soluţii inter-relaţionale ce survin în 
educaţie prin identificarea direcţiilor, legilor, formelor şi cauzelor provocărilor societale;
- paradigma semnifică recuperarea actorului şi a potenţialului său de acţiune şi includere în 
ecuaţia schimbării în educaţie;
- paradigma semnifică redefinirea radicală a esenţei competenţelor în cadrul situaţiilor 
repetitive/ritualizate şi a celor nou/neobişnuite;
- paradigma de profesionalizare semnifică fenomenul de actualizare valorică şi imperios 
necesară în contextul de accedere la structurile socio-istorice şi socio-culturale ale 
societăţii/ale comunităţii.

The results of the research materialized in three monographs, in chapters of the scientific- 
methodological study (collective work), in the diagnostic methodological study, and in the 
scientific articles of the team members, reveal that the professionalization of teachers is 
qualitatively and efficiently in the configuration of the paradigm visualized in the following 
praxeological concepts and positions:
- societal challenges give professionalization evolutionary openness and flexibility within the 
paradigm based on established, validated and generally accepted ideas, concepts, strategies, 
methodologies, methods, mechanisms, models and established, validated and generally 
accepted rules;
- the horizon of the level of professionalization is related to the personal and professional 
positions of the teachers in relation to the educational phenomenon;
- the paradigm is characterized by a succession of socio-psycho-pedagogical 
events/situations/conditions that produce overtime changes or replacements of some patterns 
or units with new ones;
- the paradigm means a configuration of problems and inter-relational solutions that occur in 
education by identifying the directions, laws, forms and causes of societal challenges;
- the paradigm means recovering the actor and his potential for action and including him in the 
equation of educational changes;
- the paradigm means the radical redefinition of the essence of competencies in repetitive / 
ritualized situations and in the new/unusual situations;
- the professionalization paradigm represents a phenomenon of imperative value actualization 
and it is imperiously necessary for the context of access to the socio-historical and socio
cultural structures of the society/community.



INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

Executarea devizului de cheltuieli, conform anexei nr. 2.3 din contractul de finanţare

Cifrul proiectului: 20.80009.0807.45

Cheltuieli, mii lei

Denumirea
Cod Anul de gestiune

Eco
(k6) Aprobat Modificat

+/- Precizat Executat Sold

Cheltuieli 2 781,1 767,1 595,1 172,0
Cheltuieli de personal 21 728,9 728,9 590,6 138,3
Remunerarea muncii 211 571,7 571,7 463,9 107,8

Remunerarea muncii angaj. conf. statelor 2111 571,7 571,7 463,9 107,8

Remunerarea muncii angaj. conf. statelor 211180 571,7 571,7 463,9 107,8

Contribuţii şi prime de asigurari 
obligatorii

212 157,2 157,2 126,7 30,5

Contribuţii de asigurări sociale de stat 
oblig.

212100 131,5 131,5 106,0 25,5

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă 
medicală

212200 25,7 25,7 20,7 5,0

Bunuri si servicii 22 47,2 -14,0 33,2 33,2
Deplasări 2227 16,5 -14,0 2,5 2,5
Deplasări peste hotare 222720 16,5 -14,0 2,5 2,5
Servicii 2229 30,7 30,7 30,7
Servicii de editare 222910 22,0 +8,7 30,7 30,7
Servicii neatribuite altor aliniate 222990 8,7 -8,7
Indemn. pentru incapacitatea 
temporara de munca achitate din mijl. 
financiare ale angaj.

273 5,0 5,0 4,5 0,5

Indemn. pentru incapacitatea temporară de 
munca achitate din mijl. financiare ale 
angaj.

273500 5,0 5,0 4,5 0,5

Stocuri de materiale circulante 33 5,0 +14,0 19,0 19,0
Materiale pentru scopuri didactice, 
ştiinţifice şi alte scopuri

335110 5,0 +2,0 7,0 7,0

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de 
birou 336110 +12,0 12,0 12,0

Total 786,1 786,1 595,1 191,0

ofitapj / fFurtuna Zinaida)

/ (Vicol Nelu)



INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Componenţa echipei proiectului 

Cifrul proiectului: 20.80009.0807.45

Echipa proiectului conform contractului de finanţare (la semnarea contractului)

Nr

Nume, prenume 
(conform contractului 

de fmanţare)
Anul

naşterii
Titlul

ştiinţific

Norma de 
muncă conform 

contractului
Data

angajării

Data
eliberării

1. Vicol Nelu 1952 dr. 0,5 03.01.2020
2. Ţvircun Victor 1955 dr. hab. 0,5 03.01.2020

3. Afanas Aliona 1974 dr. 1

4. Isac Ştefania 1949 dr. 1 03.01.2020

5. Ţînţari Vasile 1989 1

6. Orîndaş Lilian 1984 1 03.01.2020 11.02.2020

7. Cebanu Lilia 1981 dr. 0,25 03.01.2020

8. Pogolşa Lilia 1963 dr. hab 0,25 03.01.2020

9. Vrabii Violeta 1973 dr. 0,25 03.01.2020

10. Melnic Natalia 1977 dr. 0,25 03.01.2020

Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor conform contractului de finanţare 1%

Modificări în componenţa echipei pe parcursul anului 2020

Nr Nume, prenume Anul naşterii Titlul ştiinţiflc
Norma de 

muncă 
conform 

contractului

Data
angajării

1. Vicol Nelu 1952 dr. 0,5
2. Ţvircun Victor 1955 dr. hab. 0,5

3. Afanas Aliona 1974 dr. 0,75 03.01.2020

4. Isac Ştefania 1949 dr. 1

5. Cebanu Lilia 1981 dr. 0,25

6. Pogolşa Lilia 1963 dr. hab 0,25

7. Vrabii Violeta 1973 dr. 0,25

8. Melnic Natalia 1977 dr. 0,25

9. Gaiciuc Valentina 1957 0,5 03.01.2020

10. Gherştega Tatiana 1963 dr. 0,5 03.01.2020

11. Ghenciu Nicolae 1965 0,5 12.02.2020



12. Berlinschi Eugenia 1953 0,25 01.03.2020

13. Berlinschi Eugenia 1953 0,25 01.04.2020

Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor la data raportării 1 %

Conducătorul organizaţiei / rVicol Nelu)

Contabil şef / (Furtuna Zinaida)

Conducătorul de proiect / rVicol Nelu)



Anexa lA

Partener: Universitatea Pedagogică de Stat „lon Creangă” din Chişinău

Executarea devizului de cheltuieli, conform anexei nr. 2.3 din contractul de finanţare a
proiectului Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice

în contextiilprovocărilor societal, cifrulproiectului: 20.80009.0807.45

Cheltuieli, mii lei

Denumirea
Cod Anul de gestiune

Eco
(к6) Aprobat Modificat

+/- Precizat Executat Sold

Remunerarea muncii angajaţilor conform 
statelor 211180 236.2 236.2 59.1 177.1

Contribuţii de asigurări sociale de stat 
obligatorii 212100 42.6 42.6 10.6 32.0

Prime de asigurare obligatorie de asistenta 
medicală achitate de angajator şi angajaţi 
pe teritoriul ţarii

212210 10.7 10.7 2.7 8.0

Deplasări în interes de serviciu peste hotare 222720 9.0 9.0 9.0
Servicii de cercetări ştiinţifice 222930 5.4 5.4 5.4
Servicii neatribuite altor aliniate 222990 15.7 15.7 15.7
Procurarea materialelor de uz gospodăresc 
şi rechizite de birou 315110 0.7 0.7

Procurarea activelor nemateriale 317110 0.0 0.0
Procurarea pieselor de schimb 332110 0.0 0.0
Procurarea medicamentelor si materialelor 
sanitare 334110 0.0 0.0

Total 320.3 0.0 320.3 72.4 247.9

Rector interimar, UPS „lon Creangă” din Chişinău 

Contabil şef, UPS „lon Creangă” din Chişinău

Conducătorul de proiect

URSU Ludmila

OJOG Rodica

VICOL Nelu



Anexa IB

Partener: Universitatea Pedagogică de Stat „lon Creangă” din Chişinău

Componenţa echipei proiectului

Fundamentarea paradigmei de profesionalîzare a cadrelor didactice
în contextulprovocărilor societal, cifrulproiectului: 20.80009.0807.45

Echipa proiectului conform contractului de finanţare (la semnarea contractului)

Nr

Nume, prenume 
(conform 

contractului de 
finanţare

Anul
naşterii Titlul ştiinţific Norma de muncă 

conform contractului
Data

angajării

Data
eliberării

1. Cojocaru Vasile 1946 prof, univ., dr. 
hab. pedagogie

1,0 normă - cercetător 
ştiinţific principal 02.01.2020 -

2. Cojocaru Valentina 1959 conf univ., dr. 
m pedagogie

1,0 normă - cercetător 
ştiinţific coordonator 02.01.2020 -

Ponderea tinerilor (%) din numârul total al executorilor conform contractului de finanţare

Modificări în componenţa echipei pe parcursul anului 2020

Nr Nume, prenume Anul naşterii Titlul ştiinţific

Norma de 
muncă 

conform 
contractului

Data angajării

1. —

2.

Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor la data raportării

Rector interimar, UPS „lon Creangă”

Contabil sef

ConducătopuLde proiect

URSU Ludmila

OJOG Rodica

VICOL Nelu



INSnXUŢIA PUBUCA

UNÎVERSITATEA DE STAT 
„BOGDAN PETRICEICU HASDEU” dio CAHUL
Numărul de identificare de stat -  codul fiscal; 1007603002825 

Public In$tifuHon
CAHUL STATE LtNIVERSITY “BOGDAN PETRICEICU HASDEU” 

IDNO; 1007603002825

Piaţa Independenţei, nr. 1, Cahul, MD-3909, Republica Moldova 
Tel: (373 299) 2 24 81 Fax; ( 373 299 ) 2 47 52 E-mail: rectorat(@usch.md

NOTA INFORMATIVĂ

cu privire la cheltuielile efectuate la 30.11.2020 pentru 
implementarea proiectului ” Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor 

didactice în contextuî provocărilor societaie” cu cifrul 20.80009.0807.45 
nr. contractuluil 17/2-PS din data 03.01.2020

Acte anexate:
1) Devizul de cheltuieli (file 1)
2) Borderoul centralizator (file 1)

Directorul organizaţiei

Coordonator partener

/Contabil seC^economist

CORNEA Sergiu
(numele, premmiele)

MOGÎLDEA luliaraia
(numele, prenumele)

SIMORA Nadejda
(numele, prenumele)

(semnătura)

Chişiîîău 2020



Anexa lA

Partener: Universitatea Pedagogică de Stat „lon Creangă” din Chişinău

Executarea devizului de cheltuieli, conform anexei nr. 2.3 din contractul de fmanţare a
proiectului Fundamentarea paradigmei deprofesionalizare a cadrelor didactice

în contextulprovocărilor societal, cifrulproiectului: 20.80009.0807.45

Cheltuieli, mii lei

Denumirea
Cod Anul de gestiune

Eco
(к6) Aprobat Modificat

+/- Precizat Executat Sold

Remunerarea muncii angajaţilor conform 
statelor 211180 236.2 236.2 59.1 177.1

Contribuţii de asigurări sociale de stat 
obligatorii 212100 42.6 42.6 10.6 32.0

Prime de asigurare obligatorie de asistenta 
medicală achitate de angajator şi angajaţi 
pe teritoriul ţarii

212210 10.7 10.7 2.7 8.0

Deplasări în interes de serviciu peste hotare 222720 9.0 9.0 9.0
Servicii de cercetări ştiinţifice 222930 5.4 5.4 5.4
Servicii neatribuite altor aliniate 222990 15.7 15.7 15.7
Procurarea materialelor de uz gospodăresc 
şi rechizite de birou 315110 0.7 0.7

Procurarea activelor nemateriale 317110 0.0 0.0
Procurarea pieselor de schimb 332110 0.0 0.0
Procurarea medicamentelor si materialelor 
sanitare 334110 0.0 0.0

Total 320.3 0.0 320.3 72.4 247.9

Rector interimar, UPS „lon Creangă” din Chişinău 

Contabil şef, UPS „lon Creangă” din Chişinău

Conducătorul de proiect 0̂ 77/-

URSU Ludmila 

OJOG Rodica 

VICOL Nelu



Anexa IB

Partener: Universitatea Pedagogică de Stat „lon Creangă” din Chişinău

Componenţa echipei proiectului

Fundametitarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor dîdactice
în contexiulprovocărilor societal, cifrulproieciului: 20.80009,0807,45

Echipa proiectului conform contractului de finanţare (la semnarea contractului)

Nr

Nume, prenume 
(conform 

contractului de 
finanţare

Anul
naşterii Titlul ştiinţifîc Norma de muncă 

conform contractului
Data

angajării

Data
eliberării

1. Cojocaru Vasile 1946 prof, univ., dr. 
hab. pedagogic

1,0 normă - cercetător 
ştiinţific principal 02.01.2020 -

2. Cojocaru Valentina 1959 conf univ., dr. 
in pedagogic

1,0 norma - cercetător 
ştiinţific coordonator 02.01.2020 -

Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor conform contractului de finanţare

Modificări in componenţa echipei ре parcursul anului 2020

Nr Nume, prenume Anul naşterii Titlul ştiinţifîc
Norma de 

muncă 
conform 

contractului
Data angajării

1. —

2.

Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor la data raportării

Rector interimar, UPS „lon Creangă”

Contabil sef

/7

URSU Ludmila

OJOG Rodica

VICOL Nelu



mrVERSITATEA DE STAT „B P HASDEU” DIN CAHUL

Rector /<Й9'л;.§В'ГС1&1 <
APROB

B O R D E R O U  D E  C A L C U L  A L  S A L A R I U L U I  P E  L U N I L E  l A N U A R I E - I U N I E  Л Ь  4

m cadrul proiectului cu cifrul 20.80009.0807.45, nr. contractului 117/2-PS data03.01.l®|fe'^ţ '

Nr.
d/o

Numele,

prenumeie
Funcţia în 

cadrul 
proiectului

Norma de 
angajare

Salariul
calculat

semestrui
I

Reţineri la salariu Salariui 
spre piată

Asigurarea 
socialâ 

achitată de 
patron

(18 % )

Asigurarea 
medicaSă 

achitatâ de 
patron

(4,5 %)
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