
 

Aprobat 

Prorector, Alexandru Cauia  __________________2019 

 

ORARUL FACULTĂŢII ŞTIINŢE SOCIALE ȘI ALE EDUCAŢIEI 

CATEDRA PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI 

CICLUL II- MASTERAT 

PROGRAME DE MASTER: 

01 MCOCRU -ANUL 1/02 MCOCRU - ANUL 2 – Managementul culturii organizaționale și comportamentale ale resurselor umane / Managementul culturii 

organizaționale și comportamentale ale resurselor umane  

01 SAASES - ANUL 1/02 SAASES - ANUL 2 – Studii avansate în asistență socială și expertiză socială 

01 MSSS -ANUL 1 /02 MSSS -ANUL 2 – Managementul serviciilor sociale și de sănătate 
 

Cursurile se desfășoară de la 17.00 până la 21.30 (5 ore academice) 
DATA 01 MCOCRU 01 SAASES 01 MSSS 02 MCOCRU 02 SAASES 02 MSSS 

Luni 

30.09.2019 

Dreptul muncii 

Focșa Tatiana, dr., conf.univ. 

c.339 

Înţelegerea sistemelor sociale 

locale şi globale 

Negură Petru, dr.,conf.univ.interim 

Bălănescu 29/1 

Principii deontologice și 

responsabilitate socială  

Israfilov Marina, dr.conf.univ./ 
Haraz Svetlana, lect.univ 

c.346 

Auditul şi indicatorii evaluării 

calității personalului  

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.342 

  

Marți 

 

01.10.2019 

Economia și organizarea muncii 
Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.342 

Asistenţa socială şi politici de 
bunăstare socială  

Focșa Tatiana, dr., conf.univ 

Bălănescu 29/1 

   Consiliere şi terapii de familie 
Israfilov Marina, dr., conf.univ./ 

Rotaru –Sîrbu Natalia, lect. univ. 

c.346 

Miercuri 

02.10.2019 

Dreptul muncii 
Focșa Tatiana, dr., conf.univ. 

c.346 

  Managementul carierei  
Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.342 

Politici și reforme sociale 
contemporane în protecția copilului 

și familiei 

Negură Petru, dr.conf.univ./ 
Haraz Svetlana, lect.univ 

Bălănescu 29/1 

Consiliere şi terapii de familie 
Israfilov Marina, dr., conf.univ./ 

Rotaru –Sîrbu Natalia, lect. univ. 

c.339 

Joi 

03.10.2019 

Dezvoltarea resurselor umane: 
proces, practic și perspective 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.346 

Asistenţa socială şi politici de 
bunăstare socială  

Focșa Tatiana, dr., conf.univ 

Bălănescu 29/1 

Principii deontologice și 
responsabilitate socială  

Negură Petru, dr.conf.univ. / 

Haraz Svetlana, lect.univ 

c.342 

  Supervizarea profesională 
Israfilov Marina, dr., conf.univ./ 

Nicoleta Canțer, asist.univ. 

c.339 

Vineri 

04.10.2019 

Metodologia și etica cercetării în 

științele sociale și comportamentale 

Lungu E., dr., conf. univ.inter. 

c.341 

Metodologia și etica cercetării în 

științele sociale și comportamentale 

Lungu E., dr., conf. univ.inter. 

c.341 

Metodologia și etica cercetării în 

științele sociale și comportamentale 

Lungu E., dr., conf. univ.inter. 

c.341 

Practica managerială în resursele 

umane 

Instruire 
Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.342 

Sistemul familial şi activitatea în 

cadrul acestuia 

Focșa Tatiana, dr., conf.univ 

Bălănescu 29/1 

Stagiu de practică: Practica 

managerială în serviciile socio-

medicale 
Instruire 

Israfilov Marina, dr., conf.univ. 

c.346 

Sâmbătă 

05.10.2019 

 Asistenţa socială şi politici de 

bunăstare socială  

Focșa Tatiana, dr., conf.univ 

Bălănescu 29/1 

Principii deontologice și 

responsabilitate socială  

Negură Petru, dr.conf.univ. / 

Haraz Svetlana, lect.univ 

c.342 

   

 

Luni 

07.10.2019 

Economia și organizarea muncii 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.342 

 

 Politici de bunăstare socială a 

populației  
Focșa Tatiana, dr., conf.univ. 

c.346 

 Stagiu de practică: Implementarea şi 

evaluarea proiectelor în domeniul 
antreprenoriat social  

Instruire 

MoldovanVadim, dr.,conf.univ. / 
Haraz Svetlana, lect.univ. 

Bălănescu 29/1 

 

Marți 

 

08.10.2019 

 Înţelegerea sistemelor sociale 
locale şi globale 

Negură Petru, dr.,conf.univ.interim 

Bălănescu 29/1 

 Auditul şi indicatorii evaluării 
calității personalului  

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.342 

 Consiliere şi terapii de familie 
Israfilov Marina, dr., conf.univ./ 

Rotaru –Sîrbu Natalia, lect. univ. 

c.346 



Miercuri 

09.10.2019 

Dezvoltarea resurselor umane: 

proces, practic și perspective  
Mihai Cucereanu, dr., conf univ  

c.342 

Asistența-expertiza socială a 

mediului: ecologia fizică și 
tehnologică  

Moldovan Vadim, dr.,conf.univ./ 

Nicoleta Canțer, asist.univ. 

Bălănescu 29/1 

Politici de bunăstare socială a 

populației  
Focșa Tatiana, dr., conf.univ. 

c.339 

Managementul echipei şi 

leadership  
Negură Petru, dr.conf.univ. / 

Haraz Svetlana, lect.univ.  

c.346 

 Consiliere şi terapii de familie 

Israfilov Marina, dr., conf.univ./ 
Rotaru –Sîrbu Natalia, lect. univ. 

c.338 

Joi 

10.10.2019 

   Managementul echipei şi 

leadership  

Negură Petru, dr.conf.univ. / 
Haraz Svetlana, lect.univ.  

c.346 

Asistenţă-expertiză socială la nivel 

nano: Lucrul cu sinele (auto-

conştientizare, competenţă şi 
integritate) 

Moldovan Vadim,  

dr.,conf.univ./Rotaru –Sîrbu 

Natalia, lect. univ. 

Bălănescu 29/1 

Supervizarea profesională 

Israfilov Marina, dr., conf.univ./ 

Nicoleta Canțer, asist.univ. 

c.342 

Vineri 

11.10.2019 

Metodologia și etica cercetării în 
științele sociale și comportamentale 

Lungu E., dr., conf univ.inter. 

c.341 

Metodologia și etica cercetării în 
științele sociale și comportamentale 

Lungu E., dr., conf univ.inter. 

c.341 

Metodologia și etica cercetării în 
științele sociale și comportamentale 

Lungu E., dr., conf univ.inter. 

c.341 

Managementul echipei şi 
leadership  

Negură Petru, dr.conf.univ. / 

Haraz Svetlana, lect.univ.  

c.346 

Sistemul familial şi activitatea în 
cadrul acestuia 

Focșa Tatiana, dr., conf.univ 

Bălănescu 29/1 

 

Sâmbătă 

12.10.2019 

 Conceptualizarea şi formularea 

proiectelor în domeniul 

antreprenoriatului social  
MoldovanVadim, dr.,conf.univ./ 

Haraz Svetlana, lect.univ. 

Bălănescu 29/1 

    

 

Marți 

15.10.2019 

 Asistenţa socială şi politici de 

bunăstare socială  
Focșa Tatiana, dr., conf.univ 

Bălănescu 29/1 

Principii deontologice și 

responsabilitate socială  
Negură Petru, dr.conf.univ. / 

Haraz Svetlana, lect.univ 

c.342 

Managementul echipei şi 

leadership  
Negură Petru, dr.conf.univ. / 

Haraz Svetlana, lect.univ.  

c.346 

 Consiliere şi terapii de familie 

Israfilov Marina, dr., conf.univ./ 
Rotaru –Sîrbu Natalia, lect. univ. 

c.339 

Joi 

17.10.2019 

 Asistenţa socială şi politici de 
bunăstare socială  

Focșa Tatiana, dr., conf.univ 

Bălănescu 29/1 

 Managementul echipei şi 
leadership  

Negură Petru, dr.conf.univ. / 

Haraz Svetlana, lect.univ.  

c.346 

 Supervizarea profesională 
Israfilov Marina, dr., conf.univ./ 

Nicoleta Canțer, asist.univ. 

c.342 

Vineri 

19.10.2019 

  Principii deontologice și 

responsabilitate socială  
Negură Petru, dr.conf.univ./ 

Haraz Svetlana, lect.univ 

c.346 

 Sistemul familial şi activitatea în 

cadrul acestuia 
Focșa Tatiana, dr., conf.univ 

Bălănescu 29/1 

 

Sâmbătă 

20.10.2019 

 Lucrul cu grupurile 
MoldovanVadim, dr.,conf.univ./ 

Haraz Svetlana, lect.univ. 

Bălănescu 29/1 

  Politici și reforme sociale 
contemporane în protecția copilului și 

familiei 

Negură Petru, dr.conf.univ. / 

Haraz Svetlana, lect.univ 

c.322 

 

 

Luni 

21.10.2019 
 Înţelegerea sistemelor sociale 

locale şi globale 

Negură Petru, dr.,conf.univ.interim 

Bălănescu 29/1 

Politici de bunăstare socială a 
populației  

Focșa Tatiana, dr., conf.univ. 

c.342 

 Auditul şi indicatorii evaluării 
calității personalului  

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.346 

  

Marți 

22.10.2019 

Dezvoltarea resurselor umane: 

proces, practic și perspective  

Mihai Cucereanu, dr., conf univ  

c.342 

Lucrul cu grupurile 

MoldovanVadim,  dr.,conf.univ./ 

Haraz Svetlana, lect.univ. 

Bălănescu 29/1 

   

 

 Asistenţa complexă a cazurilor de 

violenţă în familie 

Israfilov Marina, dr., conf.univ./ 
Rotaru –Sîrbu Natalia, lect. univ. 

c.346 



Miercuri 

23.10.19 

Dreptul muncii 

Focșa Tatiana, dr., conf.univ. 

c.338 

  Managementul resurselor umane și 

al serviciilor socio-medicale  
Israfilov Marina, dr., conf.univ. / 

Zmuncila  Ludmila, lect.univ  

c.346 

Auditul şi indicatorii evaluării 

calității personalului  
Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.339 

Politici și reforme sociale 

contemporane în protecția copilului 
și familiei 

Negură Petru, dr.conf.univ./ Haraz 

Svetlana, lect.univ 

Bălănescu 29/1 

Asistenţa complexă a cazurilor de 

violenţă în familie 
Israfilov Marina, dr., conf.univ./ 

Rotaru –Sîrbu Natalia, lect. univ. 

c.342 

Joi 

24.10.19 

Economia și organizarea muncii 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.346 
 

Asistenţa socială şi politici de 

bunăstare socială  

Focșa Tatiana, dr., conf.univ 

Bălănescu 29/1 

   Supervizarea profesională 

Israfilov Marina, dr., conf.univ./ 

Nicoleta Canțer, asist.univ. 

c.342 

Vineri 

25.10.19 

 Înţelegerea sistemelor sociale 

locale şi globale 
Negură Petru, dr.,conf.univ.interim 

Bălănescu 29/1 

Managementul resurselor umane și 

al serviciilor socio-medicale  
Israfilov Marina, dr., conf.univ./ 

Zmuncila  Ludmila, lect.univ  

c.346 

Auditul şi indicatorii evaluării 

calității personalului  
Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.342 

  

Sâmbătă 

26.10.2019 

 Înţelegerea sistemelor sociale 
locale şi globale 

Negură Petru, dr.,conf.univ.interim 

Bălănescu 29/1 

  Asistenţă-expertiză socială la nivel 
nano: Lucrul cu sinele (auto-

conştientizare, competenţă şi 

integritate) 
Moldovan Vadim,  dr.,conf.univ./ 

Rotaru –Sîrbu Natalia, lect. univ. 

c.322 

 

 

Luni 

28.10.2019 

 Lucrul cu grupurile 

MoldovanVadim,  dr.,conf.univ./ 

Haraz Svetlana, lect.univ. 

Bălănescu 29/1 

Politici de bunăstare socială a 

populației  

Focșa Tatiana, dr., conf.univ. 

c.342 

 Auditul şi indicatorii evaluării 

calității personalului  

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.346 

  

Marți 

29.10.2019 

Economia și organizarea muncii 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.342 
 

Asistența-expertiza socială a 

mediului: ecologia fizică și 
tehnologică  

Moldovan Vadim, dr.,conf.univ./ 

Nicoleta Canțer, asist.univ. 

Bălănescu 29/1 

Principii deontologice și 

responsabilitate socială  
Negură Petru, dr.conf.univ. / 

Haraz Svetlana, lect.univ 

c.339 

  Asistenţa complexă a cazurilor de 

violenţă în familie 
Israfilov Marina, dr., conf.univ./ 

Rotaru –Sîrbu Natalia, lect. univ. 

c.346 

Miercuri 

30.10.2019 

Dreptul muncii 

Focșa Tatiana, dr., conf.univ. 

c.342 

Asistența-expertiza socială a 

mediului: ecologia fizică și 
tehnologică  

Moldovan Vadim, dr.,conf.univ./ 

Nicoleta Canțer, asist.univ. 

Bălănescu 29/1 

Managementul resurselor umane și 

al serviciilor socio-medicale  
Israfilov Marina, dr., conf.univ. / 

Zmuncila  Ludmila, lect.univ  

c.346 

Managementul carierei  

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.339 

 Asistenţa complexă a cazurilor de 

violenţă în familie 
Israfilov Marina, dr., conf.univ./ 

Rotaru –Sîrbu Natalia, lect. univ. 

c.338 

Joi 

31.10.2019 

Etica afacerilor si responsabilitatea 

socială  

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.342 

    
Managementul echipei şi 

leadership  
Negură Petru, dr.conf.univ. / 

Haraz Svetlana, lect.univ.  

c.346 

Asistenţă-expertiză socială la nivel 

nano: Lucrul cu sinele (auto-

conştientizare, competenţă şi 
integritate) 

Moldovan Vadim,  dr.,conf.univ./ 

Rotaru –Sîrbu Natalia, lect. univ. 

Bălănescu 29/1 

Supervizarea profesională 

Israfilov Marina, dr., conf.univ./ 

Nicoleta Canțer, asist.univ. 

c.339 

Vineri 

01.11.2019 

Metodologia și etica cercetării în 

științele sociale și comportamentale 
Lungu E., dr., conf. univ.inter. 

c.341 

Metodologia și etica cercetării în 

științele sociale și comportamentale 
Lungu E., dr., conf. univ.inter. 

c.341 

Metodologia și etica cercetării în 

științele sociale și comportamentale 
Lungu E., dr., conf. univ.inter. 

c.341 

Managementul carierei  

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.342 

Sistemul familial şi activitatea în 

cadrul acestuia 
Focșa Tatiana, dr., conf.univ 

Bălănescu 29/1 

Managementul calităţii serviciilor 

socio-medicale 
Israfilov Marina, dr., conf.univ 

c.346 

Sâmbătă 

02.11.2019 

 Lucrul cu grupurile 

MoldovanVadim,  dr.,conf.univ./ 
Haraz Svetlana, lect.univ. 

Bălănescu 29/1 

  Politici și reforme sociale 

contemporane în protecția copilului 
și familiei 

Negură Petru, dr.conf.univ. /  
Haraz Svetlana, lect.univ 

c.322 

 

 

Luni 

04.11.2019 
 Lucrul cu grupurile 

MoldovanVadim,  dr.,conf.univ./ 

Haraz Svetlana, lect.univ. 

Politici de bunăstare socială a 
populației  

Focșa Tatiana, dr., conf.univ. 

Managementul carierei  
Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.346 

  



Bălănescu 29/1 c.342 

Marți 

05.11.2019 

Dezvoltarea resurselor umane: 

proces, practic și perspective  

Mihai Cucereanu, dr., conf univ  

c.342 

Înţelegerea sistemelor sociale 

locale şi globale 

Negură Petru, dr.,conf.univ.interim 

Bălănescu 29/1 

   Asistenţa complexă a cazurilor de 

violenţă în familie 

Israfilov Marina, dr., conf.univ./ 
Rotaru –Sîrbu Natalia, lect. univ. 

c.346 

Miercuri 

06.11.2019 

Dreptul muncii 

Focșa Tatiana, dr., conf.univ. 

c.346 

Conceptualizarea şi formularea 

proiectelor în domeniul 
antreprenoriatului social  

MoldovanVadim,  dr.,conf.univ./ 

Haraz Svetlana, lect.univ. 

Bălănescu 29/1 

 Managementul carierei  

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.342 

 Asistenţa complexă a cazurilor de 

violenţă în familie 
Israfilov Marina, dr., conf.univ./ 

Rotaru –Sîrbu Natalia, lect. univ. 

c.322 

Joi 

07.11.2019 

Managementul securităţii şi 

sănătăţii muncii   
Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.346 

 Managementul resurselor umane și 

al serviciilor socio-medicale  
Israfilov Marina, dr., conf.univ./ 

Zmuncila  Ludmila, lect.univ  

c.342 

  

 

Asistenţă-expertiză socială la nivel 

nano: Lucrul cu sinele (auto-
conştientizare, competenţă şi 

integritate) 

Moldovan Vadim,  dr.,conf.univ./ 
Rotaru –Sîrbu Natalia, lect. univ. 

Bălănescu 29/1 

Supervizarea profesională 

Israfilov Marina, dr., conf.univ./ 
Nicoleta Canțer, asist.univ. 

c.322 

Vineri 

08.11.2019 

 Asistența-expertiza socială a 
mediului: ecologia fizică și 

tehnologică  

Moldovan Vadim, dr.,conf.univ./ 

Nicoleta Canțer, asist.univ. 

Bălănescu 29/1 

Psihodiagnostic clinic și 
psihometrie socială  

Rusnac Svetlana .dr.,conf. univ./ 

Moraru Ina lect.univ. 

c. 341 

Managementul carierei  
Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.342 

Sistemul familial şi activitatea în 
cadrul acestuia 

Focșa Tatiana, dr., conf.univ 

Bălănescu 29/1 

Managementul calităţii serviciilor 
socio-medicale 

Israfilov Marina, dr., conf.univ 

c.346 

Sâmbătă 

09.11.2019 

 Asistența-expertiza socială a 

mediului: ecologia fizică și 
tehnologică  

Moldovan Vadim, dr.,conf.univ./ 

Nicoleta Canțer, asist.univ. 

Bălănescu 29/1 

  Politici și reforme sociale 

contemporane în protecția copilului 
și familiei 

Negură Petru, dr.conf.univ. /Haraz 

Svetlana, lect.univ 

c.322 

 

 

Luni 

11.11.2019 

 

 
Asistența-expertiza socială a 

mediului: ecologia fizică și 
tehnologică  

Moldovan Vadim, dr.,conf.univ./ 

Nicoleta Canțer, asist.univ. 

Bălănescu 29/1 

Politici de bunăstare socială a 

populației  
Focșa Tatiana, dr., conf.univ. 

c.342 

Managementul resurselor umane 

și a competenței 
Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.346 

Politici și reforme sociale 

contemporane în protecția copilului 
și familiei 

Negură Petru, dr.conf.univ. / 

Haraz Svetlana, lect.univ 

c.339 

 

Marți 

12.11.2019 

Dezvoltarea resurselor umane: 

proces, practic și perspective  
Mihai Cucereanu, dr. conf univ  

c.339 

Înţelegerea sistemelor sociale 

locale şi globale 
Negură Petru, dr.,conf.univ.interim 

Bălănescu 29/1 

Medicină socială: competențe 

praxiologice 
Israfilov Marina, dr., conf.univ 

c.346 

  Consiliere şi terapii de familie 

Israfilov Marina, dr., conf.univ./ 
Rotaru –Sîrbu Natalia, lect. univ. 

c.342 

Miercuri 

13.11.2019 

Dreptul muncii 
Focșa Tatiana, dr., conf.univ. 

c.346 

Conceptualizarea şi formularea 
proiectelor în domeniul 

antreprenoriatului social  

MoldovanVadim,  
dr.,conf.univ./Haraz Svetlana, 

lect.univ. 

Bălănescu 29/1 

Medicină socială: competențe 
praxiologice 

Israfilov Marina, dr., conf.univ 

c.322 

 

Managementul resurselor umane 
și a competenței 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.342 

  

Joi 

14.11.2019 

Economia și organizarea muncii 
Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.346 
 

 Managementul resurselor umane și 
al serviciilor socio-medicale  

Israfilov Marina, dr., conf.univ./ 

Zmuncila  Ludmila, lect.univ  

c.342 

 Asistenţă-expertiză socială la nivel 
nano: Lucrul cu sinele (auto-

conştientizare, competenţă şi 

integritate) 

Moldovan Vadim, dr.,conf.univ./ 

Rotaru –Sîrbu Natalia, lect. univ. 

Bălănescu 29/1 

 



Vineri 

15.11.2019 

 Asistenţa socială şi politici de 

bunăstare socială  
Focșa Tatiana, dr., conf.univ 

Bălănescu 29/1 

Psihodiagnostic clinic și 

psihometrie socială  
Rusnac Svetlana .dr.,conf. univ./ 

Moraru Ina lect.univ. 

c. 341. 

Managementul resurselor umane 

și a competenței 
Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.342 

 Managementul calităţii serviciilor 

socio-medicale 
Israfilov Marina, dr., conf.univ 

c.346 

Sâmbătă 

16.11.2019 

 Conceptualizarea şi formularea 
proiectelor în domeniul 

antreprenoriatului social  

MoldovanVadim,  dr.,conf.univ./ 
Haraz Svetlana, lect.univ. 

Bălănescu 29/1 

  Asistenţă-expertiză socială la nivel 
nano: Lucrul cu sinele (auto-

conştientizare, competenţă şi 

integritate) 

Moldovan Vadim,  dr.,conf.univ./ 

Rotaru –Sîrbu Natalia, lect. univ. 

c.322 

 

 

Luni 

18.11.2019 

Dreptul muncii 

Focșa Tatiana, dr., conf.univ. 

c.346 

Lucrul cu grupurile 

MoldovanVadim,  dr.,conf.univ./ 

Haraz Svetlana, lect.univ. 

Bălănescu 29/1 

 Managementul resurselor umane 

și a competenței 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.342 

  

Marți 

19.11.2019 

Dezvoltarea resurselor umane: 

proces, practic și perspective  
Mihai Cucereanu, dr., conf univ  

c.342 

Înţelegerea sistemelor sociale 

locale şi globale 
Negură Petru, dr.,conf.univ.interim 

Bălănescu 29/1 

Managementul resurselor umane și 

al serviciilor socio-medicale  
Israfilov Marina, dr., conf.univ./ 

Zmuncila  Ludmila, lect.univ  

c.346 

   

Miercuri 

20.11.2019 

Dreptul muncii 
Focșa Tatiana, dr., conf.univ. 

c.339 

Conceptualizarea şi formularea 
proiectelor în domeniul 

antreprenoriatului social  

MoldovanVadim,  dr.,conf.univ./ 
Haraz Svetlana, lect.univ. 

Bălănescu 29/1 

Psihodiagnostic clinic și 
psihometrie socială  

Rusnac Svetlana .dr.,conf. univ./ 

Moraru Ina lect.univ. 

c. 341 

Managementul resurselor umane 
și a competenței 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.346 

  

Joi 

21.11.2019 

Etica afacerilor si responsabilitatea 
socială  

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.346 

 Psihodiagnostic clinic și 
psihometrie socială  

Rusnac Svetlana .dr.,conf. univ./ 

Moraru Ina lect.univ. 

c. 341 

   

Vineri 

22.11.2019 

Metodologia și etica cercetării în 

științele sociale și comportamentale 
Lungu E., dr., conf. univ.inter. 

c.341 

Metodologia și etica cercetării în 

științele sociale și comportamentale 
Lungu E., dr., conf. univ.inter. 

c.341 

Metodologia și etica cercetării în 

științele sociale și comportamentale 
Lungu E., dr., conf. univ.inter. 

c.341 

Managementul resurselor umane 

și a competenței 
Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.342 

 Managementul calităţii serviciilor 

socio-medicale 
Israfilov Marina, dr., conf.univ 

c.346 

Sâmbătă 

23.11.2019 

      

 

Luni 

25.11.2019 

Economia și organizarea muncii 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.346 

 Politici de bunăstare socială a 

populației  

Focșa Tatiana, dr., conf.univ. 

c.342 

   

Marți 

26.11.2019 

Managementul securităţii şi 

sănătăţii muncii   

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.346 

 

Conceptualizarea şi formularea 

proiectelor în domeniul 

antreprenoriatului social  
MoldovanVadim,  dr.,conf.univ./ 

Haraz Svetlana, lect.univ. 

Bălănescu 29/1 

Medicină socială: competențe 

praxiologice 

Israfilov Marina, dr., conf.univ 

c.342 

 

   

Miercuri 

27.11.2019 

Etica afacerilor si  
Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c. 342 

 Psihodiagnostic clinic și 
psihometrie socială  

Rusnac Svetlana .dr.,conf. univ./ 

Moraru Ina lect.univ. 
c. 341. 

   

Joi 

28.11.2019 

Metodologia și etica cercetării în 

științele sociale și comportamentale 
Lungu E., dr., conf. univ.inter. 

c.341 

Metodologia și etica cercetării în 

științele sociale și comportamentale 
Lungu E., dr., conf. univ.inter. 

c.341 

Metodologia și etica cercetării în 

științele sociale și comportamentale 
Lungu E., dr., conf. univ.inter. 

c.341 

   



Vineri 

29.11.2019 

Metodologia și etica cercetării în 

științele sociale și comportamentale 
Lungu E., dr., conf. univ.inter. 

c.341 

Metodologia și etica cercetării în 

științele sociale și comportamentale 
Lungu E., dr., conf. univ.inter. 

c.341 

Metodologia și etica cercetării în 

științele sociale și comportamentale 
Lungu E., dr., conf. univ.inter. 

 c.341 

  

 

 Managementul calităţii serviciilor 

socio-medicale 
Israfilov Marina, dr., conf.univ 

c.346 

Sâmbătă 

30.12.2019 

      

 

Luni 

02.12.2019 

Economia și organizarea muncii 

Mihai Cucereanu,  

dr., conf univ. 

c.342 

 Politici de bunăstare socială a 

populației  

Focșa Tatiana, dr., conf.univ. 

c.346 

   

Marți 

03.12.2019 

Managementul securităţii şi 

sănătăţii muncii   
Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.346 

 Medicină socială: competențe 

praxiologice 
Israfilov Marina, dr., conf.univ 

c.342 

 

   

Miercuri 

04.12.2019 

Etica afacerilor si responsabilitatea 
socială  

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.342 

Asistenţa socială şi politici de 
bunăstare socială  

Focșa Tatiana, dr., conf.univ 

Bălănescu 29/1 

Psihodiagnostic clinic și 
psihometrie socială  

Rusnac Svetlana .dr.,conf. univ./ 

Moraru Ina lect.univ. 

c. 341 

   

Joi 

05.12.2019 

Etica afacerilor si responsabilitatea 

socială  
Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.342 

 Medicină socială: competențe 

praxiologice 
Israfilov Marina, dr., conf.univ 

c.346 

   

Vineri 

06.12.2019 

Metodologia și etica cercetării în 
științele sociale și comportamentale 

Lungu E., dr., conf. univ.inter. 

c.341 

Metodologia și etica cercetării în 
științele sociale și comportamentale 

Lungu E., dr., conf. univ.inter. 

 c.341 

Metodologia și etica cercetării în 
științele sociale și comportamentale 

Lungu E., dr., conf. univ.inter. 

c.341 

  Managementul calităţii serviciilor 
socio-medicale 

Israfilov Marina, dr., conf.univ 

c.346 

Sâmbătă 

07.12.2019 

      

 

Luni 

09.12.2019 

Metodologia și etica cercetării în 

științele sociale și comportamentale 
Lungu E., dr., conf. univ.inter. 

c.341 

Metodologia și etica cercetării în 

științele sociale și comportamentale 
Lungu E., dr., conf. univ.inter. 

c.341 

Metodologia și etica cercetării în 

științele sociale și comportamentale 
Lungu E., dr., conf. univ.inter. 

c.341 

 Spiritualitatea: Dimensiunea 

metafizică a asistenţei-expertizei 
sociale 

Moldovan Vadim, dr.,conf.univ. 

Bălănescu 29/1 

 

Marți 

10.12.2019 

Managementul securităţii şi 

sănătăţii muncii   

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.342 
 

 Psihodiagnostic clinic și 

psihometrie socială  

Rusnac Svetlana .dr.,conf. univ./ 
Moraru Ina lect.univ. 

c. 341. 

EXAMEN 

 Spiritualitatea: Dimensiunea 

metafizică a asistenţei-expertizei 

sociale 
Moldovan Vadim, dr.,conf.univ. 

Bălănescu 29/1 

 

Miercuri 

11.12.2019 

Etica afacerilor si responsabilitatea 
socială  

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.346 

   Spiritualitatea: Dimensiunea 
metafizică a asistenţei-expertizei 

sociale 

Moldovan Vadim, dr.,conf.univ. 

Bălănescu 29/1 

 

Joi 

12.12.2019 

Metodologia și etica cercetării în 

științele sociale și comportamentale 
Lungu E., dr., conf. univ.inter. 

c.341 

EXAMEN 

Metodologia și etica cercetării în 

științele sociale și comportamentale 
Lungu E., dr., conf. univ.inter. 

c.341 

EXAMEN 

Metodologia și etica cercetării în 

științele sociale și comportamentale 
Lungu E., dr., conf. univ.inter. 

c.341 

EXAMEN 

 Spiritualitatea: Dimensiunea 

metafizică a asistenţei-expertizei 
sociale 

Moldovan Vadim, dr.,conf.univ. 

Bălănescu 29/1 

 

Vineri 

13.12.2019 

Managementul securităţii şi 
sănătăţii muncii   

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.342 
 

 Medicină socială: competențe 
praxiologice 

Israfilov Marina, dr., conf.univ 

c.346 

 

 Spiritualitatea: Dimensiunea 
metafizică a asistenţei-expertizei 

sociale 

Moldovan Vadim, dr.,conf.univ. 

Bălănescu 29/1 

 

Sâmbătă       Spiritualitatea: Dimensiunea  



14.12.2019 metafizică a asistenţei-expertizei 

sociale 
Moldovan Vadim, dr.,conf.univ. 

Bălănescu 29/1 

 

Luni 

16.12.2019 

 

 Dreptul muncii 

Focșa Tatiana, dr., conf.univ 

c.346 

EXAMEN 

  Auditul şi indicatorii evaluării 

calității personalului  

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.342 

EXAMEN 

Politici și reforme sociale 

contemporane în protecția copilului 

și familiei 
Negură Petru, dr.conf.univ. /Haraz 

Svetlana, lect.univ 

Bălănescu 29/1 

EXAMEN 

Supervizarea profesională 

Israfilov Marina, dr., conf.univ./ 

Nicoleta Canțer, asist.univ. 

c.322 

EXAMEN 

Marți 

17.12.2019 

Economia și organizarea muncii 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.342 

 

 Principii deontologice și 

responsabilitate socială  
Negură Petru, dr.conf.univ. / 

Haraz Svetlana, lect.univ 

c.346 

   

Miercuri 

18.12.2019 

Managementul securităţii şi 

sănătăţii muncii   

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.342 
 

 Medicină socială: competențe 

praxiologice 

Israfilov Marina, dr., conf.univ 

c.342 

EXAMEN 

Managementul echipei şi 

leadership  

Negură Petru, dr.conf.univ. / 
Haraz Svetlana, lect.univ.  

c.346 

EXAMEN 

Spiritualitatea: Dimensiunea 

metafizică a asistenţei-expertizei 

sociale 
Moldovan Vadim, dr.,conf.univ. 

Bălănescu 29/1 

EXAMEN 

Consiliere şi terapii de familie 

Israfilov Marina, dr., conf.univ./ 

Rotaru –Sîrbu Natalia, lect. univ. 

c.339 

EXAMEN 

Joi 

19.12.2019 

Etica afacerilor si responsabilitatea 
socială  

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.346 

 Principii deontologice și 
responsabilitate socială  

Negură Petru, dr.conf.univ. 

/Haraz Svetlana, lect.univ 

c.342 

   

Vineri 

20.12.2019 

 Lucrul cu grupurile 

MoldovanVadim,  dr.,conf.univ./ 
Haraz Svetlana, lect.univ. 

c.322 

EXAMEN 

 Managementul carierei  

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.342 

EXAMEN 

Sistemul familial şi activitatea în 

cadrul acestuia 
Focșa Tatiana, dr., conf.univ 

c.339 

EXAMEN 

Managementul calităţii serviciilor 

socio-medicale 
Israfilov Marina, dr., conf.univ 

c.346 

EXAMEN 

Sâmbătă 

21.12.2019 

      

Luni 

22.12.2019 

Managementul securităţii şi 

sănătăţii muncii   
Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.342 

EXAMEN 

 Politici de bunăstare socială a 

populației  
Focșa Tatiana, dr., conf.univ 

c.346 

EXAMEN 

   

Marți 

23.12.2019 

 Asistenţa socială şi politici de 

bunăstare socială  

Focșa Tatiana, dr., conf.univ 

c.322 

EXAMEN 

 Managementul resurselor umane 

și a competenței 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.346 

EXAMEN 

 Asistenţa complexă a cazurilor de 

violenţă în familie 

Israfilov Marina, dr., conf.univ./ 
Rotaru –Sîrbu Natalia, lect. univ. 

c.342 

EXAMEN 

2020 

Joi 

09.01.2020 

Economia și organizarea muncii 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.342 

EXAMEN 

Înţelegerea sistemelor sociale 

locale şi globale 
Negură Petru, dr.,conf.univ.interim 

c.322 

EXAMEN 

    

Vineri 

10. 01.2020 

  Managementul resurselor umane și 

al serviciilor socio-medicale  

Israfilov Marina, dr., conf.univ. / 
Zmuncila  Ludmila, lect.univ  

c.346 

EXAMEN 

   

Sâmbătă       



11. 01.2020 

Luni 

13. 01.2020 

Dezvoltarea resurselor umane: 

proces, practic și perspective  

Mihai Cucereanu, dr., conf univ  

c.342 

EXAMEN 

 Principii deontologice și 

responsabilitate socială  

Negură Petru, dr.conf.univ. / 
Haraz Svetlana, lect.univ 

c.346 

EXAMEN 

   

Marți 

14. 01.2020 

 Asistența-expertiza socială a 
mediului: ecologia fizică și 

tehnologică  

Moldovan Vadim, dr.,conf.univ./ 

Nicoleta Canțer, asist.univ. 

c.322 

EXAMEN 

    

Miercuri 

15. 01.2020 

Etica afacerilor si 

responsabilitatea socială  

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

c.342 

EXAMEN 

   Asistenţă-expertiză socială la nivel 

nano: Lucrul cu sinele (auto-

conştientizare, competenţă şi 
integritate) 

Moldovan Vadim, dr.,conf.univ./ 

Rotaru –Sîrbu Natalia, lect.univ. 

c.322 

EXAMEN 

 

Joi 

16.01.2020 

 Conceptualizarea şi formularea 
proiectelor în domeniul 

antreprenoriatului social  

MoldovanVadim,  dr.,conf.univ./ 
Haraz Svetlana, lect.univ. 

c.322 

EXAMEN 

    

    

 

Șef Catedră Asistență Socială și Sociologie „Nicolae Sali”       Harz Svetana, MA, lect.univ. 

 

Decan FȘSE            Svetlana Rusnac, dr., conf.univ. 


