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ORARUL FACULTĂŢII ŞTIINŢE SOCIALE ȘI ALE EDUCAŢIEI 

CATEDRA ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI SOCIOLOGIE „NICOLAE SALI” 

CICLUL II- MASTERAT 

PROGRAME DE MASTER: 

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  

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

DATA 01 SAASES 01 MSSS 02 MCOCRU 02 SAASES 02 MSSS 

 

Luni 

04.10.21 

 

Adunare 16.30 

cab.247 

Adunare 16.30 

cab.247 

   

Înţelegerea dialecticii ca orientare 

teoretică de bază a asistenței-expertizei 

sociale 

(curs) 

Moldovan Vadim, dr.,conf.univ. 

Bălănescu 29/1 

Principii deontologice și responsabilitate 

socială  

(curs) 

Haraz Svetlana, l/u 

сab.342 

Auditul şi indicatorii evaluării 

calității personalului  

(curs) 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

сab.346 

  

 

Marți 

05.10.21 

Lucrul cu grupurile 

(curs) 

Haraz Svetlana, l/u 

Bălănescu 29/1 

Politici de bunăstare socială a populației  

Focșa Tatiana, dr., l/u 

(curs) 

сab.342 

Managementul carierei  

(curs) 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

сab.346 

Asistenţă-expertiză socială la nivel nano: 

Lucrul cu sinele (auto-conştientizare, 

competenţă şi integritate) 

(curs) 

Simion Simion Dănuț a/u 

сab.322 

 

 

Miercuri 

06.10.21 

Asistenţa socială şi politici de bunăstare 

socială 

 (curs) 

Focșa Tatiana, dr., l/u 

Bălănescu 29/1 

Psihodiagnostic clinic și psihometrie 

socială 

(curs) 

Moraru Ina, a/u 

сab. 344 

Auditul şi indicatorii evaluării 

calității personalului  

(curs) 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

сab.346 

 Consilierea persoanelor în situații de 

risc  

(curs) 

Simion Simion Dănuț a/u 

сab.342 

 

Joi 

07.10.21 

Lucrul cu grupurile 

(curs) 

Haraz Svetlana, l/u 

Bălănescu 29/1 

Psihodiagnostic clinic și psihometrie 

socială 

(curs) 

Moraru Ina, a/u 

сab. 344 

Managementul carierei  

(curs) 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

сab.346 

  

 

Vineri 

08.10.21 

Lucrul cu grupurile 

(curs) 

Haraz Svetlana, l/u 

Bălănescu 29/1 

  Asistenţă-expertiză socială la nivel nano: 

Lucrul cu sinele (auto-conştientizare, 

competenţă şi integritate) 

(curs) 

Simion Simion Dănuț a/u 

сab.322 

 

 

Sâmbătă 

09.10.21 

 Politici de bunăstare socială a populației  

Focșa Tatiana, dr., l/u 

(curs) 

сab.346 

 Practica asistenței-expertizei sociale în 

dezastre și crize sociale 

(curs) 

Haraz Svetlana, l/u 

Bălănescu 29/1 

 

DATA 01 SAASES 01 MSSS 02 MCOCRU 02 SAASES 02 MSSS 

 

Luni 

11.10.21 

Înţelegerea dialecticii ca orientare 

teoretică de bază a asistenței-expertizei 

sociale 

(curs) 

Principii deontologice și responsabilitate 

socială  

(curs) 

Haraz Svetlana, l/u 

Auditul şi indicatorii evaluării 

calității personalului  

(curs) 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

  



Moldovan Vadim, dr.,conf.univ. 

Bălănescu 29/1 

сab.342 сab.346 

 

Marți 

12.10.21 

Lucrul cu grupurile 

(curs) 

Haraz Svetlana, l/u 

Bălănescu 29/1 

Managementul resurselor umane și al 

serviciilor socio-medicale  

(curs) 

Zmuncila  Ludmila, l/u  

сab.346 

Managementul carierei  

(curs) 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

сab.342 

Asistenţă-expertiză socială la nivel nano: 

Lucrul cu sinele (auto-conştientizare, 

competenţă şi integritate) 

(curs) 

Simion Simion Dănuț a/u 

сab.322 

 

 

Miercuri 

13.10.21 

Asistenţa socială şi politici de bunăstare 

socială 

 (curs) 

Focșa Tatiana, dr., l/u 

Bălănescu 29/1 

Psihodiagnostic clinic și psihometrie 

socială 

(curs) 

Moraru Ina, a/u 

сab. 344 

Stagiu de practică: Practica 

managerială în resursele umane 

Instruire  

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

сab.346 

Stagiu de practică: Implementarea şi 

evaluarea proiectelor în domeniul 

antreprenoriat social  

Instruire 

Moldovan Vadim, dr.,conf.univ.  

Haraz Svetlana, l/u 

Bălănescu 29/1 

Stagiu de practică: Practica 

managerială în serviciile socio-

medicale 

Instruire 

Israfilov Marina, dr., l/u 

cab.342 

 

Joi 

14.10.21 

Asistența-expertiza socială ecologică 

pentru bunăstare comunitară 

(curs) 

Dănilescu Viorica, a/u 

сab.322 

Psihodiagnostic clinic și psihometrie 

socială 

(sem) 

Moraru Ina, a/u 

сab.344 

Managementul carierei  

(curs) 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

сab.346 

Sistemul familial și activitatea în cadrul 

acestuia 

(curs) 

Haraz Svetlana, l/u 

Bălănescu 29/1 

 

 

Vineri 

15.10.21 

Lucrul cu grupurile 

(curs) 

Haraz Svetlana, l/u 

Bălănescu 29/1 

Politici de bunăstare socială a populației  

Focșa Tatiana, dr., l/u 

(curs) 

сab.346 

  Consilierea persoanelor în situații de 

risc  

(curs) 

Simion Simion Dănuț a/u 

сab.342 

Sâmbătă 

16.10.21 

Conceptualizarea şi formularea 

proiectelor în domeniul 

antreprenoriatului social  

(curs) 

Haraz Svetlana, l/u 

Bălănescu 29/1 

Politici de bunăstare socială a populației  

Focșa Tatiana, dr., l/u 

(curs) 

сab.346 

   

DATA 01 SAASES 01 MSSS 02 MCOCRU 02 SAASES 02 MSSS 

 

Luni 

18.10.21 

Înţelegerea dialecticii ca orientare 

teoretică de bază a asistenței-expertizei 

sociale 

(curs) 

Moldovan Vadim, dr.,conf.univ. 

Bălănescu 29/1 

Principii deontologice și responsabilitate 

socială  

(curs) 

Haraz Svetlana, l/u 

сab.346 

Auditul şi indicatorii evaluării 

calității personalului  

(curs) 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

сab.342 

  

 

 

Marți 

19.10.21 

Conceptualizarea şi formularea 

proiectelor în domeniul 

antreprenoriatului social  

(curs) 

Haraz Svetlana, l/u 

cab.348 

Medicină socială: competențe 

praxiologice 

(curs) 

Israfilov Marina,  dr., l/u 

сab.342 

Managementul carierei  

(curs) 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

сab.346 

Asistenţă-expertiză socială la nivel nano: 

Lucrul cu sinele (auto-conştientizare, 

competenţă şi integritate) 

(curs) 

Simion Simion Dănuț a/u 

Bălănescu 29/1 

Consiliere şi terapii de familie  

(curs) 

Rotaru –Sîrbu Natalia, a/u. 

сab.322 

 

Miercuri 

20.10.21 

Asistenţa socială şi politici de bunăstare 

socială 

 (curs) 

Focșa Tatiana, dr., l/u 

Bălănescu 29/1 

Psihodiagnostic clinic și psihometrie 

socială 

(sem.) 

Moraru Ina, a/u 

сab. 344 

Auditul şi indicatorii evaluării 

calității personalului  

(lab) 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

сab.346 

Sistemul sănătății mintale și activitatea 

în cadrul acestuia 

(curs) 

Israfilov Marina, dr., l/u 

cab.322 

Asistenţa complexă a cazurilor de 

violenţă în familie 

(curs) 

Rotaru –Sîrbu Natalia, l/u 

сab.342 

 Asistența-expertiza socială ecologică Psihodiagnostic clinic și psihometrie Managementul carierei  Sistemul familial și activitatea în cadrul Managementul calităţii serviciilor 



Joi 

21.10.21 

pentru bunăstare comunitară 

(curs) 

Dănilescu Viorica, a/u 

Bălănescu 29/1 

socială 

(sem.) 

Moraru Ina, a/u 

сab. 344 

(lab) 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

сab.346 

acestuia 

(curs) 

Haraz Svetlana, l/u 

cab.348 

socio-medicale 

(curs) 

Israfilov Marina, dr., l/u 

сab.342 

 

Vineri 

22.10.21 

Lucrul cu grupurile 

(sem) 

Haraz Svetlana, l/u 

Bălănescu 29/1 

Medicină socială: competențe 

praxiologice 

(curs) 

Israfilov Marina,  dr., l/u 

сab.346 

  Consilierea persoanelor în situații de 

risc  

(curs) 

Simion Simion Dănuț a/u 

сab.342 

Sâmbătă 

23.10.21 

Conceptualizarea şi formularea 

proiectelor în domeniul 

antreprenoriatului social  

(curs) 

Haraz Svetlana, l/u 

Bălănescu 29/1 

Politici de bunăstare socială a populației  

Focșa Tatiana, dr., l/u 

(sem) 

сab.346 

   

DATA 01 SAASES 01 MSSS 02 MCOCRU 02 SAASES 02 MSSS 

 

Luni 

25.10.21 

Înţelegerea dialecticii ca orientare 

teoretică de bază a asistenței-expertizei 

sociale 

(curs) 

Moldovan Vadim, dr.,conf.univ. 

Bălănescu 29/1 

Principii deontologice și responsabilitate 

socială  

(curs) 

Haraz Svetlana, l/u 

сab.348 

Auditul şi indicatorii evaluării 

calității personalului  

(lab) 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

сab.346 

 Managementul calităţii serviciilor 

socio-medicale 

(curs) 

Israfilov Marina, dr., l/u 

сab.342 

 

Marți 

26.10.21 

Lucrul cu grupurile 

(sem) 

Haraz Svetlana, l/u 

сab.348 
 

Politici de bunăstare socială a populației  

Focșa Tatiana, dr., l/u 

(curs) 

сab.346 

Managementul carierei  

(sem) 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

сab.342 

Asistenţă-expertiză socială la nivel nano: 

Lucrul cu sinele (auto-conştientizare, 

competenţă şi integritate) 

(lab) 

Simion Simion Dănuț a/u 

Bălănescu 29/1 

Consiliere şi terapii de familie  

(curs) 

Rotaru –Sîrbu Natalia, a/u. 

сab.322 

 

Miercuri 

27.10.21 

Asistenţa socială şi politici de bunăstare 

socială 

 (curs) 

Focșa Tatiana, dr., l/u 

cab.322 

Psihodiagnostic clinic și psihometrie 

socială 

(sem.) 

Moraru Ina, a/u 

сab.344 

Auditul şi indicatorii evaluării 

calității personalului  

(lab) 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

сab.342 

Sistemul sănătății mintale și activitatea 

în cadrul acestuia 

(curs) 

Israfilov Marina, dr., l/u 

Bălănescu 29/1 

Asistenţa complexă a cazurilor de 

violenţă în familie 

(curs) 

Rotaru –Sîrbu Natalia, l/u 

сab.346 

 

Joi 

28.10.21 

Asistența-expertiza socială ecologică 

pentru bunăstare comunitară 

(curs) 

Dănilescu Viorica, a/u 

Bălănescu 29/1 

Psihodiagnostic clinic și psihometrie 

socială 

(sem.) 

Moraru Ina, a/u 

сab. 344 

Managementul carierei  

(lab) 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

сab.346 

Sistemul familial și activitatea în cadrul 

acestuia 

(curs) 

Haraz Svetlana, l/u 

cab.348 

 

Managementul calităţii serviciilor 

socio-medicale 

(curs) 

Israfilov Marina, dr., l/u 

сab.342 

 

 

Vineri 

29.10.21 

Conceptualizarea şi formularea 

proiectelor în domeniul 

antreprenoriatului social  

(curs) 

Haraz Svetlana, l/u 

Bălănescu 29/1 

Medicină socială: competențe 

praxiologice 

(curs) 

Israfilov Marina,  dr., l/u 

сab.342 

  Consilierea persoanelor în situații de 

risc  

(curs) 

Simion Simion Dănuț a/u 

сab.346 

Sâmbătă 

30.10.21 

Conceptualizarea şi formularea 

proiectelor în domeniul 

antreprenoriatului social  

(curs) 

Haraz Svetlana, l/u 

Bălănescu 29/1 

    



DATA 01 SAASES 01 MSSS 02 MCOCRU 02 SAASES 02 MSSS 

Luni 

01.11.21 

Înţelegerea dialecticii ca orientare 

teoretică de bază a asistenței-expertizei 

sociale 

(curs) 

Moldovan Vadim, dr.,conf.univ. 

Bălănescu 29/1 

Principii deontologice și responsabilitate 

socială  

(curs) 

Haraz Svetlana, l/u 

сab.346 

 Sistemul sănătății mintale și activitateaa 

în cadrul acestuia 

(curs) 

Israfilov Marina, dr., l/u 

cab.322 

 

 

Marți 

02.11.21 

Lucrul cu grupurile 

(sem) 

Haraz Svetlana, l/u 

сab.348 

Politici de bunăstare socială a populației  

Focșa Tatiana, dr., l/u 

(curs) 

сab.346 

Auditul şi indicatorii evaluării 

calității personalului  

(curs) 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

сab.342 

Asistenţă-expertiză socială la nivel nano: 

Lucrul cu sinele (auto-conştientizare, 

competenţă şi integritate) 

(curs) 

Simion Simion Dănuț a/u 

Bălănescu 29/1 

Consiliere şi terapii de familie  

(curs) 

Rotaru –Sîrbu Natalia, a/u. 

 

 сab.322 

 

Miercuri 

03.11.21 

Asistenţa socială şi politici de bunăstare 

socială 

 (curs) 

Focșa Tatiana, dr., l/u 

Bălănescu 29/1 

Psihodiagnostic clinic și psihometrie 

socială 

(sem.) 

Moraru Ina, a/u 

сab.344 

EXAMEN 

  

Asistenţă-expertiză socială la nivel nano: 

Lucrul cu sinele (auto-conştientizare, 

competenţă şi integritate) 

(lab) 

Simion Simion Dănuț a/u  

сab.322 

Asistenţa complexă a cazurilor de 

violenţă în familie 

(curs) 

Rotaru –Sîrbu Natalia, l/u 

сab.342 

 

Joi 

04.11.21 

Asistența-expertiza socială ecologică 

pentru bunăstare comunitară 

(curs) 

Dănilescu Viorica, a/u 

сab.322 

Managementul resurselor umane și al 

serviciilor socio-medicale  

(curs) 

Zmuncila  Ludmila, l/u  

сab.346 

Managementul echipei şi 

leadership  

(curs) 

Haraz Svetlana, l/u 

сab.348 

Sistemul sănătății mintale și activitatea 

în cadrul acestuia 

(curs) 

Israfilov Marina, dr., l/u 

Bălănescu 29/1 

 

 

Vineri 

05.11.21 

Înţelegerea dialecticii ca orientare 

teoretică de bază a asistenței-expertizei 

sociale 

(sem) 

Moldovan Vadim, dr.,conf.univ. 

Bălănescu 29/1 

Medicină socială: competențe 

praxiologice 

(curs/lab) 

Israfilov Marina,  dr., l/u 

сab.346 

 Sistemul familial și activitatea în cadrul 

acestuia 

(curs) 

Haraz Svetlana, l/u 

bab.348 

Consilierea persoanelor în situații de 

risc  

(curs) 

Simion Simion Dănuț a/u 

сab.342 

Sâmbătă 

06.11.21 

Conceptualizarea şi formularea 

proiectelor în domeniul 

antreprenoriatului social  

(lab) 

Haraz Svetlana, l/u 

Bălănescu 29/1 

Medicină socială: competențe 

praxiologice 

(curs) 

Israfilov Marina,  dr., l/u 

сab.346_ 

   

DATA 01 SAASES 01 MSSS 02 MCOCRU 02 SAASES 02 MSSS 

 

Luni 

08.11.21 

Înţelegerea dialecticii ca orientare 

teoretică de bază a asistenței-expertizei 

sociale 

(sem) 

Moldovan Vadim, dr.,conf.univ. 

Bălănescu 29/1 

Principii deontologice și responsabilitate 

socială  

(sem) 

Haraz Svetlana, l/u 

сab.348 

Managementul resurselor umane și 

a competenței 

(curs) 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

сab.346 

 Managementul calităţii serviciilor 

socio-medicale 

(curs) 

Israfilov Marina, dr., l/u 

сab.342 

 

Marți 

09.11.21 

 Politici de bunăstare socială a populației  

Focșa Tatiana, dr., l/u 

(sem) 

сab.346 

Managementul echipei şi 

leadership  

(curs) 

Haraz Svetlana, l/u 

сab.348 

Sistemul sănătății mintale și activitatea 

în cadrul acestuia 

(curs) 

Israfilov Marina, dr., l/u 

Bălănescu 29/1 

Consiliere şi terapii de familie  

(curs) 

Rotaru –Sîrbu Natalia, a/u. 

сab.342 

 

Miercuri 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul asistenței și expertizei sociale 

Metodologia și etica cercetării în domeniul 

asistenței și expertizei sociale  

Managementul resurselor umane și 

a competenței 

Sistemul familial și activitatea în cadrul 

acestuia 

Asistenţa complexă a cazurilor de 

violenţă în familie 



10.11.21  (curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ 

сab. 303/III 

(curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ 

сab. 303/III 

(curs) 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

сab.342 

(curs) 

Haraz Svetlana, l/u 

Bălănescu 29/1 

(curs) 

Rotaru –Sîrbu Natalia, l/u 

сab.346 

Joi 

11.11.21 

Asistența-expertiza socială ecologică 

pentru bunăstare comunitară 

(curs) 

Dănilescu Viorica, a/u 

Bălănescu 29/1 

Managementul resurselor umane și al 

serviciilor socio-medicale  

(curs) 

Zmuncila  Ludmila, l/u  

сab.346 

  

Managementul echipei şi 

leadership  

(curs) 

Haraz Svetlana, l/u 

сab.348 

  

 

Vineri 

12.11.21 

Conceptualizarea şi formularea 

proiectelor în domeniul 

antreprenoriatului social  

(lab) 

Haraz Svetlana, l/u 

Bălănescu 29/1 

Medicină socială: competențe 

praxiologice 

(lab) 

Israfilov Marina,  dr., l/u 

сab.346 

  Consilierea persoanelor în situații de 

risc  

(lab) 

Simion Simion Dănuț a/u 

сab.342 

 

Sâmbătă 

13.11.21 

Asistenţa socială şi politici de bunăstare 

socială  

(sem) 

Focșa Tatiana, dr., l/u 

Bălănescu 29/1 

  Sistemul familial și activitatea în cadrul 

acestuia 

(lab) 

Haraz Svetlana, l/u 

cab.348 

 

DATA 01 SAASES 01 MSSS 02 MCOCRU 02 SAASES 02 MSSS 

 

Luni 

15.11.21 

Înţelegerea dialecticii ca orientare 

teoretică de bază a asistenței-expertizei 

sociale 

(sem) 

Moldovan Vadim, dr.,conf.univ. 

Bălănescu 29/1 

Principii deontologice și responsabilitate 

socială  

(sem) 

Haraz Svetlana, l/u 

сab.348 

Managementul resurselor umane și 

a competenței 

(curs) 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

cab.342 

 Managementul calităţii serviciilor 

socio-medicale 

(curs) 

Israfilov Marina, dr., l/u 

cab.346 

 

Marți 

16.11.21 

Conceptualizarea şi formularea 

proiectelor în domeniul 

antreprenoriatului social  

(lab) 

Haraz Svetlana, l/u 

cab.348 

Politici de bunăstare socială a populației  

Focșa Tatiana, dr., l/u 

(sem) 

сab.346 

Managementul resurselor umane și 

a competenței 

(curs) 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

сab.342 

Sistemul sănătății mintale și activitatea 

în cadrul acestuia 

(curs) 

Israfilov Marina, dr., l/u 

Bălănescu 29/1 

Consiliere şi terapii de familie  

(curs) 

Rotaru –Sîrbu Natalia, a/u. 

cab.322 

Miercuri 

17.11.21 

Asistenţa socială şi politici de bunăstare 

socială  

(sem) 

Focșa Tatiana, dr., l/u 

Bălănescu 29/1 

Medicină socială: competențe 

praxiologice 

(curs) 

Israfilov Marina,  dr., l/u 

сab.342 

Managementul echipei şi 

leadership  

(curs) 

Haraz Svetlana, l/u 

сab.348 

Asistenţă-expertiză socială la nivel nano: 

Lucrul cu sinele (auto-conştientizare, 

competenţă şi integritate) 

(lab) 

Simion Simion Dănuț a/u 

сab.322 

Asistenţa complexă a cazurilor de 

violenţă în familie 

(curs) 

Rotaru –Sîrbu Natalia, l/u 

сab.346 

 

Joi 

18.11.21 

Asistența-expertiza socială ecologică 

pentru bunăstare comunitară 

(sem) 

Dănilescu Viorica, a/u 

Bălănescu 29/1 

Managementul resurselor umane și al 

serviciilor socio-medicale  

(curs) 

Zmuncila  Ludmila, l/u  

сab.346 

Managementul resurselor umane și 

a competenței 

(curs) 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

сab.342 

Sistemul familial și activitatea în cadrul 

acestuia 

(lab) 

Haraz Svetlana, l/u 

cab.348 

Managementul calităţii serviciilor 

socio-medicale 

(lab) 

Israfilov Marina, dr., l/u 

cab.322 

 

Vineri 

19.11.21 

 Medicină socială: competențe 

praxiologice 

(lab) 

Israfilov Marina,  dr., l/u 

сab.346_ 

 Practica asistenței-expertizei sociale în 

dezastre și crize sociale 

(curs) 

Haraz Svetlana, l/u 

Bălănescu 29/1 

Consilierea persoanelor în situații de 

risc  

(lab) 

Simion Simion Dănuț a/u 

сab.342 

DATA 01 SAASES 01 MSSS 02 MCOCRU 02 SAASES 02 MSSS 



 

Luni 

22.11.21 

Asistenţa socială şi politici de bunăstare 

socială  

(sem) 

Focșa Tatiana, dr., l/u 

Bălănescu 29/1 

Principii deontologice și responsabilitate 

socială  

(sem) 

Haraz Svetlana, l/u 

сab.348 

Managementul resurselor umane și 

a competenței 

(lab) 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

сab.346 

Sistemul sănătății mintale și activitatea 

în cadrul acestuia 

(lab) 

Israfilov Marina, dr., l/u 

cab.322 

 

 

Marți 

23.11.21 

Înţelegerea dialecticii ca orientare 

teoretică de bază a asistenței-expertizei 

sociale 

(sem) 

Moldovan Vadim, dr.,conf.univ. 

Bălănescu 29/1 

Politici de bunăstare socială a populației  

Focșa Tatiana, dr., l/u 

(sem) 

сab.346 

Managementul echipei şi 

leadership  

(curs) 

Haraz Svetlana, l/u 

сab.348 

 Consiliere şi terapii de familie  

(lab) 

Rotaru –Sîrbu Natalia, a/u. 

сab.342 

 

Miercuri 

24.11.21 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul asistenței și expertizei sociale 

(curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ 

сab. 303/III 

Metodologia și etica cercetării în domeniul 

managemntului servciilor sociale și de 

sănătate (curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ 

сab. 303/III 

Managementul resurselor umane și 

a competenței 

(lab) 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

сab.346 

Sistemul familial și activitatea în cadrul 

acestuia 

(lab) 

Haraz Svetlana, l/u 

Bălănescu 29/1 

Asistenţa complexă a cazurilor de 

violenţă în familie 

(lab) 

Rotaru –Sîrbu Natalia, l/u 

сab.342 

 

Joi 

25.11.21 

Asistența-expertiza socială ecologică 

pentru bunăstare comunitară 

(sem) 

Dănilescu Viorica, a/u 

Bălănescu 29/1 

Managementul resurselor umane și al 

serviciilor socio-medicale  

(curs) 

Zmuncila  Ludmila, l/u  

сab.346 

Managementul resurselor umane și 

a competenței 

(lab) 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

cab.342 

Practica asistenței-expertizei sociale în 

dezastre și crize sociale 

(curs) 

Haraz Svetlana, l/u 

cab.348 

Managementul calităţii serviciilor 

socio-medicale 

(lab) 

Israfilov Marina, dr., l/u 

cab.322 

 

Vineri 

26.11.21 

Asistența-expertiza socială ecologică 

pentru bunăstare comunitară 

(sem) 

Dănilescu Viorica, a/u 

Bălănescu 29/1 

Principii deontologice și responsabilitate 

socială  

(sem) 

Haraz Svetlana, l/u 

сab.348 

  Consilierea persoanelor în situații de 

risc  

(lab) 

Simion Simion Dănuț a/u 

сab.342 

DATA 01 SAASES 01 MSSS 02 MCOCRU 02 SAASES 02 MSSS 

 

Luni 

29.11.21 

Asistenţa socială şi politici de bunăstare 

socială  

(sem) 

Focșa Tatiana, dr., l/u 

Bălănescu 29/1 

Principii deontologice și responsabilitate 

socială  

(sem) 

Haraz Svetlana, l/u 

сab.348 

 Sistemul sănătății mintale și activitatea 

în cadrul acestuia 

(lab) 

Israfilov Marina, dr., l/u 

cab.322 

 

 

Marți 

30.11.21 

Înţelegerea dialecticii ca orientare 

teoretică de bază a asistenței-expertizei 

sociale 

(sem) 

Moldovan Vadim, dr.,conf.univ. 

Bălănescu 29/1 

Managementul resurselor umane și al 

serviciilor socio-medicale  

(lab) 

Zmuncila  Ludmila, l/u  

сab.346 

Managementul echipei şi 

leadership  

(lab) 

Haraz Svetlana, l/u 

сab.348 

 Consiliere şi terapii de familie  

(lab) 

Rotaru –Sîrbu Natalia, a/u. 

сab.342 

 

Miercuri 

01.12.21 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul asistenței și expertizei sociale 

(curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ 

сab. 303/III 

Metodologia și etica cercetării în domeniul 

managemntului servciilor sociale și de 

sănătate (curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ 

сab. 303/III 

Managementul echipei şi 

leadership  

(lab) 

Haraz Svetlana, l/u 

сab.348 

Sistemul sănătății mintale și activitatea 

în cadrul acestuia 

(lab) 

Israfilov Marina, dr., l/u 

Bălănescu 29/1 

Asistenţa complexă a cazurilor de 

violenţă în familie 

(lab) 

Rotaru –Sîrbu Natalia, l/u 

сab.342 

Joi 

02.12.21 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul asistenței și expertizei sociale 

(sem) 

Melentieva Aliona, a/u 

сab. 303/III 

Metodologia și etica cercetării în domeniul 

managemntului servciilor sociale și de 

sănătate  

(sem) 

Melentieva Aliona, a/u 

сab. 303/III 

Managementul echipei şi 

leadership  

(lab) 

Haraz Svetlana, l/u 

сab.348 

 Managementul calităţii serviciilor 

socio-medicale 

(lab) 

Israfilov Marina, dr., l/u 

сab.342 



 

Vineri 

03.12.21 

Asistența-expertiza socială ecologică 

pentru bunăstare comunitară 

EXAMEN 

Dănilescu Viorica, a/u 

сab. Bălănescu 29/1 

Medicină socială: competențe 

praxiologice 

EXAMEN 

Israfilov Marina,  dr., l/u 

сab.346 

  

 

Asistenţă-expertiză socială la nivel nano: 

Lucrul cu sinele (auto-conştientizare, 

competenţă şi integritate) 

EXAMEN 

Simion Simion Dănuț a/u 

сab.342 

 

DATA 01 SAASES 01 MSSS 02 MCOCRU 02 SAASES 02 MSSS 

 

Luni 

06.12.21 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul asistenței și expertizei sociale 

(sem) 

Melentieva Aliona, a/u 

сab. 303/III 

Metodologia și etica cercetării în domeniul 

managemntului servciilor sociale și de 

sănătate  

(sem) 

Melentieva Aliona, a/u 

сab. 303/III 

 Practica asistenței-expertizei sociale în 

dezastre și crize sociale 

(curs) 

Haraz Svetlana, l/u 

Bălănescu 29/1 

Consilierea persoanelor în situații de 

risc  

EXAMEN 

Simion Simion Dănuț a/u 

сab.346 

 

Marți 

07.12.21 

Asistenţa socială şi politici de bunăstare 

socială  

(sem) 

Focșa Tatiana, dr., l/u 

Bălănescu 29/1 

Managementul resurselor umane și al 

serviciilor socio-medicale  

(lab) 

Zmuncila  Ludmila, l/u  

сab.346 

Auditul şi indicatorii evaluării 

calității personalului  

EXAMEN 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

сab.342 

Sistemul familial și activitatea în cadrul 

acestuia 

EXAMEN 

Haraz Svetlana, l/u 

Bălănescu 29/1 

Consiliere şi terapii de familie  

(lab) 

Rotaru –Sîrbu Natalia, a/u. 

сab.342 

 

Miercuri 

08.12.21 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul asistenței și expertizei sociale 

(sem) 

Melentieva Aliona, a/u 

сab. 303/III 

Metodologia și etica cercetării în domeniul 

managemntului servciilor sociale și de 

sănătate  

(sem) 

Melentieva Aliona, a/u 

сab. 303/III 

 Practica asistenței-expertizei sociale în 

dezastre și crize sociale 

(lab) 

Haraz Svetlana, l/u 

Bălănescu 29/1 

Asistenţa complexă a cazurilor de 

violenţă în familie 

(lab) 

Rotaru –Sîrbu Natalia, l/u 

сab.342 

Joi 

09.12.21 

Lucrul cu grupurile 

EXAMEN 

Haraz Svetlana, l/u 

Bălănescu 29/1 

Managementul resurselor umane și al 

serviciilor socio-medicale  

(lab) 

Zmuncila  Ludmila, l/u  

сab.346 

 Practica asistenței-expertizei sociale în 

dezastre și crize sociale 

(lab) 

Haraz Svetlana, l/u 

Bălănescu 29/1 

 

 

Vineri 

10.12.21 

   Practica asistenței-expertizei sociale în 

dezastre și crize sociale 

(curs) 

Haraz Svetlana, l/u 

Bălănescu 29/1 

Managementul calităţii serviciilor 

socio-medicale 

EXAMEN 

Israfilov Marina, dr., l/u 

сab.342 

DATA 01 SAASES 01 MSSS 02 MCOCRU 02 SAASES 02 MSSS 

 

Luni 

13.12.21 

Asistenţa socială şi politici de bunăstare 

socială  

EXAMEN 

Focșa Tatiana, dr., l/u 

Bălănescu 29/1 

 Managementul carierei  

EXAMEN 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

сab.342 

Practica asistenței-expertizei sociale în 

dezastre și crize sociale 

(lab) 

Haraz Svetlana, l/u 

Bălănescu 29/1 

Consiliere şi terapii de familie  

EXAMEN 

Rotaru –Sîrbu Natalia, a/u. 

сab.346 

 

Marți 

14.12.21 

 Managementul resurselor umane și al 

serviciilor socio-medicale  

EXAMEN 

Zmuncila  Ludmila, l/u  

сab.346 

 Practica asistenței-expertizei sociale în 

dezastre și crize sociale 

(lab) 

Haraz Svetlana, l/u 

Bălănescu 29/1 

 

 

Miercuri 

15.12.21 

Înţelegerea dialecticii ca orientare 

teoretică de bază a asistenței-expertizei 

sociale 

EXAMEN 

Moldovan Vadim, dr.,conf.univ. 

Bălănescu 29/1 

Politici de bunăstare socială a populației  

Focșa Tatiana, dr., l/u 

(sem) 

сab.346 

Managementul resurselor umane și 

a competenței 

EXAMEN 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

сab.342 

Sistemul sănătății mintale și activitatea 

în cadrul acestuia 

EXAMEN 

Israfilov Marina, dr., l/u 

Bălănescu 29/1 

Asistenţa complexă a cazurilor de 

violenţă în familie 

EXAMEN 

Rotaru –Sîrbu Natalia, l/u 

сab.322 



Joi 

16.12.21 

 Principii deontologice și responsabilitate 

socială  

EXAMEN 

Haraz Svetlana, l/u 

сab.348 

   

 

Vineri 

17.12.21 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul asistenței și expertizei sociale 

(sem) 

Melentieva Aliona, a/u 

сab. 303/III 

Metodologia și etica cercetării în domeniul 

managemntului servciilor sociale și de 

sănătate  

(sem) 

Melentieva Aliona, a/u 

сab. 303/III 

Managementul echipei şi 

leadership  

EXAMEN 

Haraz Svetlana, l/u 

сab.348 

  

Sâmbătă 

18.12.21 

   Stagiu de practică: Implementarea şi 

evaluarea proiectelor în domeniul 

antreprenoriat social  

EXAMEN 
Moldovan Vadim, dr.,conf.univ.  

Haraz Svetlana, l/u 

Bălănescu 29/1 

 

DATA 01 SAASES 01 MSSS 02 MCOCRU 02 SAASES 02 MSSS 

Luni 

20.12.21 

Conceptualizarea şi formularea 

proiectelor în domeniul 

antreprenoriatului social  

EXAMEN 

Haraz Svetlana, l/u 

Bălănescu 29/1 

 Stagiu de practică: Practica 

managerială în resursele umane 

EXAMEN 

Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

сab.342 

  

 

Marți 

21.12.21 

 Politici de bunăstare socială a populației  

Focșa Tatiana, dr., l/u 

EXAMEN 

сab.346 

 Practica asistenței-expertizei sociale în 

dezastre și crize sociale 

EXAMEN 

Haraz Svetlana, l/u 

Bălănescu 29/1 

 

 

Miercuri 

22.12.21 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul asistenței și expertizei sociale 

(sem) 

EXAMEN 
Rusnac Svetlana / Melentieva Aliona, 

a/u 

сab. 303/III 

Metodologia și etica cercetării în domeniul 

managemntului servciilor sociale și de 

sănătate  

(sem) 

EXAMEN 
Rusnac Svetlana / Melentieva Aliona, a/u 

сab. 303/III 

Stagiu de practică: Practica 

managerială în resursele umane 

EXAMEN 
Mihai Cucereanu, dr., conf univ. 

сab.346 

 Stagiu de practică: Practica 

managerială în serviciile socio-

medicale 

EXAMEN 
Israfilov Marina, dr., l/u 

c.342 

DATA 01 SAASES 01 MSSS 02 MCOCRU 02 SAASES 02 MSSS 

 

 

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

 

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


