RAPORT
privind activitatea didactico-științifică realizată de Frunze Olesea, doctor în științe
pedagogice conferenţiar universitar pentru anul 2018

ACTIVITATEA METODICĂ
Activitatea metodică a fost consacrată elaborării programelor cursurilor în conformitate
cu cerinţele Planului cadru si a cadrului normativ universitar. Ultima reactualizare a programelor
la disciplinele ținute au fost efectuate în septembrie 2018. Am ţinut mereu să perfecţionez atât
conţinutul orelor teoretice şi practice organizate la facultate cât şi metodele de predare a lor. In
cadrul seminarelor la disciline, studentii sunt antrenati în activitati practice, ceea ce contribuie la
dezvoltarea gindirii critice, la dezvoltarea abilitatilor profesionale.
ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ
În perioada anului 2018 am fost membru al comitetului de organizare a urmatoarelor
manifestărilor științifice :
1. Frunze Olesea /

Membru al comitetului științific al conferinţei științifice naționale cu

participare internațională ,, Îmbunătățirea protecției și bunăstării copilului în Europa,, 20
aprilie, 2018. Chişinău, Moldova.
2. Frunze Olesea / Membru al comitetului de organizarea al seminarului stiintific ,, Avantajele
rogramului de resocializare a minorilor delincventi,, 6 octombrie 2018, UPS „Ion Creangă”
De asemenea am participat și la următoarele manifestări:
1. Tema de participare /Comunicarea asertivă în activitatea asistentului social./ Workshop ,,
Nevoi,dorințe, visuri,, suținut de Valeria Dallome Bolud, senior trainer la Learning ECO
System București în cadrul Proiectului ,, Zilele Jacques Salome in Moldova, 06.11.2018,
USM.
2. Tema de participare/Comportamente adictive/ Conferința Internațională dedicată
rezultatelor proiectului psihopedagogic,, O Țară independentă,, CIPIDA, Chișinău.
3. Tema de participare /Curriculum-ul de formare a AS/ Conferința științifică națională cu
participare internațională ,, Îmbunătățirea protecției și bunăstării copilului în Europa,,
2018,20 aprilie.

4. Cursul de formare profesională continuă ”Evaluarea personalității individuale – de la
normalitate la patologie (20 credite), organizat de Agenția Națională de Consultanță în
Menagementul Resurselor Umane. 17-18 martie 2018
5. Tema de participare/ Abuzul și violența – domeniu de interes ale psihologilor și asistenților
social./ Conferință științifică internațională Formarea inițială și continuă a psihologilor în
domeniul copilului față de violență, 26.11.2018.
6. Work-shop ”Radaction d'une demande de financement de la recherche. L'Experience
canadienne et les possibilites de collaboration” dans le cadre du projet ”Transfert de
l'experience canadiene d'enseignement et de recherche en service social” en collaboration
avec le departement de service social de l'Universite Pedagogique d'Etat ”Ion Creanga”
(Chisinau) et avec le support du Bureau des Relation avec Diaspora (BRD). 25-26 iunie
2018.
Ideile fundamentale şi conţinutul de bază al activităţii ştiinţifice realizate au fost reflectate
şi elucidate în cele 7 lucrări ştiinţifice publicate, dintre care:
 monografie editate în țară: 2
 articole în revistele editate în tara 2
 publicații științifice electronice: 2
 teze ale comunicărilor ştiinţifice: 1
Premii obţinute pentru rezultatele cercetării:
1. Frunze Olesea / Diploma de Onoare / Președintele RM – în semn de apreciere a meritelor
deosebite în implementarea metodelor inovative de asistență psihologică și pentru
contribuția la promovarea unor modele comportamentale corecte și a valorilor morale în
rîndul adolescenților, 04 noiembrie 2018.
2. Frunze Olesea / Diploma de Excelență/ CIPIDA/- pentru implicarea personală în
organizarea, susținerea și promovarea proiectului internațional ,, O Țară independentă,,
3. Frunze Olesea / Diploma/ DGETS/

în semn de recunoștință pentru rezultatele

excepționale obținute în cadrul proiectului internațional ,, O țară independentă,,.
4. Frunze Olesea / Diploma de Excelență/INI al IGP/ pentru elaborarea și coordonarea
programelor de prevenire a consumului de drog.
Sunt membru ai grupurilor de lucru în elaborarea politicilor sociale:
1. Grup de lucru privind modificarea cadrului legislativ și normativ în domeniul
prevenirii și combaterii TFU ( grup constituit de Secretariatul permanent al
Comitetului națioinal pentru combaterea TFU

2. Grup intersectorial în domeniul revizuirii criteriilor de determinare a disabilității la
adulți și copii (grup constituit de Ministerul Sănătății, Muncii, Protecției Sociale și
Familiei)
3. Grup de lucru privind modificarea cadrului legislativ și normativ în domeniul
Medierii ( grup constituit de Consiliu de Mediere sub egida Ministerul Justiției)
4. Grup de lucru pentru elaborarea proiectului de Lege privind crearea în Republica
Moldova a unei structuri guvernamentale moderne de lupta antidrog ANA
Recenzent la ,,Ghidul teoretico-practic pentru asistență socială multifuncțională comunitară,,/
Agapii Eugeniu, Botnari Valentina, Bulgaru Valentina Editura Pontos, 2018.
Membru Comisie de examinare privind atestarea mediatorilor în cadrul Ministerului de Justiției
20 ,30.11.2018
Am particiat în calitate de exert în acreditarea urmatoarelor servicii sociale pe durata 2018.
1. Serviciu de zi pentru copii în situație de risc, în cadrul Centrului multifuncțional
Sanatauca, Florești.
2. Serviciu de zi pentru copii în situatie de risc, în cadrul Centrului comunitar
Antonesti, Căușeni.
3. Serviciu de zi pentru copii în situatie de risc, în cadrul Centrului comunitar, Corpaci
Briceni.
4. Serviciu ,, Echipa mobila,, Comrat.

