COLLOQUIA PROFESSORUM
„Tradiție și inovare în cercetarea științifică ”,
ediția a VIII-a

Program

Bălţi, 12 octombrie 2018

COLLOQUIA PROFESSORUM
„Tradiție și inovare în cercetarea științifică”, ediția a VIII -a

09.30 – 10.00 – Înregistrarea participanţilor. Holul Sălii
polivalente, Corpul administrativ

10.00 – 12.00 – Deschiderea solemnă a lucrărilor
Conferinței. Şedinţă în plen
12.00 – 13.00 – Pauză de cafea

13.00 – 16.30 – Şedinţe în secţiuni. Blocurile de studii

16.30 – 17.00 – Închiderea solemnă a lucrărilor

17.00 – Intermezzio muzical-artistic
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Deschiderea lucrărilor
10.00 – 12.00. Sala polivalentă, Corpul 1
Mesaje de salut
Natalia GAȘIȚOI, Rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Anatolii ZAHNITKO, dr. hab., prof. univ., Universitatea Națională
„Vasyl Stus” din Donetsk cu sediul în Vinnytsia, Ucraina
Violeta COJOCARU, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din
Moldova

Comunicări în plen
Moderator: Valentina PRIȚCAN , dr., conf. univ.,
prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale

Valeriu CABAC, dr., conf. univ., Teoria dialogului dezvoltativ în practica
formării continui
Tetyana OREKHOVA, dr. hab., prof. univ., Universitatea Națională
„Vasyl Stus” din Donetsk cu sediul în Vinnytsia, Ucraina. Сучасні
виклики розвитку глобальної економічної системи
Marina COSUMOV, dr., conf. univ., Dimensiunea filosofico-etică a artei
muzicale.
Creație muzical-artistică: J. Massnet Meditație (Solo vioară:
Tincovan Victoria - masterandă an. II; Maestru de concert: Granețkaia
Lilia, dr., conf. univ.)
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LUCRĂRI ÎN SECŢIUNI
COMITETUL DE ORGANIZARE
SECŢIUNEA nr. 1
ŞTIINŢE FILOLOGICE
Atelierul nr. 1
Corpul 3, sala 344
Exegeze literare
13.00 – 16.30
Moderator: Maria ABRAMCIUC
Nicolae LEAHU, dr., conf. univ., Critica românească din Basarabia în
postcomunism

Președintele comitetului de organizare
Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea
științifică și relații internaționale
Membri:
Alexandra MELNIC, metodist Secția Știință
Elena HARCONIȚ A, categorie de calificare superioară, directorul
Bibliotecii Științifice
Lilia GRANEŢKAIA, dr., conf. univ., Facultatea de Ştiinţe ale
Educaţiei, Psihologie şi Arte

Diana VRABIE, dr., conf. univ., Ioan Ianov: un junimist uitat
Maria ABRAMCIUC, dr., conf. univ., La originile nuvelei românești
Anatol MORARU, lect. univ., Poezia patriotică postbelică din
Basarabia:schimbări de atitudine/altitudine
Liliana GROSU, dr., conf. univ., Universitatea de Stat ,,B.P. Hasdeu"
din Cahul, Spectrul modelelor feminine în proza lui Vasile Alecsandri
Ludmila BALȚATU, dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Cahul „B.
P. Hasdeu” Literatura în oglinda cerințelor actuale ale timpului
Ana BANTOȘ , dr. hab., conf.univ. Discursul postmodern. Arhivele
memoriei
Ala BODLEV-TABARANU, lect. univ., Universitatea de Stat
,,B.P.Hasdeu" din Cahul, Incursiuni in literatura deportărilor staliniste
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Lora CIOBANU, dr., conf. univ., decanul Facultăţii de Ştiinţe ale
Educaţiei, Psihologie şi Arte
Vitalie RUSU, dr., conf. univ., decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe
Sociale
Elena HARCONIȚ A, categorie de calificare superioară, directorul
Bibliotecii Științifice
Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea
științifică și relații internaționale
INTERMEZZIO MUZICAL-ARTISTIC
Responsabil: Lilia GRANEŢKAIA, dr., conf. univ.

COMITETUL ŞTIINŢIFIC
Președinte:
Natalia GAȘIȚOI, dr., conf.,univ., Rector
Membri:
Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea
științifică și relații internaționale
Pavel TOPALA, dr. hab., Președintele Consiliului Științific al
Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Lilia TRINCA, dr., conf. univ., decanul Facultăţii de Litere
Ina CIOBANU, dr., conf. univ., decanul Facultăţii de Ştiinţe Reale,
Economice şi ale Mediului
Lora CIOBANU, dr., conf. univ., decanul Facultăţii de Ştiinţe ale
Educaţiei, Psihologie şi Arte
Vitalie RUSU, dr., conf. univ., decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe
Sociale
Elena HARCONIȚA, categorie de calificare superioară, directorul
Bibliotecii Științifice
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Atelierul nr. 2
Limbă și cultură
Corpul 3, sala 343
13.00 – 16.30
Moderator: Lilia TRINCA
Viorica POPA, dr., conf. univ., Tendințele secolului XXI în predareaînvățarea limbii române ca limba a doua și/sau străină
Lilia TRINCA, dr., conf. univ., Aspecte privind analiza formală a
deraierilor frazeologice
Irma ZAKARAIA, Hatuna AMAGLOBELI, dr., conf. univ.,
Universitatea de Studii Umanitare din Tbilisi, «Вертикальное» и
«горизонтальное» наследство (проблема идентичности)
Carolina DODU-SAVCA, dr., conf. univ., ULIM, Autoeficacitatea în
educația postmodernă. Paradigme didactice în cultura priceperii
Ludmila RĂCIULĂ, asist..univ., Metafora conceptuală în construcțiile
idiomatice românești
Liuba RAZMERIȚA, lector superior, Desemnări ale ființei umane prin
etnonime
Svetlana STANȚIERU, lector universitar, Utilizarea
audiovizuale în studierea limbii române (alolingvi)

mijloacelor

Tatiana BABIN-RUSU, dr., conf. univ., Universitatea de Stat din
Moldova, Polisemia – sursă importantă de îmbogăţire a lexicului
Aurelia CODREANU, lect. univ., Jocul de rol: aspecte didactice
Iraida COSTIN, asist. univ., Paul Goma: (r)evoluţia modelului
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Lansări:

Atelierul nr. 3
Lingvistica teoretică si practică:
diversitate culturală și plurilingvism
Corpul 3, sala 401
13.00 – 16.30



Expoziţii:

Moderator: Viorica CONDRAT
Oxana CHIRA, dr., lect. univ., Tabudiskurse und Umgehungsstrategien
in interkulturellen Kommunikation
Viorica CEBOTAROȘ, dr., conf. univ., Teaching the language of advice
in EFL classrooms
Micaela TAULEAN, dr., conf. univ., Ala LUNGU, master în științe ale
educației, grad științific II, Liceul Teoretic “Ion Creanga”, Florești,
Moldova The way of using short stories in the efl classes for developing
creative skills (in colaborare cu Lungu)
Viorica CONDRAT, dr., lect. univ., Establishing
relationships within a small discourse community

meaningful





-

Victoria MASCALIUC, dr., lect. univ., Effective ways to teach public
speaking, problem solving and leadership skills
Viorica CONDRAT, dr., lect. univ. Students' perception of research

Materialele
Simpozionului
ştiinţifico-practic
Internaţional
Colloquia
Professorum
TRADIŢIE
ŞI INOVARE ÎN
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ, ediţia a VII – a

USARB - 73 de ani: din arhiva foto (Expoziţie foto. Biblioteca
Științifică, hol, parter);
USARB: performanţe şi continuitate (sala de lectură nr. 3);
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi bibliotecarilor universitari
2010-2018 (Expoziţie on-line);
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/expozitii-online/video/contributii-stiintifice-aleprofesorilor-si-bibliotecariloruniversitari
Filme:
Universitatea de „Stat Alecu Russo”din Bălţi (Film. 2010)
https://www.youtube.com/watch?v=N6wkThVJUqs&t=12s;
Biblioteca Ştiintifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi (Film. 2010)
https://www.youtube.com/watch?v=FTpeNPSSujU&t=302s
TV-clipuri:



12 octombrie - Ziua Universităţii şi a Bibliotecii

Ecaterina MORARU, lect. univ., Universitatea de Stat "B.P. Hasdeu"
din Cahul La presse écrite; le discours télévisuel; le texte audio
Lucia BALANICI, lect. univ., Les changements phonétiques et leur rôle
dans la réalisation du principe de l'économie linguistique
Dina PUIU, Teacher Trainer, Professional Development for Teachers of
English

Închiderea lucrărilor
Corpul administrativ, Sala polivalentă
Moderator: Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ.,
prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale
Lilia TRINCA, dr., conf. univ., decanul Facultăţii de Litere
Ina CIOBANU, dr. conf. univ., decanul Facultăţii de Ştiinţe Reale,
Economice şi ale Mediului
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Elena ŢURCAN, Olga DASCAL, bibliotecare, Serviciul Comunicarea
colecţiilor. Programe infodocumentare. Marketing,
Vizibilitatea
internaţională a cercetătorilor USARB în anul 2018: analiză
scientometrică
Mihaela STAVER, bibliotecar principal, Centrul Informatizare şi
activităţi în reţea, Biblioteca Ştiinţifică USARB, Impactul producţiei
ştiinţifice USARB, reflectată în baza de date ZENODO
Taisia ACULOVA, bibliograf principal, oficiul Referinţe bibliografice,
Angela HĂBĂŞESCU, bibliotecar, Serviciul Comunicarea colecţiilor.
Programe infodocumentare. Marketing Catalogul electronic şi RI ORA
USARB: cerinţele şi aşteptările utilizatoriului (Analiza chestionarului)
Elena CRISTIAN, şef serviciu Dezvoltarea şi prelucrarea resurselor
informaţionale,
Diversificarea colecţiilor Bibliotecii Ştiinţifice în
corespundere cu necesităţile de instruire şi cercetare USARB
Olga DASCAL, Snejana ZADAINOVA, bibliotecare, Serviciul
Comunicarea colecţiilor. Programe infodocumentare, Biblioteca
Regională Depozitară a Băncii Mondiale în colecţia BŞ USARB. Studiu
bibliometric Marketing
Natalia LUCHIANCIUC, Angela HĂBĂŞESCU, bibliotecare, Serviciul
Comunicarea colecţiilor. Programe infodocumentare. Marketing
Colecţie valoroasă susţinută de Institutul Cultural Român. (Studiu
bibliometric)
Adella CUCU, bibliotecar principal, serviciu Dezvoltarea şi prelucrarea
resurselor informaţionale Activitatea Bibliotecii Ştiinţfice USARB
reflectată în paginile ziarului bălţean Pedagogul (1970-1990)
Marina ŞULMAN, bibliotecar, Serviciul Comunicarea Colecţiilor.
Programe infodocumentare. Marketing, Polina SPÎNU, bibliotecar,
Serviciul Dezvoltarea şi prelucrarea resurselor informaţionale Книжный
аукцион: Аукционные дома, оценка изданий, а также аукцион как
способ работы с читателями и форма организации досуга
библиотекарей 21 века
***
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Atelierul nr. 4
Aspecte contemporane ale limbii și literaturii ruse
Corpul 3, Centrul rus, sala 364
13.00 – 16.30
Moderator: Dina STICI
Vladimir BRAJUC, dr., conf. univ., Выразить невыразимое: о
художественном слове и его возможностях. (На материале
произведений В. Жуковского, Ф. Тютчева, О. Мандельштама, А.
Блока, Н. Заболоцкого, В. Набокова, Б. Ахмадулиной, В.
Солоухина)
Vera FROLOVA, dr., lect.univ., Особенности функционирования
жаргонной лексики в современной молодежной среде
Nina MIGHIRIN, dr., conf. univ., Роль базисных
межэтнической и стратовой коммуникации

аватар

в

Dina STICI, dr., conf. univ., К вопросу истории названия села
Кунича (Молдова), носителя русского диалекта
Elena SIROTA, dr., conf. univ., Синкретизм в сложноподчиненных
предложениях разных видов как одно из явлений современного
синтаксиса
Tatiana SUZANSKAIA, dr., conf. univ., Лирическая рефлексия в
новейшем русском романе
Veaceslav DOLGOV, dr., conf. univ., Виртуальная идентичность
преподавателя филологического факультета БГУ
Larisa PASCARI, dr., conf. univ., Принципы построения системы
упражнений в современном учебнике русского языка как
иностранного
Fiodor GORLENCO, dr., lect. univ., К вопросу о формировании
стилистической компетенции
Maria NICOLA, dr., profesor univ., Universitatea Pedagogică de Stat
din Moscova, Тема цивилизации и варварства в одноименных
произведениях К. Кавафиса и Дж. М. Кутзее ,,В ожидании
варваров"
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Atelierul nr. 5
Aspecte actuale ale limbii și literaturii ucrainene
Corpul 3, Centrul de informare al României
13.00 – 16.30

COLLOQUIA PROFESSORUM
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Atelierul nr. 4
Securitatea informațională
Contribuția proiectului LMPI
13.00 – 16.30
Corpul 2, sala 224

Moderator: Diana IGNATENCO
Moderator: Corina NEGARA
Anatolii ZAHNITKO, dr. hab., prof. univ., Universitatea Națională
„Vasyl Stus” din Donetsk cu sediul în Vinnytsia, Ucraina. Граматичні
питання сучасного українського лінгвосоціуму: теорія і практика

Corina NEGARA, dr., conf. univ., Autentificarea și autorizarea

Vira PROSALOVA, dr. hab., prof. univ., Universitatea Națională „Vasyl
Stus”
din
Donetsk
cu
sediul
în
Vinnytsia,
Ucraina.
Інтертекстуальність збірки оповідань Віталія і Дмитра
Капранових «Кобзар 2000»

Mircea PETIC, dr., conf.
Ransomware și Scareware

Eugeniu CABAC, dr., conf. univ., Protejarea contra mail și macro viruși
univ.,

Amenințări

actuale

pe

Web:

Adela GOREA, lector univ., Semnături digitale
Serhii TSIKAVYI, dr., conf. univ., Universitatea Națională „Vasyl Stus”
din Donetsk cu sediul în Vinnytsia, Ucraina. Український космос: до
історії української фантастики
Nina URSANI, dr., conf. univ., Universitatea Națională „Vasyl Stus” din
Donetsk cu sediul în Vinnytsia, Ucraina. Художня своєрідність теми
справедливої війни в поезії українського бароко
Olha PUNINA, dr., conf. univ., Universitatea Națională „Vasyl Stus” din
Donetsk cu sediul în Vinnytsia, Ucraina. Психічно-інтелектуальна
сутність письменника: бачення Василя Стуса
Olena TARANENKO, dr., conf. univ., Universitatea Națională „Vasyl
Stus” din Donetsk cu sediul în Vinnytsia, Ucraina. Актуальні
медіасмисли сучасної української журналістики

SECTIUNEA 7
BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢELE INFORMĂRII
Biblioteca științifică USARB, Sala festivă
Moderator: Elena HARCONIŢA
Elena HARCONIŢA, Director BȘU, Bibliotecarii USARB în Proiecte
internaţionale: aşteptări şi beneficii
Elena SCURTU, bibliotecar, Ana NAGHERNEAC, bibliotecar principal,
Informare şi cercetare bibliografică, Tatiana POGREBNEAC,
bibliotecar, oficiul Referinţe bibliografice Asigurarea necesităţilor
informaţionale ale managerilor universitari

Maria REUTOVA, lect. super. univ., Universitatea Națională „Vasyl
Stus” din Donetsk cu sediul în Vinnytsia, Ucraina. Барокові
ремінісценції у драмі Юрія Косача «Дійство про Юрія-переможця»

Mihaela STAVER, bibliotecar principal, Lilia ABABII, Angela
HĂBĂŞESCU, bibliotecare, Taisia ACULOVA, bibliograf principal,
Servicii noi pentru comunitatea academica USARB: Videotutoriale

Anton BUZOV, asist. univ., Universitatea Națională „Vasyl Stus” din
Donetsk cu sediul în Vinnytsia, Ucraina. Поетика втрати в романі
Віталія Бендера «Марш молодости»

Valentina TOPALO, bibliotecar principal, CD ONU, CIUE, Alianta
WorldWideScience: Continuturi cuprinzatoare pentru cercetare (resurse
electronice Europene utile privind Agenda 2030: Obiectivele de
Dezvoltare Durabila)
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Ion DĂNOI, dr., conf. univ., Protecția drepturilor consumatorului la
încheierea contractelor de consum
Ion CIOBANU, dr., conf. univ., Asigurarea transparenței decizionale
prin implementarea sistemului electronic de achiziții publice M-tender în
Republica Moldova
Atelierul nr. 3
Cooperarea universități-întreprinderi și antreprenoriatul
studenților
Contribuția proiectului SMART Caffes
13.00 – 16.30
Biblioteca Științifică, CDONU, CIUE
Moderator: Ludmila RĂCIULA
Elena SIMCIUC, dr., Univeristatea Agrară de Stat din Moldova, SMART
CAFFES-spatiu creativ pentru Intarirea abilitatilor de management
inovational a studentilor din Moldova, Armenia si Belarus.
Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., Fostering university-enterprise
cooperation and entrepreneurship of students via SMART Caffes.
Students needs
Ani HOVSEPYAN, lect. univ., Yerevan Brusov State University of
Languages
and
Social
Sciences,
Career
Guidance
and
Entrepreneurship Education in Armenia
Ludmila RĂCIULA, asist. univ., Designing an ESP course syllabus to
meet the students' needs
Svetlana PETRASCU, lect. univ., Universitatea Agrara de Stat din
Moldova, Aspecte privind managementul comunicarii in proiecte
Contribuția proiectului ReSTART
Nelli AMARFII-RAILEAN, dr., conf. univ., Reinforce the entrepreneurial
and digital skills of students enhancing the modernization of higher
education. Critical Satisfaction on students target group.
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Inna ERMAKOVA, lect. super. univ., Universitatea Națională „Vasyl
Stus” din Donetsk cu sediul în Vinnytsia, Ucraina. Маніпулятивні
засоби в зображальній журналістиці
Ruslan PAVLIUTENKOV, asist. univ., Universitatea Națională „Vasyl
Stus” din Donetsk cu sediul în Vinnytsia, Ucraina. Інтернет як
специфічний комунікативний простір
Nataliya NECHAYEVA-YURIYCHUK, dr., conf. univ., Universitatea
Națională „Yuryi Fedkovich” din Cernăuți, Ucraina. Інформаційна
безпека як складова суспільно-політичних досліджень: виклики
сьогодення
Diana IGNATENCO, dr., lect. univ., Перекладач чи однодумець?
(Концепція перекладу М. Рильського)

SECŢIUNEA nr. 2
ŞTIINŢE REALE, ECONOMICE ŞI ALE MEDIULUI
Atelierul nr. 1
Matematică şi informatică
Corpul 5, sala 533
13.00 – 16.30
Moderator: Liubov ZASTÎNCEANU
Natalia GAȘIȚOI, dr., conf. univ., Studiul funcțiilor elementare de
variabilă complexă în programele de formare inițială a viitorilor profesori
de matematică
Vitalie ŢICĂU, lect. univ., Aplicarea macrourilor în calculul tabelar
pentru eficientizarea repartizării normei didactice
Liubov ZASTÎNCEANU, dr., conf. univ., Organizarea evaluării curente
în învăţământul universitar
Eugeniu CABAC, dr., conf. univ., Aplicarea seturilor LEGO EV3
Mindstorms în orientarea profesională a elevilor

9
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Vitalie ŢICĂU, lect. univ., Eficiența metodelor implicite la rezolvarea
ecuațiilor diferențiale în derivate parțiale de ordin fracționar
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Carolina MOȚPAN , lect. univ., Universitatea de Stat din Moldova,
Evoluția dimensiunilor civilizațional-identitar europene în contextul
migrației contemporane.

Olesea SKUTNIȚKI, asist. univ., Paradigma programării funcționale:
domenii de aplicare
Tatiana ROTARI, asist. univ., Mulţimi de parastrofi ai quasigrupilor
liniari şi aliniari
Radames EVDOCHIMOV, lect. univ., Unele aspecte privind
organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Universitare TIC în cadrul
USARB
Lidia POPOV, lect. sup., Noile tendințe și paradigme dictate de piața
muncii în procesul de pregătire a viitorilor specialiști din domeniul socio juridic în raport cu utilizarea TIC

Atelierul nr. 2
Drepturile omului.
Contribuția proiectului HRLAW
13.00 – 16.30
Biblioteca Științifică, CDONU, CIUE
Moderator: Violeta COJOCARU
Violeta COJOCARU, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din
Moldova, Rolul cercetării științifice în promovarea inovațiilor
Natalia ZAMFIR, dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova,
Dreptul la educație ecologică prin prisma Dezvoltării Durabile

Atelierul nr. 2
Ştiinţe naturale
Corpul 5, sala 583
13.00 – 16.30

Ina ODINOKAIA, dr., conf. univ., Dreptul copilului la viață: momentul
nașterii versus momentul conceperii

Moderator: Stanislav STADNIC
Vasile ȘARAGOV, dr. hab., conf. univ., Galina CURICHERU, asist.
univ., drd., Viteza de dezalcalinizare a sticlei de geam cu reagenți ce
conțin fluorură și cluorură în prezența umedității
Aurelia CRIVOI, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din
Moldova, Laboratorul de cercetări ştiinţifice Ecofiziologie umană şi
animală
Stanislav STADNIC, dr., conf. univ.,
agroturismului în Republica Moldova
Vasile ȘARAGOV, dr. hab., conf. univ.,
fundamentale ale chimiei

Oportunităţile

dezvoltării

Analiza unor noțiuni

Victoria ȚARĂLUNGĂ, dr., conf. univ., Unele dificultăți în materia
asistenței juridico-penale internaționale : abordare teoretico-normativă
Mariana SPATARI, dr., conf. univ., Unele reflecții privind dreptul
infractorului la împăcare cu partea vătămată
Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., Protecția drepturilor copiilor prin
serviciul de asistenţa parentală profesionistă
Alexei SUMILO, dr., conf. univ., Universitatea națională pentru relații
interne din Harcov, Орхусская конвенция как инструмент
сохранения р. Днестр общественными организациями Украины и
Молдовы
Iulia DERCACENCO, dr., conf. univ., Universitatea Internațională
științifico-tehnică în numele acad. Iurii Bugai, Адвокация прав
беженцев

Petru PLEŞCA, dr., conf. univ., Universitatea Agrara de Stat din
Moldova, Valorificarea potenţialului hidroenergetic în zona mun.Bălţi
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Lidia PĂDUREAC, dr., conf. univ., Crime împotriva umanității:
foametea din Basarabia sovietică
Valeriu PARNOVEL, lect. sup., Cu privire la conceptul
„sfârșitul/moartea filosofiei” din perspectiva proceselor cultural didactice.
Ana MOSASHVILI, lect. univ., Javakhishvili Tbilisi State UniversityDepartment-American Studies, Georgian-American Political Relations
during Bill Clinton's Presidency
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Victor CAPCELEA, asist. univ., Impactul antropic și identificarea
problemelor ecologice prioritare în Podișul Moldovei de Nord

Atelierul nr. 3
Ştiinţe fizice și inginerești
Corpul 5, sala 505
13.00 – 16.30
Moderator: Mihail POPA

Cristina CRUDU, asist.univ., Abordarea teoretico-conceptuală a
factorilor cauzali ai violenței domestice

Alexandru BALANICI, dr., conf. univ., Reproducere analoagă a
procesului de uzură a ghidajelor mașinelor-unelte

Elvira CIOBANU, lect. univ., Evoluții și tendințe ale fenomenului
delincvenței juvenile în Republica Moldova

Igor EVTODIEV, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Studii Politice și
Economice Europene C.Stere, Investigații Experimentale în Ingineria
Mediului cu Laboratorul Digital PASCO SPARK SUA

Olga JACOTA-DRAGAN, asist. univ., Drepturile și temeiurile metafizicii
după Ion Petrovici

SECŢIUNEA 6
CONSOLIDARE DE CAPACITĂȚI INSTITUȚIONALE:
CERCETĂRI REALIZATE CU SUPORTUL
PROIECTELOR ERASMUS+
Atelierul nr. 1
Internaționalizarea învâțământului superior.
Contribuția proiectului ELEVATE
13.00 – 16.30
Biblioteca Științifică, CDONU, CIUE
Moderator: Valentina PRIȚCAN
Violeta COTILEVICI, lect. univ., Universitatea de Stat din Moldova,
Colaborarea moldo-franceză în cadrul parteneriatului francofon

Mihail POPA, dr., conf. univ., Cercetări privind aplicarea unor straturi
subțiri de perovskite în celulele solare pe bază de perovskite
Igor POSTOLACHI, dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Tiraspol,
Proprietăți fotoelectrice a filmelor subțiri de GaSb(Fe)
Mihail POPA, dr., conf. univ., Tehnologii moderne de preparare a
celulelor solare excitonice cu perovskite
Dorin GUZGAN, asist. univ., Cercetări experimentale privind
durificarea suprafeţelor pieselor din oțel prin metoda descărcărilor
electrice în impuls
Mihail FLOREAN, profesor ciclul liceal, Colegiul de Industie Uşoară din
Bălţi, Laborator real versus virtual la orele de fizică
Dorin GUZGAN, asist. univ., Condiții de formare a asperităților tip con
Taylor pe suprafețele pieselor din wolfram și aliajele acestuia
Anatolie POPERECINÎI. Dirijarea procesului de formare a structurilor
carbonice.

Valentina PRIȚCAN , dr., conf. univ., Managementul strategic și
internaționalizarea învățământului superior
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Atelierul nr. 4
Științe economice
Corpul 5, sala 531
13.00 – 16.30
Moderator: Carolina TCACI

Natalia BRANAȘCO, dr., conf. univ., Problematica salarizării în
economia contemporană
Nelli AMARFII-RAILEAN, dr., conf. univ., Aplicarea tehnologiei
Blockchain în managementul financiar-contabil
Carolina TCACI, dr., conf. univ., Team-building-ul organizațional în
noua paradigmă a cunoașterii
Irina MOVILĂ, dr., conf. univ., Metode de analiza a riscului financiar al
întreprinderii în condiţiile incertitudinii
Alina SUSLENCO, dr., lect. univ, Inovațiile – traseul spre
competitivitatea și sustenabilitatea instituțiilor de învățământ superior
Victoria POSTOLACHE, dr., conf. univ., Modele şi metode de
diagnostic a falimentului bancar
Rodica SLUTU, lect. univ., Activități și practici specifice marketingului
resurselor umane în cadrul întreprinderilor
Lilia DUMBRAVANU, lect. univ., Instrumente de finanțare pentru
exportatori in Republica Moldova
Corina NICHITCIN, asist. univ., Dimensionarea riscului în procesul
investițional
Veronica GARBUZ, asist. univ., Crearea pensiunilor turistice: studiu de
caz in baza comunei Chiscareni, raionul Sangerei
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Vladlen COJOCARU, dr., conf. univ., Academia de Studii Economice,
Inițierea studenților în cercetarea științifică
Anatolie FAIGHER, dr., conf. univ., Unele referiri cu privire la conceptul
și trăsăturile criminalității
Valentin CAZACU, dr., lect. univ., Contractele privind pachetele de
servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate în reglementarea
Directivei 2015/2302/UE
Dumitru DUMITRAȘCU, asist. univ., Particularitățile apărării pârâtului
prin intermediul obiecțiilor material -juridice în procesul civil
Tatiana CRUGLIȚCHI , lect. sup., Diversitatea sancţiunilor procedurale
civile
Ion BUZINSCHI, lect. univ., Trăsăturile e-democrației în Republica
Moldova
Mihaela KRUGLIȚKI , lect. univ., Statutul juridic al Declarațiilor de
Independență
Ruslan GRIGORAȘ, lect. univ., Признаки объекта преступления
загрязнение вод
Olesea BLAŞCU, lect. univ., Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu
Hasdeu din Cahul, Mijloacele de probă în contenciosul fiscal
Oxana CIUDIN, lect. univ., Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu
Hasdeu din Cahul, Aspecte de drept comparat referitor la contractul
privind plata pensiei de întreținere

Atelierul nr. 2
Ştiinţe socio-umane și asistență socială
Corpul 5, sala 558
13.00 – 16.30
Moderator: Lidia PĂDUREAC
Efim MOHOREA, dr. hab., prof. univ., Проблема соотношения права
и закона в философии Густава Радбруха
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Marina MORARI, dr., conf. univ., Ce s-a dezvoltat în curriculumul
disciplinei școlare educația muzicală?
Viorica CRIŞCIUC, dr., conf. univ., Implicații metodologice ale evaluării
criteriale prin descriptori în clasele gimnaziale
Tatiana BULARGA, dr., conf. univ., Formarea personalității proactive
ca cerință-cheie a societății actuale
Marina CALIGA, asist. univ., Caracterul sistemic al activităților muzicaldidactice prin dramaturgia lecţiei de Educaţie muzicală

SECŢIUNEA nr. 3
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, PSIHOLOGIE ŞI ARTE
Atelierul nr. 1
Științe ale educației
Corpul 6, sala 656
13.00 – 16.30
Moderator: Tatiana ȘOVA

Nicolae NEGRU, lect. univ., Academia de Muzică, Teatru și Arte
Plastice, Chișinău, Republica Moldova, Modelul Blaga-Popper al
creșterii cunoașterii științifice

Tatiana ȘOVA, dr., conf. univ., Provocări pentru o cultură a inovării în
organizația școlară
Victoria COJOCARU, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din
Tiraspol, Formarea competenței de inovare prin cercetarea masteranzilor

SECŢIUNEA nr. 4
ŞTIINŢE SOCIO-JURIDICE
Atelierul nr. 1
Ştiinţe juridice
Corpul 5, sala 554
13.00 – 16.30
Moderator: Ina ODINOKAIA
Ina ODINOKAIA, dr., conf. univ., Particularitățile asigurării cu pensii
pentru limită de vârstă în diferite state
Gheorghe GLADCHI, dr. hab., prof. univ., Academia „Ștefan cel Mare”
a MAI, Tendințe actuale ale dezvoltării criminologiei
Veaceslav PÎNZARI, dr., conf. univ., Aspecte critice cu privire la
reglementarea procreării medical asistate în legislația Republicii
Moldova
Prisac ALEXANDRU, dr., conf. univ., Universitatea de Studii Europene
din Moldova, Temeiurile de casare si modificare a hotărârii de instanța
de apel
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Ilie NASU, dr., conf. univ., Tehnologizarea învățământului: aspecte
actuale și de perspectivă
Tatiana DUBINEANSCHI, dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de
Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Dimensiunea metacognitivă a
competenței a învăța să înveți. Abordare din perspectiva formării la elevii
claselor primare în cadrul lecțiilor de matematică
Ludmila COTOS, dr., lect. univ., Rolul jocurilor logice în stimularea
intereselor cognitive la preșcolarii superiori
Aliona BRIȚCHI., dr., lect. univ., Dezvoltarea personalității elevilor mici în
cadrul lecțiilor de educație fizică
Efrosinia HAHEU-MUNTEANU, dr., conf. univ., Maria TOIA,
doctorandă, Universitatea Pedagogica de Stat ,,I.Creanga”. Practici
internationale de formare a părinților rezilienti la abuz asupra copiilor
Angela BEJAN, asist. univ., Modalități de stimulare a creativității la copii
prin activități artistico – plastice
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Eugenia FOCA, asist. univ., Aspecte psihopedagogice ale pregătirii
studenţilor facultăţilor pedagogice în vederea utilizării tehnologiilor artpedagogice

Jana RACU, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova,
Особенности уверенности в себе и самоэффективности
у
старшеклассников

Veronica RUSOV, asist. univ., Liderul – pilon al inovației în instituția de
învățământ

Elena LOSÎI, dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion
Creangă, Manifestarea agresivității la preadolescenții din mediul urban și
rural

Tatiana GÎNJU, lect. univ., Impactul metodelor didactice în stimularea
limbajului la preșcolari

Iulia RACU, dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion
Creangă” din Chișinău, Studiul inteligenței emoționale la preadolescenții
din diferite tipuri de familie

Andriana CERNEI, profesoară de liceu, Liceul Teoretic Văratic, Instituția
publică Liceul Teoretic Văratic abordat ca o organizație ce învață
Marianna SAVVA, asist. univ., Universitatea de Stat din Moldova,
Alegerea profesiei didactice - actualităţi şi tendinţe
Aurelia BEȚIVU, asist. univ., Postulate ale axiologiei educaţiei ca ştiinţă
pedagogică

Daniela CAZACU, dr., lect. univ., Reprezentarea socială a rolului de
părinte: diferențe de gen
Maria CORCEVOI, dr., lect. univ., Însemnătatea contestării simptomului
în terapia sistemică de familie
Lilia NACAI, asist. univ., Comunicativitatea educațională

Alina SLOBODANIUC, lect. univ., Universitatea de Stat din Moldova,
Noțiunea de ,,pedagogie a erorii'' în formarea competenței de exprimare
verbală/orală în limba străină la studenți

Inga BACIU, asist. univ., Rolul particularităţilor individuale al tânărului
specialist în formarea reprezentărilor viitorului profesional

Elena STAMATI, asist. univ., Universitatea de Stat din Tiraspol,
Formarea culturii ecologice la preșcolari

Vasile GARBUZ, asist. univ., Modele distinctive ale comportamentului
managerial

Atelierul nr. 2
Psihologie
Corpul 6, sala 652
13.00 – 16.30
Moderator: Silvia BRICEAG
Silvia BRICEAG, dr., conf. univ., Sănătatea psihică a personalității și
aprecierea subiectiva a calității vieții
Luminița SECRIERU, dr., conf. univ., Reprezentarea mintală a selfului la
adolescenţi
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Larisa CHIREV, lect. sup., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion
Creangă” din Chișinău, Studiu comparat a modalităților de afirmare a
studenților din anul I și III

Atelierul nr. 3
Competențe artistice în contextul pregătirii specialiștilor în
domeniul educației muzicale
Corpul 8, sala 825
13.00 – 16.30
Moderator: Marina COSUMOV
Marina COSUMOV, dr., conf. univ., Dimensiunea artistică a educației
pe tot parcursul vieții
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