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10.00 – 10.30 – Înregistrarea participanţilor. Corp 3, sala 340 

 

10.30 – 12.00 – Deschiderea lucrărilor Colocviului. Şedinţă  plenară 

 

12.10 – 12.40 – Pauză de cafea 

 

12.50 – 16.00 – Comunicări în secţiuni 

 

16.10 – 17.00 – Închiderea lucrărilor Colocviului. Şedinţă de totalizare.    

Corp 3, sala 340 
 
 
Comunicările în şedinţa plenară şi cele din secţiuni nu vor depăşi 15  minute 
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DESCHIDEREA  
 lucrărilor Colocviului ştiinţific  

 Orientări actuale în cercetarea doctorală 
Ediţia a VIII-a 

 
10.30 – 12.00 corp 3, sala 340 

Şedinţă plenară 
 
 

 
Cuvânt de salut: 

 
Natalia GAȘIȚOI, dr., conf. univ., Rectorul Universităţii de Stat „Alecu  Russo” din 
Bălţi 
 
Pavel TOPALA, dr. hab., prof.univ., Președintele Consiliului Științific al Universității 

de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

 
Nicolae LEAHU, dr., conf. univ., Directorul Școlii Doctorale Filologie 
 

 
 
 

COMUNICĂRI  
 
 

1. Oxana STANȚIERU, doctorandă, specialitatea Literatura română, 
Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, Dimensiunea etică a 
memoriilor, cond. şt. – dr. hab., conf. univ. Maria ŞLEAHTIŢCHI  

 
2. Dumitru DUMITRAȘCU, doctorand, specialitatea Drept procesual civil, 

Universitatea de Stat din Moldova, Invocarea excepției de necompetență în 
procesul civil, cond. şt. – dr., conf. univ. Elena BELEI  
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SECŢIUNEA nr. 1 

ŞTIINŢE EXACTE – sala 536, corp V 
 12.45 – 16.00 

Moderator: Valeriu CABAC,  
Victoria POSTOLACHI 

Galina CURICHERU 
       

1. Galina CURICHERU, doctorandă, specialitatea Chimie fizică, Universitatea 
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Elaborarea metodicii de secţionare cu 
soluţie HF pentru depistarea modificărilor structurale în sticla de geam 
tratată termochimic cu reagenți gazoși ce conțin fluorură  și clorură, cond. 
şt. – dr. hab., conf. univ. Vasilii ŞARAGOV 

 
2. Elena BILIC, doctorandă, specialitatea Didactica informaticii, Universitatea 

de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău), Soft skills в профессиональном 
формировании современного специалиста, cond. şt. – dr., prof. univ. 
Valeriu CABAC 

 
3. Claudiu CHINDRIS, doctorandă, specialitatea Teoria generala a educatiei , 

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău), Importanta TIC in 
formarea cadrelor didactice, cond. şt. – dr. hab., conf. univ. Valentina 
BODNARI  

 
4. Maria GUȚU, doctorandă, specialitatea Didactica Școlară pe trepte și 

discipline de învățământ, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, 
din Chișinău, Alternative de predare-învățare: metoda Flipped classroom în 
cadrul orelor de Informatică, cond. şt. – dr., conf. univ.  Roza 
DUMBRĂVEANU  

 
5. Aliona NAGOREANSCAIA, doctorandă, specialitatea Didactica informaticii, 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Analiza 
implementării RED la nivel național,  cond. şt. – dr., conf. univ.  Roza 
DUMBRĂVEANU 

 
6. Oxana GRADINARI, doctorandă, specialitatea Didactica informaticii, 

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău), Информационная 
компетенция как компонент профессиональной компетентности 
современного специалиста, cond. şt. – dr., prof. univ., Valeriu CABAC 
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7. Ludmila PECA, doctorandă, specialitatea Didactica școlară pe trepte și 
discipline de învățământ, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 
din Chișinău, Analiză comparativă a Platformelor de elearning Moodle și 

Prado2,  cond. şt. – dr., conf. univ.  Roza DUMBRĂVEANU 

 
8. Vadim LOPOTENCO, doctorand, specialitatea Finanțe, Academia de Studii 

Economice din Moldova, The vulnerability of the Republic of Moldova 
banking sector to the transparency of commercial banks' shareholders, 
cond. şt. – dr., conf. univ. Victoria COCIUG 

 
9. Lenuța AMARIEI, doctorandă, specialitatea Economie și management în 

domeniul de activitate, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, 
Perfecţionarea managementului strategic în creșterea calității vieții la nivel 
local.(Studiu comparat România şi RM),  cond. şt. – dr., conf. univ. Lilia 
GHIȚIU  

 
10. Vasile AMARIEI, doctorand, specialitatea Economie și management în 

domeniul educației, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Recurs la 
educație ,  cond. şt. – dr. hab., conf. univ. Rodica PERCIUN  

 
11. Iurie BEȘLIU, doctorand, specialitatea Economie și management in 

domeniul de activitate, Institutul Național de Cercetări Economice, AȘM, 
Diagnosticul și depășirea situațiilor de criză prin prisma valorii 
întreprinderii, cond. şt. – dr., conf. univ.  Carolina TCACI  

 
12. Natalia RUSU, doctorandă, specialitatea Finanțe, Institutul Național de 

Cercetări Economice, AȘM, Beneficiile instituției publice de învățământ 
superior, cond. şt. – dr., conf. univ.  Carolina TCACI 

 
 

Discuţii 
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SECŢIUNEA nr. 2 
ŞTIINŢE FILOLOGICE   

 
ATELIERUL NR. 1  

– sala 352, corp III 
 12.45 – 16.00  

Moderator: Nicolae LEAHU 
Oxana STANȚIERU 

 
1.   Alina COJOCARI, doctorandă, specialitatea Literatura română, 

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, Ironia în romanul ,,Lătrând 
la lunăˮ de Aureliu Busuioc , cond. şt. – dr., conf. univ.  Nicolae LEAHU 

 

 
2. Diana DEMENTIEVA, doctorandă, specialitatea Teoria Literaturii, 

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir ”Matei Călinescu. Conceptul de 
„relectură”, cond. şt. – dr. hab., conf. univ., Aliona GRATI  

 
3. Elena ȘESTACOV, doctorandă, specialitatea Literatura română, 

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,  Proza scurtă postsovietică. 
Autori, tendințe și poetici, cond. şt. – dr. hab., Nina CORCINSCHI 

 
4. Elizaveta IOVU, doctorandă, specialitatea Teoria Literaturii, Universitatea 

de Stat „Dimitrie Cantemir”, Imagologia literară: definirea disciplinei şi a 
obiectului de studiu,  cond. şt. – dr. hab., conf. univ., Aliona GRATI  

 
5. Constantin IVANOV, doctorand, specialitatea Literatura română, 

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Reprezentări și semnificații ale 

răului în poezia lui Andrei Țurcanu,  cond. şt. – dr. hab., conf. univ., Andrei 

ȚURCANU 
6. Natalia LUCHIANCIUC, doctorandă, specialitatea Literatura română,   

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, Imaginea Basarabiei și a 

basarabeanului în creația lui Paul Goma, cond. şt. – dr., prof. univ.  Alina 

IORGA 
 

7. Ana COJOCARU, doctorandă, specialitatea Literatura română, Universitatea 
de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, Corpul ca obiect de artă, cond. şt. – dr., 
conf. univ.  Maria ABRAMCIUC 
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8. Angela GREJDIERU, doctorandă, specialitatea Literatura română, 
Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, Conversiunea unei călătorii: 
Grigore Alexandrescu , cond. şt. – dr., conf. univ.  Maria ABRAMCIUC 

 

9. Lilia CECAN, doctorandă, specialitatea Literatura română, Universitatea de 
Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, Al.Robot: recuperare biografică, cond. şt. – dr., 
conf. univ. Diana VRABIE 

 
10. Olga CIȘLARI, doctorandă, specialitatea Literatura română, Universitatea 

de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, Aspecte poetice în proza scurtă a lui 

George Meniuc, cond. şt. – dr., conf. univ.  Maria ABRAMCIUC 
 

11. Victoria ALBU, doctorandă, specialitatea Literatura română, Universitatea 
de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, Limbajul ironic, marcă a subiectivității 
auctoriale în proza lui Nicolae Vieru,  cond. şt. – dr. hab., conf. univ. Maria 
ŞLEAHTIŢCHI 

 
12. Cristina ANTONI, doctorandă, specialitatea Literatura română, 

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, Arta narativă în proza scurtă 
a lui Serafim Saka cond. şt. – dr.hab., conf. univ. Maria ŞLEAHTIŢCHI 

 
13. Inga MOȘNEGUȚU, doctorandă, specialitatea Literatura română, 

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, Tehnica detaliului ca 
relevare a scindării sociale în romanul „Oameni din Chişinău” de Dumitru 
Crudu, cond. şt. – dr., conf. univ. Diana VRABIE 

 
14. Lilia JUNCU, doctorandă, specialitatea Literatura română, Universitatea de 

Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, Statutul naratorului în „Tainele inimii” de 
Mihail Kogălniceanu,  cond. şt. – dr., conf. univ. Maria ŞLEAHTIŢCHI 

 
15. Corina IAVORSCHI, doctorandă, specialitatea Literatura română, 

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, Ce este, totuși, romanul-
fapt? , cond. şt. – dr., conf. univ.  Nicolae LEAHU 

 
16. Svetlana MELNIC, doctorandă, specialitatea Literatura română, 

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, Surse ale autenticității: o 
conceptualizare multilaterală, cond. şt. – dr., conf. univ. Diana VRABIE 

 

17. Daniela BACIU, doctorandă, specialitatea Literatura română, Universitatea 
de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, Observații preliminare asupra revistei 
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interbelice „Cuget moldovenesc” (nr. 1-2 din 20 februarie 1934),  cond. şt. 
– dr. hab.,  conf. univ. Ana BANTOȘ 

 
Discuţii 

 
 

 
ŞTIINŢE FILOLOGICE   

ATELIERUL NR. 2  
   – sala 343, corp III 

 12.45 – 16.00  

Moderator: . Lilia TRINCA 
 Lucia COVALCIUC 

 
1. Violina DĂNILĂ, doctorandă, specialitatea Lingvistică generală; filosofia 

limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba română), 
Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, Valențe ale suferinței în imaginarul 
lingvistic românesc, cond. şt. – dr., conf. univ. Ala SAINENCO 
 

2. Valeria SAVCA, doctorandă, specialitatea Lingvistica generală: filosofia 
limbajului; psiholingvistica; lingvistica informatizată (Limba română),  
Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, Câmpul  lexico-semantic  al 
“spațiului” în mentalul  românilor, cond. şt. – dr., conf. univ. Lilia TRINCA 
 

3. Lucia COVALCIUC, doctorandă, specialitatea Lingvistica generală: filosofia 
limbajului; psiholingvistica; lingvistica informatizată (Limba română),  
Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, Corelația dintre limbă și 
mentalitățile naționale în formarea frazeologismelor, cond. şt. – dr. hab., prof. 
univ. Gheorghe POPA 

 
4. Natalia PRISĂCARU, doctorandă, specialitatea Lingvistica generală: filosofia 

limbajului; psiholingvistica; lingvistica informatizată (Limba română),  
Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, Sensul implicit prohibitiv al unor 
verbe în discursul repetat, cond. şt. – dr., conf. univ. Lilia TRINCA 

 
5. Cristina AJDERI, doctorandă, specialitatea Lingvistică generală; filosofia 

limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba română), 
Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, Câmpuri lexicale cu elemente slave 
în limba română,  cond. şt. – dr., conf. univ. Ala SAINENCO 
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6. Elena VARZARI, doctorandă, specialitatea Lingvistică generală; filosofia limbajului, 

psiholingvistică, lingvistică informatizată (Limba rusă), Universitatea de Stat ,,Alecu 

Russo” din Bălţi, Actanții obligatorii și facultativi ca mijloc de realizare a valenței,  

cond. şt. – dr., conf. univ. Elena SIROTA 

 
7. Irina CILOCI, doctorandă, specialitatea Lingvistică generală; filosofia limbajului, 

psiholingvistică, lingvistică informatizată (Limba rusă), Universitatea de Stat ,,Alecu 

Russo” din Bălţi, «Проблема функционирования фразеологизмов в семиотике и 

филологии», cond. şt. – dr., conf. univ. Elena SIROTA 

 

8. Alexandra BABIUC, doctorandă, specialitatea Lingvistică generală; filosofia 

limbajului, psiholingvistică, lingvistică informatizată (Limba rusă), Universitatea de 

Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, Специфика синтаксиса простого предложения в 

прозе русского постмодернизма (на материале произведений В. Пелевина).  , 

cond. şt. – dr., conf. univ. Elena SIROTA  

 

9. Cristina ENICOV, doctorandă, specialitatea Semiotică, semantică, pragmatică 

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,  Considerațiuni privind specificul 

lingvistico-pragmatic al discursului publicitar francez și român,  cond. şt. – dr. hab., 

Vasile BAHNARU  

 

10. Cristina CATEREV, doctorandă, specialitatea Lexicologie şi Lexicografie,  Biblioteca 

Națională a Republicii Moldova, Dinamica formării termenilor din domeniul 

biblioteconomic românesc, cond. şt. – dr., conf. univ. Ana VULPE 

 

11. Olga BALAN, doctorandă, specialitatea Lingvistică generală; filosofia limbajului, 

psiholingvistică, lingvistică informatizată (Limba rusă), Universitatea de Stat ,,Alecu 

Russo” din Bălţi, Функциональные особенности парцеллированных 

конструкций в художественных произведениях деревенской прозы cond. şt. – 

dr., conf. univ. Elena SIROTA 

 

Discuţii 
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SECŢIUNEA nr. 3 
ŞTIINŢE ALE EDUCAȚIEI  – sala 611, corp VI 

12.45 – 16.00  

Moderator: Ion GAGIM 
          Ecaterina GRIGORAȘ  
 

1. Vasilica ANDRASCIUC, doctorandă, specialitatea Teoria generală a 
educației,  Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău), 
Socializarea la vârsta preșcolară și rolul parteneriatului grădiniță-familie în 
acest proces, cond. şt. – dr., conf. univ.  Galina CHIRICĂ  

 

2. Zina BUZULAN, doctorandă, specialitatea Teoria generala  a educatiei, 
Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău), Fenomenele 
etnopedagogiei ce tin de pedagogia populara, folclor, traditii si rituri,  cond. 
şt. – dr. hab., prof. univ. NICOLAIE SILISTRARU 

 
3. Cristinel SOCIU, doctorand, specialitatea Teoria generala  a educatiei, 

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău), Viorel ROBU (co-
autor), Lector universitar doctor, Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din 
Bacău, România, Coordonate ale dezvoltării morale la vârsta adolescenţei, 
cond. şt. – dr. hab., prof. univ. Nicolae Silistraru, dr., prof. inter. univ. 
VALENTINA BOTNARI  

 
4. Mihăilă MONICA, doctorandă, specialitatea Teoria generala  a educatiei, 

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău), Problematizarea 
ca metodă euristică, cond. şt. – dr., conf. univ.   

 
5. Ana VIVDICI, doctorandă, specialitatea Teoria generala  a educatiei, 

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău), Relevanța formării 
continue a cadrelor didactice pentru rezultatele evaluărilor naționale și 
internaționale ale elevilor, cond. şt. – dr., Maria HADÂRCĂ, Institutul de 
Științe ale Educației 

 
6. Sorin Adi PÎNTEA, doctorand, specialitatea Didactica școlară (pe trepte și 

discipline de învățământ, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la 
Chişinău), Geografia între știință și realitate, cond. şt. – dr., conf. univ.  , 
Elena SOCHIRCĂ 

 

7. Amelia PÎNTEA, doctorandă, specialitatea Didactica școlară (pe trepte și 
discipline de învățământ, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la 
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Chişinău), Utilizarea metodelor și procedeelor  moderne în procesul 
instructiv educativ, cond. şt. – dr., conf. univ.  , Elena SOCHIRCĂ 

 
8. Maria ȚIFRAC, doctorandă, specialitatea Teoria generala  a educatiei, 

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău), Comunicarea 
didactică in procesul instructiv-educativ, cond. şt. – dr., Silvia GOLUBITCHI  

 
9. Zinaida POPA, doctorandă, specialitatea  Teoria generala  a educatiei 

Centrul de Excelență în Economie și Finanțe, Chișinău Perspective ale 
dezvoltării curriculare în Republica Moldova, cond. şt. –dr., conf. univ. Ion 
ACHIRII  

 
10. Ecaterina GRIGORAȘ, doctorandă, specialitatea Sociologia populatiei si 

procese demografice,  Institutul National de Cercetari Economice, Impactul 
educației asupra comportamentului reproductiv al femeilor din Republica 
Moldova, cond. şt. – dr. hab, cercet. Conf. Olga GAGAUZ  

 
11. Liliana IROFTE, doctorandă, specialitatea Psihologia dezvoltării şi psihologia 

educaţională, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Patologia 
voinţei, cond. şt. – dr., conf. univ. Iulia RACU 

 
12. Lucia BÎTCĂ, doctorandă, specialitatea Psihologie socială, Universitatea 

Liberă Internaţională din Moldova, Relaţia dintre inteligenţa emoţională şi 
managementul impresiei în mediul organizaţional, cond. şt. –dr., conf. univ. 
Svetlana RUSNAC 

 
13. Elena Ramona MOTEI, doctorandă, specialitatea Psihologia dezvolatrii si 

psihologia educationala, Universitatea Pedagogica de Stat „Ion Creanga” 
Chisinau, Dezvoltarea emotionala la scolarul mic, cond. şt. –dr., conf. univ. 
Iulia RACU 
 

13. Olesea VOLONTÎRI, doctorandă, specialitatea Teoria generala  a educatiei, 
Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău), Învățământ dual 
ca soluție în formarea de competențe a viitorului specialist, cond. şt. – dr., 
prof. univ. Valeriu CABAC 
 

 
Discuţii 
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SECŢIUNEA nr. 4 

ŞTIINŢE SOCIO-UMANE  – sala 553, corp V 
12.45 – 16.00  

Moderator: Lidia PĂDUREAC 
Olga ARAMA 

 

1. Olga ARAMA, doctorandă, specialitatea Istoria Moldovei (pe perioade),  

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Țara Moldovei în timpul domniei 

lui Bogdan al III-lea, cond. şt. – dr. hab., Valentin CONSTANTINOV 

 

2. Cristina CARAJELEASCOV, doctorandă, specialitatea Drept procesual penal,  
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Recursul efectiv prin prisma 
controlului judiciar, cond. şt. – dr., conf. univ. Tudor OSOIANU 

 
3. Elena FRUMOSU, doctorandă, specialitatea Istoria românilor (pe perioade), 

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” (Republica Moldova), 

Universitatea „ȘTEFAN cel MARE” din Suceava (România), Izvoare  

genealogice     moldovenești, surse pentru cercetarea procesului de 

recunoaștere și încadrare a nobilimii basarabene în sistemul de stări al 

Rusiei țariste, cond. şt. – dr. hab., prof. univ. Demir,DRAGNEV, (Republica 

Moldova), Ștefan PURICI, dr. , prof.univ. (România) 

 

4. Ivan CACIULA, doctorand, specialitatea Istoria românilor,  Universitatea de 

Stat „Dimitrie Cantemir”, Poziția organelor sovietice de conducere cu 

referire la situația literaturii și învățământului în RSSM (anii 40-60) în 

viziunea istoriografiei recente, cond. şt. – dr. hab. Gheorghe COJOCARU 

 

5. Tatiana TULGARA, doctorand, specialitatea Istoria românilor,  

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Natalitatea și mortalitatea 

populației basarabene din anii ’30 ai secolului al XX-lea, cond. şt. – dr. hab., 

prof. univ. Nicolae Enciu  

 

6. Anna PALNIȚCHII, doctorandă, specialitatea Drept penal si executional 

penal,  Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Obiectul juridic şi obiectul 

material al infracțiunii de fabricare sau punere în circulație a semnelor 
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bãneşti false sau a titlurilor de valoare false (art.236 CP RM), cond. şt. – dr., 

conf. univ. Vitalie Rusu  

 

7. George SCHIN, doctorand, specialitatea Drept civil,  Universitatea de Stat 
„Dimitrie Cantemir”, Autentificarea notarială a actelor juridice în formă 
electronică, cond. şt. – dr., conf. univ. Leonid CHIRTOACĂ  

 
8. Doinița GORE, doctorandă, specialitatea Drept civil,  Universitatea de Stat 

„Dimitrie Cantemir”, Categoriile de persoane care pot avea calitatea de 
debitor în procedura de insolvabilitate, cond. şt. – dr., conf. univ. Iurie 
MIHALACHE 

9. Olga TATAR, doctorandă, specialitatea Drept civil,  Universitatea de Stat 

„Dimitrie Cantemir”, Сравнительно-правовой анализ 

непоименованного договора Республики Молдова с договорами 

зарубежных стран и имплементация зарубежного опыта, cond. şt. – 

dr., conf. univ. Iurie MIHALACHE  

 

10. Veaceslav ȘUIU, doctorand, specialitatea Istoria românilor,  Universitatea 

de Stat „Dimitrie Cantemir”, Contextul politic al relațiilor moldo-

habsburgice din a doua jumătate a secolului al XVI-lea,  dr., conf. univ. 

Valentin CONSTANTINOV  

 

11. Vera PANFIL, doctorandă, specialitatea Istoria filosofiei,  Universitatea de 

Stat „Dimitrie Cantemir” Constantin Noica - cugetarea și rostirea filosofică 

românească,  cond. şt. – dr. hab. , cerc. șt.  Gheorghe BOBINA 

 

12. Luis SERDEȘNIUC, doctorand, specialitatea Filosofie socială,antropologie 

filosofică,filosofia culturii, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, 

Spațiul Cultural în societatea secolului XXI, cond. şt. –  dr, hab., prof. univ. 

Valeriu CAPCELEA, dr. hab., prof. univ. Ana PASCARU 

 
Discuţii  
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COMITETUL ORGANIZATORIC 

 
Preşedinte al Comitetului de organizare 

 
Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică și relații 
internaționale 
Nicolae LEAHU, dr., conf. univ., șeful catedrei de Literatura română, Directorul Școlii 
Doctorale Filologie 
Pavel TOPALA, dr. hab., prof.univ., Președintele Consiliului Științific al Universității 

de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

 
 
Membri:  
 
Alexandra MELNIC, metodist în învățământ, Secția Știință 
Corina IAVORSCHI, laborant în învățământ 

 
 

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., prof. univ.,  Președintele Consiliului Științific al Universității 

de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

Lilia TRINCA, dr., conf. univ., Decanul Facultăţii de Litere 

Nicolae LEAHU, dr., conf. univ., Șeful catedrei de Literatura română, Directorul Școlii 

Doctorale Filologie 

 

 

 
 

Bun de  tipar  30. 11. 2016. Garnitura Calibri. Comanda nr. 273. Tiraj 60. 

Tipografia Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. mun. Bălţi, str. Puşkin, 38 

 


