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09.30 – 10.00 – Înregistrarea participanţilor. Holul Sălii 

polivalente, Corpul administrativ 

  

10.00 – 11.00 – Deschiderea solemnă a lucrărilor Conferinței. 

Şedinţă în plen 

 

11.00 – 11.30 – Pauză de cafea 

 

11.30– 15.00 – Şedinţe în secţiuni. Blocurile de studii 

 

15.00 –15.30 – Închiderea solemnă a lucrărilor  

 

15.30 – Intermezzo muzical-artistic 
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Deschiderea lucrărilor  

 

10.00 – 11.00. Sala polivalentă, Corpul 1 

 

Mesaje de salut 
 

Natalia GAȘIȚOI, Rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

 
Tatiana DUBIȚKAIA, Șefa Direcției Învățământ, Tineret și Sport din 
municipiul Bălți 

 
Aglaida BOLBOCEANU, dr. hab., prof. cerc., Institutul de Științe ale 
Educației, Chișinău 
 
 

Comunicări în plen 
 

Moderator: Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., 

prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale 

 
Мария НИКОЛА, доктор наук, профессор, Московский Педагогический 

Университет, Институт филологии, Кафедра всемирной литературы, 
Тема троянской войны в трагедии Уильяма Шекспира „Троил и 
Крессида” 
 
Ion CIOBANU, dr., conf. univ., Reglementarea juridică a serviciilor publice 
electronice 
 
 

INTERMEZZO MUZICAL-ARTISTIC 

 

Tatiana TIMUȘ, studentă, ciclul II masterat, anul I, Crizanteme albe 
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LUCRĂRI ÎN SECŢIUNI 

 
SECŢIUNEA nr. 1 

ŞTIINŢE FILOLOGICE 
 

Atelierul nr.1 
Corpul 3, sala 352 
Exegeze literare 

11.30 – 15.00 
 

Moderator: Nicolae LEAHU 
 

Nicolae LEAHU, dr., conf. univ., Poetica, po(i)etica și poeticile de autor 

Natalia HARITON, dr., lect. univ., Lucia Ţurcanu, „epifania" spiritului critic 
 
Raisa LEAHU, asist. univ., Motivul fotografiei în textul literar (Franz Kafka, 
Simone de Beauvoir, Andrei Makine) 
 
Diana VRABIE, dr., conf. univ., Unirea din 1918 în paginile publicației 
„România Nouă” 
 
Oxana STANȚIERU, asist. univ., Proza biografică: sursele subiectivității 
 
Raisa LEAHU, asist. univ., O lectură didactică a „incipitului” 
 
Iraida COSTIN, asist. univ., Creangă şi proza basarabeană: istoricul 
problemei 
 
Daniela BACIU, asist. univ., Fețele singurătății la poeții de la „Cuget 
Moldovenesc” 

 
Cristian SERDEŞNIUC, drd., Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, 
Chişinău, Revoluția literară a poeziei vierene pentru copii  
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Atelierul nr. 2 
Limbă și cultură 
Corpul 3, sala 343 

11.30 – 15.00 
 

Moderator: Lilia TRINCA 
 

Gheorghe POPA, dr. hab., prof. univ., Din nou despre obiectul de studiu al 
frazeologiei 
 
Lilia TRINCA, dr., conf. univ., Perspectiva interculturală – parte integrantă 
a demersului didactic 
 
Doina BUTIURCA, dr. hab., conf. univ., Universitatea Sapientia din Cluj-
Napoca, România, Despre o tipologie a relaţiilor conceptuale în 
terminologia actuală 
 
Oxana CHIRA, dr., lect. univ., Aurelia CODREANU, asist. univ., Despre 
semantica unor elemente lexicale gastronomice de origine germană în 
română 
 
Svetlana STANȚIERU, asist. univ., Verbele neologice în limba română: 
abordare semantico-morfologică 
 
Angela OJOG, profesor, IPLT „Gheorghe Asachi” din Bălți, Abordarea 
psihosocială a miturilor cu privire la violență, în familiile din Republica 
Moldova 
 

Ludmila RACIULA, asist. univ., Conceptul de frică în construcţiile 
idiomatice româneşti şi englezeşti 
 
Liuba RAZMERIȚA, asist. univ., Punctualitatea. Interpretări lingvo-culturale 
 
Lucia BĂLĂNICI, asist. univ., Elipsa – mijloc lexico-gramatical de realizare 
a principiului economiei lingvistice 
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Atelierul nr. 3 

Didactica limbilor străine 
Corpul 4, sala 401 

11.30 – 15.00 
 

Moderator: Viorica CONDRAT 
 
Viorica CEBOTAROȘ, dr., conf. univ., Teaching the Language of Apologies 
in EFL Classrooms 
 
Viorica CONDRAT, dr., lect. univ., An analysis of students’ perceptions of 
irony as a rhetorical strategy used by Noam Chomsky and Jonathan Swift in 
their essays A Modest Proposal 
 
Victoria MASCALIUC, dr., lect. univ., Language and STEM learning for a 
New Generation of Students 

 
Viorica CONDRAT, dr., lect. univ., On the importance of identifying oneself 
as a cultural being in the process of exploring culture in an EFL setting 
 
Ana MUNTEAN, asist. univ., Debatable Issues in Assessing Students' 
Literary Competence in EFL 
 
Svetlana DZECHIȘ, lect. univ., Применение аутентичных подкастов в 
обучении студентов немецкому языку 
 
 

Atelierul nr. 4 
Aspecte contemporane ale limbii și literaturii ruse 

Corpul 3, Centrul rus, sala 364 
11.30 – 15.00 

Moderator: Elena SIROTA 
 

Vladimir BRAJUC, dr., conf. univ., Семантика заглавия рассказа Юрия 
Олеши "Лиомпа" 

 
Larisa PASCARI, dr., conf. univ., Сопоставительное изучение морфо-
логического яруса русского и румынского языков: лингводидакти-
ческий аспект 
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Dina STICI, dr., conf. univ., Особенности функционирования лекси-
ческих синонимов в поэзии Анны Ахматовой 
 

Angela COȘCIUG, dr., conf. univ., Assimilation des emprunts francais en 
russe 
 

Elena SIROTA, dr., conf. univ., Языковые и стилистические осо-
бенности романа Гузель Яхиной „Зулейха открывает глаза” 
 

Tatiana SUZANSKAIA, dr., conf. univ., Пушкин – француз 
  
Fiodor GORLENCO, dr., lect. univ., Изучение "коварных" слов русского 
языка 
 

Veaceslav DOLGOV, dr., conf. univ., Особенности художественного 
воплощения образа матери в романе Г. Яхиной "Зулейха открывает 
глаза" 
 

Diana IGNATENCO, dr., lect. univ., Ludmila CIOLANU, Модернізований 
курикулум: новий крок в освіті українців Республіки Молдова 
 

Ludmila PARAHONCO, asist. univ., Изучение тавтологии в 
современной русской и зарубежной лингвистике 
 

 

SECŢIUNEA nr. 2 
ŞTIINŢE REALE, ECONOMICE ŞI ALE MEDIULUI 

 
Atelierul nr. 1 

Științe reale și naturale 
Corpul 5, sala 533 

11.30 – 15.00 
 

 
Moderator: Stanislav STADNIC 

 
Valeriu CABAC, dr., prof. univ., Mijloacele de instruire și competența 
reprezentațională 
 
Vitalie ŢICĂU, asist. univ., Ore de grafică în Pascal ca facultative în cursul 
liceal de informatică 
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Diana MOGLAN, dr., conf. univ., Potențialul didactic a vizualizatorilor de 
algoritmi la studierea cursului „Bazele programării” 
 
Vitalie ŢICĂU, asist. univ., Stabilitatea metodelor numerice la rezolvarea 
ecuației difuziei de ordin fracționar 
 
Dorin GUZGAN, asist. univ., Descărcările electrice în impuls – metodă 
complexă de prelucrare a suprafețelor conductoare 
 
Anatolie POPERECINÎI, laborant superior, Aplicarea TIC la lucrările de 
laborator 
 
Stanislav STADNIC, dr., conf. univ., Evaluarea dezvoltării durabile a 
exploatațiilor agricole: probleme și perspective 
  
Victor CAPCELEA, dr., lect. univ., Starea peisajelor silvice din Podișul 
Moldovei de Nord 
 
Lucia MACRII, dr., conf. univ., Modificarea proprietăților fizice ale solului 
sub impactul antropic 
 
Vasilii ȘARAGOV, dr. hab., conf. univ., Galina CURICHERU, asist. univ., 
Proprietățile fizico-chimice ale materialelor sticloase cu porozitate înaltă 
 
Vasile BUZDUGAN, dr., conf. univ., Pregătirea viitorilor profesori de 
biologie și geografie pentru formarea conceptului despre lume la elevi 

 
Vasilii ȘARAGOV, dr. hab., conf. univ., Galina CURICHERU, asist. univ., 
Îmbunătățirea proprietăților de exploatare ale produselor industriale din 
sticlă prin tratare termochimică cu reagenți gazoși 
 
Ala CUȚULAB, asist. univ., Imaginația creatoare prin prisma biologică 
 
Alexandru AVRAM, asist. univ., Rolul biotei edafice în funcționalitate 
solului 
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Atelierul nr. 2 

Științe economice 

Corpul 5, sala 531 
11.30 – 15.00 

 
Moderator: Veronica GARBUZ 

 
Nelli AMARFII-RAILEAN, dr., conf. univ., Noua revoluție industrială. 
Management 4.0. 
 
Natalia BRANAȘCO, dr., conf. univ., Particularitățile marketingului în asi-
gurări în economia contemporană 
 
Alina SUSLENCO, dr., lect. univ., Necesitatea cercetărilor de marketing în 
contextul creşterii presiunilor concurenţiale 
 
Veronica GARBUZ, dr., lect. univ., Metode de stimulare a creativității 
personalului 
 
Rodica SLUTU, dr., lect. univ., Rolul marketingului în vederea motivării și 
menținerii angajaților la întreprindere 
 
Lilia DUMBRAVANU, asist. univ., Diana GRIȚCO, asist. univ., Reflecții și 
modificări privind CAS și CAM în Republica Moldova 
 
Victoria POSTOLACHE, dr., conf. univ., Evaluarea utilizării eficiente a 
fondurilor bugetare 
 
Ianina CAZAC, asist. univ., Corina NICHITCIN, asist. univ., Stabilitatea 
financiară ca factor al securitatii economice a întreprinderii 
 
Oleg PETELCA, drd., Veronica GARBUZ, dr., lect. univ., Etica cercetării 
științifice în management și antreprenoriat 
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SECŢIUNEA nr. 3 
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, PSIHOLOGIE ŞI ARTE 

 
Atelierul nr. 1 

Științe ale educației și psihologie  
 

Corpul 6, sala 645 
11.30 – 15.00 

 
Moderatori: Silvia BRICEAG 

Ludmila COTOS 
 

Aglaida BOLBOCEANU, dr. hab., prof. cerc., Institutul de Științe ale 
Educației, Atitudinile ca factor al învățării 
 

Iulia RACU, dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Crean-
gă”, Chișinău, Anxietatea și trăsăturile de personalitate la adolescenți 
 

Silvia BRICEAG, dr., conf. univ., Profilul psihologic al cuplului după apariţia 

primului copil 

 

Luminița SECRIERU, dr., conf. univ., Prejudecata şi influenţa sa asupra 
stimei de sine 
 

Ilie NASU, dr., conf. univ., Virtualitatea procesului instructiv: aspecte, 
probleme 
 

Ludmila COTOS, dr., lect. univ., Dezvoltarea capacităților intelectuale în 
cadrul activităților distractive la elevii claselor primare 
 

Maria CORCEVOI, dr., lect. univ., Rolul intervenției paradoxale în terapia 
de familie în vederea îmbunătățirii relațiilor familiale 
 

Tatiana GÎNJU, dr., asist. univ., Promovarea interdisciplinarităţii în 
învăţământul primar 
 

Tatiana LAȘCU, asist. univ., Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, 
Methodological Aspects of the Formation of Philology Students' Discourse 
Competence 
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Svetlana APACHIȚA, asist. univ., Academia de Studii Economice a Mol-

dovei, Chișinău, Modalități de organizare a diferențierii și individualizării în 

predarea limbii engleze 

Tatiana GRAUR, drd., Universitatea de Stat din Moldova, Исследование 
интернет-зависимого поведения у подростков. Гендерные и 
возрастные особенности 
 

Angela BEJAN, asist. univ., Determinări teoretice ale culturii teatrale a 
elevilor 
 

Vasile GARBUZ, asist. univ., Dimensionarea calitativă a comportamentului 
managerial 
 

Lilia NACAI, asist. univ., Conflictul conjugal – factor al instabilității cuplului 
marital 
 

Inga BACIU, asist. univ., Rolul psihologului în reglarea conduitelor deviante 
şcolare 

 
 

Atelierul nr. 2 
Competențe artistice în contextul pregătirii specialiștilor în domeniul 

educației muzicale 
Corpul 8, sala 825 

11.30 – 15.00 
 

Moderator: Marina COSUMOV 
 

Marina COSUMOV, dr., conf. univ., Abordări conceptuale ale educației prin 
arte a copiilor de vârstă preșcolară 
 
Marina MORARI, dr., conf. univ., Sistemul activităților muzical-didactice în 
educație 
 
Viorica CRIŞCIUC, dr., conf. univ., Eficientizarea procesului de evaluare a 
studenților: modalități, contexte, oportunități 
 
Tatiana BULARGA, dr., conf. univ., Implementarea praxiologiei inovative în 
educația artistică – dezideratul contemporaneității 
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Elena GUPALOV, dr., conf. univ., Premizele şi istoria formării repertoriului 
autohton pentru pian în Moldova 
 

Nina TOMA, profesor, IPLT „Principesa Natalia Dadiani”, drd., Abordarea 
holistica a educației  
 

Corin CIOBU, asist. univ., Predarea acordeonului în contextul provocărilor 
artei interpretative contemporane 
 

SECŢIUNEA nr. 4 
ŞTIINŢE SOCIO-JURIDICE 

 
Atelierul nr. 1 

Ştiinţe juridice și socio-umane  
Corpul 5, sala 554 

11.30 – 15.00 
 

Moderator: Elena BOTNARI 
 

Ina ODINOKAIA, dr., conf. univ., Reflecții privind impactul politicilor în 
domeniul ocupării forței de muncă asupra pieței muncii 
 

Elena BOTNARI, dr., conf. univ., Alinierea la Spațiul European de Formare 
– deziderat pentru țările terțe 
 

Victoria ȚARĂLUNGĂ, dr., conf. univ., Cooperarea internațională a 
statelor în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului: tendințe, realizări, 
deziderate 
 

Ion DĂNOI, dr., conf. univ., Clauzele abuzive în contractele încheiate cu 
consumatorii 
 

Anatolie FAIGHER, dr., conf. univ., Analiza criminologică a formelor 
criminalității după făptuitor în Republica Moldova 
 

Valentin CAZACU, dr., lect. univ., Aspecte juridice privind dreptul consu-
matorului de revocare a contractelor 
 

Igor ARSENI, dr., lect. univ., Universitatea de Stat din Comrat, 
Особенности приказного (упрощенного) производства в странах 
Европейского союза  
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Ludmila ȚARANU, dr., lect. univ., Reflecții privind dreptul la viață privată și 
de familie 
 
Valentin CAZACU, dr., lect. univ., Despre revocarea contractului de 
donație în lumina noilor reglementări aprobate prin legea privind 
modernizarea Codului Civil   
 
Dumitru DUMITRAȘCU, asist. univ., Prezentarea referinței în procesul 
civil, între obligație și posibilitate 
 
Mihaela KRUGLIȚKI, asist. univ., Adoptarea legilor prin procedura angajării 
răspunderii Guvernului  
 
Igor ARSENI, dr., lect. univ., Universitatea de Stat din Comrat, Осо-
бенности приказного производства в гражданском процессе стран 
Европейского союза 
 
Tatiana CRUGLIȚCHI, asist. univ., Natura juridică a amenzilor judiciare 
 
Irina MOVILĂ, dr. hab., conf. univ., Managementul resurselor umane în 
administraţia publică: caracteristici, reforme, strategii 
 
Lidia PĂDUREAC, dr., conf. univ., Credința și tradițiile românești în 
memoria deportaților basarabeni 
 
Efim MOHOREA, dr. hab., prof. univ., Философские аспекты 
юридической квалификации   
 
Elena ZOLOTORIOV, dr., conf. univ., „Educația pentru societate”: proiecta-
rea viitorului prin inovație la clasă 
 
Cristina CRUDU, asist. univ., Abordarea psihosocială a miturilor cu privire 
la violență, în familiile din Republica Moldova  
 
Olga JACOTA-DRAGAN, asist. univ., Abordări contemporane ale 
diferendului dintre filosofie și știință 
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SECŢIUNEA  6 

CONSOLIDARE DE CAPACITĂȚI INSTITUȚIONALE: 

CERCETĂRI REALIZATE CU SUPORTUL PROIECTELOR 

ERASMUS+ 
 

Atelierul nr. 1 
Cooperarea universități-întreprinderi și antreprenoriatul studenților  

Contribuția proiectului SMART Caffes 
11.30 – 15.00 

Corpul 1, Sala Senatului 
 

Moderator: Eugenia FOCA 
 

Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., Încurajarea spiritului antreprenorial al 
studenților prin intermediul Cafenelelor SMART 
 

Victoria POSTOLACHE, dr., conf. univ., Rolul instrumentelor de finanţare a 
afacerii în dezvoltarea sustenabilă 
 

Natalia BRANAȘCO, dr., conf. univ., Importanța culturii antreprenoriale în 
societatea contemporană 
 

Ludmila RACIULA, asist. univ., Integrating Web 2.0 tools to meet the 
needs of esp students  
 

Eugenia FOCA, asist. univ., Art-managementul – resursa-cheie pentru o 
societate creativă 
 

 
SECTIUNEA 7 

BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢELE INFORMĂRII 
Biblioteca științifică USARB, Sala festivă 

11.30 – 15.00 
 

Moderator: Elena HARCONIŢA 
 

Elena HARCONIŢA, director, Tendințe de top versus Strategia Bibliotecii  
Ştiinţifice USARB  
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Liudmila RĂILEANU, şef serviciu, Ala LÎSÎI, Veronica BARBAROŞ, 
bibliotecare, Biblioteca Ştiinţifică USARB – operativitate, accesibilitate, 
varietate în opinia universitarilor bălţeni 
 
Angela HĂBĂŞEASCU, Olga DASCAL, Snejana ZADAINOVA, 
bibliotecare, Valorizarea dimensiunii cunoaşterii prin publicaţiile periodice 
din colecţie BŞ USARB indexate în baze de date internaţionale 

 
Olga DASCAL,bibliotecar, Explorarea şi valorificarea bazelor de date 
pentru instruirea şi ştiinţa universitară 2014-2018 
 
Mihaela STAVER, bibliotecar principal, ORCID – o perspectivă de sprijin a 
cercetării ştiinţifice 
 
Lilia ABABI, bibliotecar, Baza de date CEEOL – oportunitatea  creşterii  
vizibilităţii internaționale a  cercetători USARB 
 
Elena ŢURCAN, bibliotecar, Universitarii bălțeni in Google Academic: 
proiect instituţional 
 
Valentina TOPALO, bibliotecar principal, Wikipedia-acces la conţinuturi şi 
dezvoltare 
 
Anna NAGHERNEAC, bibliotecr principal, Taisia ACULOVA, bibliograf 
principal, Instruirea utilizatorilor BŞ USARB în vederea formării deprinderilor 
prin metode euristice de căutare a informaţiei 
 
Elena CRISTIAN, şef serviciu, Managementul achiziţiilor din buget 
 
Adella CUCU, bibliotecar principal, Lilia UCRAINEŢ, bibliotecar, Irina 
ZALÎGAEV, bibliotecar, Specificul catalogării resurselor informaţionale din 
colecţiile speciale şi particulare achiziţionate de BŞ USARB  în sofwtare 
ALEPH 
 
Varvara GANEA, bibliotecar, Lina MIHALUŢA, director adjunct, Arhivarea 
resurselor informaţionale în Biblioteca Digitală USARB 
 
Polina SPÎNU, bibliotecar, Schimbul interbibliotecar – o cale de dezvoltare 
a colecţiilor USARB: 2010-2018 
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Natalia LUCHIANCIUC, bibliotecar, Ovidiu Drimba. Istoric literar român, 
comparatist şi trăducator – 100 de ani de la naştere 
 
Marina ŞULMAN, bibliotecar, Gabriela CAZACU, bibliotecar principal, 
Книги из списка “Десять писателей, которые изменили мир” по 
версии журнала “Эксперт” в фондах научной библиотеки USARB 
 

 

EXPOZIŢII: 
 

 Contribuţiile profesorilor USARB-2017-2018 : expoziţie on-line 

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/expozitii-

tematice/video/contributiile-profesorilor-usarb-la-74-aniversare 

 Contribuţiile bibliotecarilor USARB la  a 74-a aniversare, expoziţie    

on-line http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/expozitii-

tematice/video/contributiile-bibliotecarilor-usarb-74-aniversare 

 USARB – 74 de ani: din arhiva foto: (Expoziţie foto. Hol, parter)  

 Perseverenţă şi spirit investigator: cărţile profesorilor USARB  (Sălile 

de Lectură  nr. 1, 2, 3, 4) 

 
VIDEOSPOTURI: 

 

 Vizibilitatea internaţională USARB în baze de date  şi platforme 
deschise 
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/component/allvideoshare/video/ 
vizibilitatea-internationala-usarb?Itemid=342 

 Vocea utilizatorului Bibliotecii universitare din Bălţi  
 http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/component/allvideoshare/video/ 
vocea-utilizatorului?Itemid=412 

 Baze de date internaţionale pentru instruire şi cercetare  
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/component/allvideoshare/video/ba
ze-de-date-internationale-pentru-instruire-si-cercetare?Itemid=342 

 Oferta educaţională în mediul virtual 
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/component/allvideoshare/video/of
erta-educationala-in-mediul-virtual?Itemid=339 

 

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/expozitii-tematice/video/contributiile-profesorilor-usarb-la-74-aniversare
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/expozitii-tematice/video/contributiile-profesorilor-usarb-la-74-aniversare
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/expozitii-tematice/video/contributiile-bibliotecarilor-usarb-74-aniversare
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/expozitii-tematice/video/contributiile-bibliotecarilor-usarb-74-aniversare
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/component/allvideoshare/video/%20vizibilitatea-internationala-usarb?Itemid=342
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/component/allvideoshare/video/%20vizibilitatea-internationala-usarb?Itemid=342
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/component/allvideoshare/video/vocea-utilizatorului?Itemid=412
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/component/allvideoshare/video/vocea-utilizatorului?Itemid=412
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/component/allvideoshare/video/baze-de-date-internationale-pentru-instruire-si-cercetare?Itemid=342
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/component/allvideoshare/video/baze-de-date-internationale-pentru-instruire-si-cercetare?Itemid=342
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/component/allvideoshare/video/oferta-educationala-in-mediul-virtual?Itemid=339
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/component/allvideoshare/video/oferta-educationala-in-mediul-virtual?Itemid=339
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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 

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  
Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ.,prorector pentru activitatea științifică și 
relații internaționale 
 

 

INTERMEZZO MUZICAL-ARTISTIC 

Responsabil: Marina COSUMOV, dr., conf. univ. 
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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  

 
 
 

COMITETUL DE ORGANIZARE 
 

Președintele comitetului de organizare 
Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ.,  prorector pentru activitatea 
științifică și relații internaționale 
 
Membri: 
Alexandra MELNIC, metodist Secția Știință 
Oxana CIBOTARU, metodist Secția Știință 
Elena HARCONIȚA,categorie de calificare superioară, directorul Bibliotecii 
Științifice  
Marina COSUMOV, dr., conf. univ., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, 
Psihologie şi Arte 
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Pentru notițe 
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