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09.30 – 10.00 – Înregistrarea participanţilor 

  

10.00 – 11.30 – Deschiderea solemnă a lucrărilor 

Conferinței 

 

11.30 – 12.00 – Pauză  

 

12.00 – 15.00 – Şedinţe în secţiuni 

 

15.00 – 15.30 – Închiderea solemnă a lucrărilor Conferinței 
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Deschiderea lucrărilor Conferinței 

 

Videoconferinţă, aplicaţia Google Meet: 

meet.google.com/emu-jogj-vsk 

 
Mesaje de salut 

 
Igor ȘAROV, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării 

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

Petrișor DUMITRESCU, Consulul general al României la Bălţi 

Tatiana DUBIȚKAIA, viceprimar de Bălți 

  

 
 
 

Comunicări în plen 
 

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

prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale 

 
 
Natalia GAȘIȚOI, dr., conf. univ., Pregătirea viitorilor profesori pentru 
predarea elementelor de probabilitate 
 
Lucia CEPRAGA, dr., conf. univ., Academia de Studii Economice din 
Moldova, Elena GOGOI, lect. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei, 
PBL – factor de succes în dezvoltarea Generației Z 
 
Valentina PRIŢCAN, dr., conf. univ., Cultura organizațională și sistemul 
de valori în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova 
 
 
 
 
 

 

http://meet.google.com/emu-jogj-vsk
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LUCRĂRI ÎN SECŢIUNI 

 
SECŢIUNEA nr. 1 

Noi expectanţe și provocări în formarea universitară  
a competenţelor pentru prezent şi viitor 

Videoconferinţă, aplicaţia Google Meet: 

meet.google.com/rwu-esiz-emj 
12.00 – 15.00 

 
Moderatori: Viorica CONDRAT, dr., lect. univ., 

Eugeniu CABAC, dr., conf. univ. 
 

Carolina TIMCO, dr., conf. univ., Serviciul Relații Internaționale, 
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Internaționalizarea 
universitară. Evoluții și provocări 
 
Inga COTOROS, dr., conf. univ., Academia de Studii Economice din 
Moldova, Chișinău, Considerente privind direcțiile și prioritățile de 
dezvoltare ale învățământului superior în RM 
 
Violeta VRABII, dr., lect. univ., Departamentul Formare Profesională, 
Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, Perspective ale dezvoltării 
personale pentru formarea cadrelor didactice  
 
Victor ABABII, dr., conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei, 
Chişinău, Tehnici și tehnologii avansate în predarea disciplinelor 
inginerești la distanță 
  
Viorica CONDRAT, dr., lect. univ., Principles of active learning in 
higher education 
 
Eugeniu CABAC, dr., conf. univ., Dezvoltarea competențelor digitale în 
cadrul orelor de robotică  
 
Emil FOTESCU, dr., conf. univ., Lilia GUȚALOV, dr., Directorul 
Gimnaziului „Alexandru Ioan Cuza” din Bălți, Despre formarea 
atitudinilor creative ale studenților în contextul dezvoltării competențelor 
profesionale pe tot parcursul vieții  

 
Rodica SLUTU, dr., lect. univ., Rolul marketingului în cadrul 
universităților din Republica Moldova 

https://meet.google.com/rwu-esiz-emj
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Snejana COJOCARI-LUCHIAN, dr., conf. univ., Universitatea de Stat 
„B. P. Hașdeu”, Învățarea pe tot parcursul vieții – premisă a dezvoltării 
educatului în societatea contemporană 
 
CARMEN-VASILICA BRUJA, drd., Universitatea Pedagogică de Stat 
„Ion Creangă”, Chișinău, Rolul dezvoltării competențelor-cheie în 
promovarea paradigmei curriculare  
 
Victor ABABII, dr., conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei, 
Chişinău, Model cognitiv pentru monitorizarea și evaluarea procesului 
de predare la distanță 
 
 

SECŢIUNEA nr. 2 
Leadership și management în învățământul superior 

Videoconferinţă, aplicaţia Google Meet: 

https://meet.google.com/bkn-azer-fkw 

12.00 – 15.00 
 

Moderatori: Valentina PRIŢCAN, dr., conf. univ., 
Victoria POSTOLACHE, dr., conf. univ.  

 
Cristina Maria STOICA, dr., prof. univ., Universitatea „Petre Andrei” din 
Iași, România, Strategii de e-leadership pentru învățământul superior 
 
Lilia CEBANU, dr., lect. univ., Institutul de Științe ale Educației, 
Chișinău, Liderul ca factor de schimbare 
 
Oxana PALADI, dr., conf. univ., Institutul de Științe ale Educației, 
Chișinău Orientările valorice ale adolescenților din mediul universitar 
 
Natalia BRANAȘCO, dr., conf. univ., Educația antreprenorială – factor 
determinant al dezvoltării economice durabile 
 
Victoria POSTOLACHE, dr., conf. univ., Rolul universităţii 
antreprenoriale în economia bazată pe cunoaştere 
 
Valentina PRIŢCAN, dr., conf. univ., Noi abordări ale antreprenoriatului 
și inovației în mediul universitar 
 
Vasile GARBUZ, asist. univ., Aspecte psihologice ale gestionării 
resurselor umane în situații de criză 

https://meet.google.com/bkn-azer-fkw
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Carolina TCACI, dr., conf. univ., Cultura managerială ca pilon al culturii 
organizaționale  
 
Lucia CEPRAGA, dr., conf. univ., Svetlana BÎRSAN, dr., conf. univ., 
Academia de Studii Economice din Moldova, Educaţia online între 
operant şi paliativ 
 
Carolina TCACI, dr., conf. univ., Aplicabilitatea metodelor moderne de 
schimbări organizaționale în IÎS  
 
Eugenia FOCA, asist. univ., Startup-ul ca vector de dezvoltare 
inovativă în educație 

 
Aurelia LITVIN, dr. hab., prof. univ., Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova, Chişinău, Rolul managementului performanței în asigurarea 
competitivității instituțiilor de învățământ superior  
 
Tatiana GRIBINCEA, dr., conf. univ., Universitatea de Studii Politice și 
Economice Europene „Constantin Stere”, Servicii de prevenire a 
violenței în familie 
 

 
SECŢIUNEA nr. 3 

Relevanţa învățământului superior în contextul 

deficitului de forţă de muncă calificată și regândirii 

studiilor universitare pentru carieră 

Videoconferinţă, aplicaţia Google Meet: 

meet.google.com/kwh-cvhj-ivz 

12.00 – 15.00 
 

Moderatori: Valentina PRIŢCAN, dr., conf. univ., 
 Viorica CONDRAT, dr., lect. univ. 

 

Viorica CONDRAT, dr., lect. univ., Perspectives and challenges in 
online learning 
 

Liubov ZASTÎNCEANU, dr., conf. univ., Reforma curriculară 2019: 

provocări pentru profesorii de matematică 

 
Veronica GARBUZ, dr., lect. univ., Munca la domiciliu și telemunca – 
forme alternative ale ocupării. Beneficii și riscuri 

http://meet.google.com/kwh-cvhj-ivz
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Victor ABABII, dr., conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei, 
Chişinău, Noi tehnici de predare ONLINE a disciplinelor inginereşti în 
instituţiile de învăţământ superior 
 
Aurelia PISĂU, asist. univ., cerc. șt., Institutul de Științe ale Educației, 
Chişinău, Implementarea instrumentelor digitale online în procesul de 
evaluare 
 
Natalia CARABET, dr., conf. univ., Universitatea de Stat Ion Creangă 
din Chișinău, Dezvoltarea eficienţei personale a cadrelor didactice – un 
deziderat în contextul învăţământului superior 
 
 

 
SECŢIUNEA nr. 4 

Activitatea de cercetare, inovare și creație universitară 

Videoconferinţă, aplicaţia Google Meet: 

meet.google.com/kzm-tvop-gsq 

12.00 – 15.00 

 
Moderatori: Marina MORARI, dr., conf. univ. 

Alina SUSLENCO, dr., lect. univ. 

 

Alina SUSLENCO, dr., lect. univ., Strategii de afaceri aplicate în 
vederea creșterii sustenabilității  
 
Marina MORARI, dr., conf. univ., Transformări în raportul artă – 
învățare școlară 
 
Valentina ENCIU, dr., conf. univ., Teoria literaturii – disciplină 
fundamentală de formare a specialistului filolog 
 
Pavel PERETEATCU, dr., conf. univ., Cornel CRACAN, asist. univ., 
Ion ȚÎGANAȘ, inginer, Particularități de prelucrare a oțelurilor carbon în 
plasmă electrolitică de tensiune joasă cu acțiunea suplimentară a 
câmpului magnetic 
  
Iulia INGLIS, lect. univ., drd., Universitatea de Stat din Moldova, 
Chișinău, Opțiunea metodologică a principiului tridimensionalității în 
dinamica dezvoltării la Ştefan Lupaşcu 
 

https://meet.google.com/kzm-tvop-gsq
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Тatiana BATÎR, dr., conf. univ., Universitatea de Stat „Grigore 
Țamblac” din Taraclia, "Миссия университета": к 90-летию 
выступления Х. Ортеги-и-Гассета 9 октября 1930 г.  
 
Victoria TROFIMOV, dr., conf. univ., Nicoleta-Aura PINTILEI, drd., 
Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin 
Stere”, Chişinău, Analiza tendințelor moderne ale managementului în 
domeniul educației  
 
Ariadna-Cristina MAXIMIUC, drd., Universitatea de Studii Politice și 
Economice Europene „Constantin Stere”, Chişinău, Caracteristicile 
proiectelor din perspectiva managementului instituției de învățământ 
 
Alexandru COCETOV, drd., Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad, 
România, Rostul și implicația simbolurilor-cheie din creația literară a lui 
Feodor Dostoievskii 
 
Ulina STATI, dr., lect. univ., Academia Militară a Forțelor Armate 
„Alexandru cel Bun”, Diana ANDRONOVICI, lect. univ., Universitatea 
Tehnică a Moldovei, Chişinău, Investigarea științifică în cadrul 
psihologiei și pedagogiei militare 
 
 

SECŢIUNEA nr. 5 
Formarea competenţelor în domeniul ştiinţelor 

filologice 
 

Atelierul nr. 1 

Contribuții literare 

Videoconferinţă, aplicaţia Google Meet: 

com/xpi-pkoy-oog 

12.00 – 15.00 

 
Moderatori: Veaceslav DOLGOV, dr., conf. univ.,  

 Diana VRABIE, dr., conf. univ. 
 

Diana VRABIE, dr., conf. univ., Solomon Marcus: pledoarie pentru 
„dialogul disciplinelor” 
 
Natalia HARITON, dr., lect. univ., Critica literară românească: cazul 
continuitate-ruptură 
 

https://meet.google.com/xpi-pkoy-oog?fbclid=IwAR2FJBaYd5Nxcq90JCNseUmmcCqYIQLpAtXEa6CMiYZDVMEUaFYyP7Y5jeo


CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ   
Relevanţa şi calitatea formării  universitare: competenţe pentru prezent şi viitor,  

consacrată celor 75 de ani de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

 9 

Maria NICOLA, dr., prof. univ., Universitatea Pedagogică de Stat din 
Moscova, Federația Rusă, Роман «Джентельмен в Москве" Амора 
Тоулза. Проблема героя. 
 
Vladimir BRAJUC, dr., conf. univ., Сопоставительный анализ 
образа "тоски" в рассказах А. Чехова "Тоска" и И. Друцэ "Тоска по 
людям" 
 
Tatiana SUZANSKAIA, dr., conf. univ., Изображение грозы в романе 
Ф. Достоевского "Идиот": поэтика и символика 
 
Veaceslav DOLGOV, dr., conf. univ., Первый опыт обучения в 
условиях пандемии в восприятии обучающихся 
 
Fiodor GORLENCO, dr., lect. univ., К вопросу о системной 
организации художественного текста 
 
Svetlana MELNIC, asist. univ., drd., Recuperarea „sinelui" în 
memorialistica detenției lui Alexei Marinat 

 
Ecaterina FOGHEL, drd., Continuitatea și evoluția concepțiilor asupra 
virtuții 
 

Atelierul nr. 2 
Limbă și cultură 

Videoconferinţă, aplicaţia Google Meet: 
https://meet.google.com/jvy-smun-rhq 

12.00 – 15.00 
 

Moderatori: Gheorghe POPA, dr. hab., prof. univ., 
 Elena SIROTA, dr., conf. univ. 

 
Gheorghe POPA, dr. hab., prof. univ., Despre necesitatea 
reconsiderării statutului lingvisticii ca știință 
 
Elena SIROTA, dr., conf. univ., Оптимизация самостоятельной 
работы студентов при изучении лингвистических дисциплин в 
свете компетентностного подхода 
 
Lilia TRINCA, dr., conf. univ., Stereotip lingvistic vs. stereotip de 
gândire 
 
Lina CABAC, asist. univ., Considerații privind gradele de ocazionalitate 

https://meet.google.com/jvy-smun-rhq
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Elvira GURANDA, dr., lect. univ., Particularități lexicale ale limbajului 
modei în textele publicistice germane 
 
Elena BELINSCHI, dr., conf. univ., Micaela ȚAULEAN, dr., conf. univ., 
Enunțuri negative fals interogative în aspect culturologic (în română și 
engleză) 
 
Adela NOVAC, dr., conf. univ., Microcâmpul „trăsături semantice 
calitative şi comportament": analiza lingvistică a textului vierian  
 
Ludmila PARAHONCO, asist. univ., Оптимизация преподавания 
лексических микросистем в контексте компетентностного 
подхода  
 
Lucia BALANICI, asist. univ., Condensarea lexicală – fenomen 
complex de realizare a principiului economiei lingvistice 
 
Liuba RĂZMERIŢĂ, asist. univ., Conceptul de „fericire” în imaginarul 
românesc 
 
 

Atelierul nr. 3 
Strategii didactice de predare a limbilor străine 

Videoconferinţă, aplicaţia Google Meet: 
https://meet.google.com/dtt-phvu-xby 

 
12.00 – 15.00 

 
Moderatori: Victoria MASCALIUC, dr., lect. univ., 

 Tatiana KONONOVA, dr., lect. univ. 
 

Tatiana KONONOVA, dr., lect. univ., Некоторые размышления о 
формате обучения он-лайн в Республике Молдова: проблемы и 
перспективы 
 
Micaela ȚAULEAN, dr., conf. univ., Valerija DROZDOVA, lect. univ., 
Universitatea Turiba din Riga, Latvia, Media Education and the 
“Dialogue of Cultures” in the EFL Classroom 
 
Victoria MASCALIUC, dr., lect. univ., Path to Better Learning through 
Differentiation in Online Setting 
 

https://meet.google.com/dtt-phvu-xby?fbclid=IwAR19hJiIW39MHe4OPSKrwg8CI4kuwJQ8Gb3izMSlBDaICwGG7cg7noXBZ8M
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Angela COȘCIUG, dr., conf. univ., Formation des compétences de 
lecture en français – cas de la lettre "i" 
 
Luminița DIACONU, lect. univ., Academia de Studii Economice din 
Moldova, Chișinău, Multilingualism and the Problem of Cultural 
Misunderstanding in Teaching Foreign Languages 

 
Anastasia ROMANOVA, lect. univ., Academia de Studii Economice din 
Moldova, Chișinău, Using video support in foreign languages teaching  
 
Irina PUSNEI, dr., conf. univ., Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din 
Cahul, Rubric Design in EFL Assessment 
 
Natalia BOLGARI, lect. univ., Academia de Studii Economice din 
Moldova, Chișinău, Problematizarea ca strategie didactică de 
dezvoltare a competenţelor comunicative (Studiul de caz)  

 
 

Atelierul nr. 4 
Didactica limbilor străine  

Videoconferinţă, aplicaţia Google Meet: 
meet.google.com/amq-xbwa-cds 

 
12.00 – 15.00 

 
Moderatori: Oxana CHIRA, dr., lect. univ., 

Viorica CEBOTAROȘ, dr., conf. univ. 
 
Oxana CHIRA, dr., lect. univ., Mehrsprachigkeit – ein anerkanntes Ziel 

der europäischen Bildungspolitik  

 

Viorica CEBOTAROȘ, dr., conf. univ., Teaching Collocations in EFL 

Classrooms 

 

Lilia PASAT, lect. univ., Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, 

Vorteile der kommunikativen Grammatik im DaF-Unterricht  

 

Svetlana APACHIŢA, asist. univ., Academia de Studii Economice din 

Moldova, Chişinău, Metode de dezvoltare a autonomiei în învățare 

 

http://meet.google.com/amq-xbwa-cds?fbclid=IwAR2ktTPAv-uFktlhrw4yWaFr1yDtpMbl_4tyF8XS6LdUJWIXwa13EvXyuL8
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Elena VARZARI, asist. univ., Correlation of the Concepts of "Speech 

Genre" and "Speech Act" in Modern Pragmalinguistics 

 

Oxana STANŢIERU, asist. univ., Teaching Life Narratives 

 

Ana MUNTEAN, asist. univ., SMART Projects to Develop Young 

Learners' Competences 

 

Silvia BOGDAN, asist. univ., Using Proficiency Scales in TEFL 

 

Mariana CHIRIŢA, asist. univ., Metode de acţiune simulată ale artei 

dramatice în procesul de predare/învăţare a limbii franceze ca limbă 

străină în context universitar 

 

 
SECŢIUNEA nr. 6 

Formarea competenţelor în domeniul ştiinţelor reale, 
economice şi ale mediului 

 
Atelierul nr. 1 

Științe reale și naturale 

Videoconferinţă, aplicaţia Google Meet: 

https://meet.google.com/nwf-jxmj-gwn  
12.00 – 15.00 

 
Moderatori: Valeriu CABAC, dr., prof. univ., 

Liubov ZASTÎNCEANU, dr., conf. univ. 
 

Valeriu CABAC, dr., prof. univ., Formarea competențelor: perspectiva 
enactivă 
 
Liubov ZASTÎNCEANU, dr., conf. univ., Studiul individual dirijat în 
contextul învățării pe tot parcursul vieții 
 
Olesea SKUTNIȚKI, asist. univ., Resurse online în formarea şi 
dezvoltarea competenţei de programare 
 
Lidia POPOV, dr., lect. univ., Vladimir COCIERU, drd., Universitatea 
Liberă Internațională din Moldova, Chișinău, Soluţii TIC pentru 
prestarea serviciilor juridice la distanţă 

https://meet.google.com/nwf-jxmj-gwn
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Ina CIOBANU, dr., conf. univ., Formarea deprinderilor de lucru cu 
manualul școlar în cadrul lecțiilor de geometrie în clasele VI-VII 
 
Adela GOREA, asist. univ., Tehnologii de verificare a credibilității 
adresei web 
 
Ion ZUBAC, cerc. șt., Universitatea de Stat din Tiraspol, Momentum, 
energy and relative motion 
 
Boris BOINCEAN, dr. hab., prof. cerc., ICCC „Selecția” Bălți, Stanislav 
STADNIC, dr., conf. univ., Necesitatea adaptării sistemului de 
agricultură la condiţiile de secetă 
 
Diana MOGLAN, dr., conf. univ., Utilizarea prezentărilor multimedia în 
scopul îmbunătățirii eficienței predării disciplinei „Bazele programării" 
 
Adrian ŞIMON, dr., conf. univ., Universitatea de Medicină, Farmacie, 
Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, România, 
Profesorul – element important în procesul educației 
 
Vasilii ŞARAGOV, dr. hab., conf. univ., Критерии, характеризующие 
физические и химические явления 
 
Vasilii ŞARAGOV, dr. hab., conf. univ., Некоторые нетрадиционные 
методы развития творческих способностей студентов 
 
Vasilii ȘARAGOV, dr. hab., conf. univ., Mariana AGACHI, profesor de 
chimie, Ion OLARU, dr., conf. univ., Factorii care influențează asupra 
microdurității sticlei de geam tratată cu câmp magnetic în impuls 

 
Vasilii ȘARAGOV, dr. hab., conf. univ., Galina CURICHERU, asist. 
univ., Metode utilizate pentru determinarea gradului de intensitate a 
dezalcalinizării sticlelor silicate cu gaze acide 

 
Vitalie ŢÎCĂU, asist. univ., Aplicarea macro-definițiilor WBA la exportul 
de date din Microsoft Excel și Microsoft Power Point pentru analiza 
reușitei studenților 
 
Tatiana ROTARI, asist. univ., Formarea competenței de rezolvare a 
congruențelor liniare prin intermediul indicilor 
 
Natalia SÎRBU, profesor, grad didactic I, CEMF „Raisa Pacalo”, 
Investigații experimentale 
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Ludmila CUDIEVSCAIA, profesor de matematică, grad didactic I, 
Liceul Teoretic nr. 1, or. Briceni, Кейс-метод – эффективный метод 
повышения качества образования 
 
Emelian KULYNYCH, dr., prof. univ., Roman KULYNYCH, dr., prof. 
univ., Universitatea de Management și Drept din Hmelnițki, Метод 
статистических уравнений зависимостей: критерии применения 
и основные функции  
 
 

 
Atelierul nr. 2 

Științe economice 

Videoconferinţă, aplicaţia Google Meet: 

meet.google.com/zja-buwj-pnf 
12.00 – 15.00 

 
Moderatori: Ianina CAZAC, asist. univ., 

Veronica GARBUZ, dr., lect. univ. 
 

Irina MOVILĂ, dr. hab., conf. univ., Teoriile etice normative: principalele 
aspecte și reflectarea lor în responsabilitatea socială a afacerii 
economice 

 
Nelli AMARFII-RAILEAN, dr., conf. univ., Diagnosticul activității și 
poziției financiare a întreprinderilor agricole. Abordare macroeconomică 
 
Natalia BRANAȘCO, dr., conf. univ., Nelly FILIP, dr., conf. univ., 
Academia de Studii Economice din Moldova, Chișinău, Piața muncii din 
Republica Moldova: aspecte, tendințe și probleme 
 
Victoria POSTOLACHE, dr., conf. univ., Evaluarea barierelor în 
implementarea unei abordări integrate a managementului riscurilor la 
întreprindere 
 
Andrei BALÎNSCHI, dr., conf. univ., Probleme de sprijinire a 
întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova in contextul 
pandemiei coronavirusului 
 
Veronica GARBUZ, dr., lect. univ., Responsabilitatea socială 
corporativă – practici naționale și internaționale 
 

http://meet.google.com/zja-buwj-pnf
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Alla TRUSEVICI, dr., conf. univ., Lilia CHISELIOV, asist. univ., 
Merchandisingul ca modalitate eficientă de stimulare a vânzărilor 
 
Corina NICHITCIN, asist. univ., Soluții privind finanțarea necesităților 
specifice mediului de afaceri în contextul pandemiei 
 
Ianina CAZAC, asist. univ., Riscurile în activitatea de antreprenoriat și 
metodele de evaluare a lor 
 
Vasilii ȘCERBATIUC, dr., conf. univ., Școala superioară de evidență 
contabilă, Вопросы формирования профессиональных компетенций 
в области учѐтно-экономических наук 
 
Diana GRIŢCO, asist. univ., Principalele direcții de asigurare a 
stabilității financiare a întreprinderilor mici și mijlocii 
 
Pavel OBOROCEAN, drd., Institutul Național de Cercetări Economice, 
Chișinău, Aspecte generale privind performanța serviciilor publice 
locale în țările dezvoltate 

 
 

SECŢIUNEA nr. 7 
Formarea competenţelor în domeniul ştiinţelor 

educaţiei, psihologiei şi artelor 
 

Atelierul nr. 1 
Științe ale educației 

Videoconferinţă, aplicaţia Google Meet: 

https://meet.google.com/ayg-hwou-vgn 
 

12.00 – 15.00 
 

Moderatori: SACALIUC Nina, dr., conf. univ., 
 PANCO Tatiana, asist. univ. 

 
Aliona BRIȚCHI, dr., conf. univ., Formarea competențelor profesionale 
inițiale învățătorilor prin metoda proiectului 
 
Angela BEJAN, dr., asist. univ., Rolul unei comunicări eficiente în 
modelarea personalității elevilor 
 

https://meet.google.com/ayg-hwou-vgn
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Ludmila COTOS, dr., lect. univ., Familiarizarea studenților cu jocurile 
de reproducere a figurilor-siluete în cadrul unității de curs „Matematica 
distractivă pentru preșcolari” 
 
Nina SACALIUC, dr., conf. univ., Formarea competențelor manageriale 
la cadrele de conducere din instituțiile de educație timpurie 

 
Larisa ZORILO, dr., conf. univ., Ludmila COTOS, dr., lect. univ., 
Актуальные проблемы повышения квалификации воспитателей 
дошкольных учреждений в Республике Молдова 

 
Ilie NASU, dr., conf. univ., Învățămîntul OnLine: aspecte tehnice 
 
Liliana ANDRIUȚĂ, învățător, I.P.L.T. „Mihai Eminescu”, Bălți, Strategii 
activ-participative – demersuri acţionale eficiente de formare a 
competenţelor de comunicare a elevilor 
 
Victoria STRATAN, dr., cerc. șt., Universitatea de Stat din Tiraspol, 
Competența evaluativă a cadrului didactic – componentă esențială a 
unui sistem educațional de calitate 
 
Olesea TOPAL, magistru în științe sociale, Curtea de Apel COMRAT, 
Dmitrii MANASTÎRLÎ, magistru în administrație publică, Дневник 
ученика – один из способов сохранения этногенеза гагаузов 
 
Veronica CLICHICI, dr., lect. univ., Institutul de Științe ale Educației, 

Chișinău, Rolul competențelor educației pentru timpul liber în contextul 

învățământului pe tot parcursul vieții 

 
Cristina STRAISTARI-LUNGU, asist. univ., Institutul de Științe ale 
Educației, Chișinău, Condiţii pedagogice pentru învăţarea unei limbi 
străine la vârsta de 6-7 ani 
 
Nadejda OVCERENCO, dr., conf. univ., Universitatea de Stat din 
Tiraspol, Профилактика сознательной бездетности как образ 
жизни молодежи – важнейшее направление школы в поддержку 
социальной проблемы Государства 
 
Lilia PERLUG, profesoară, Gimnaziul „Nicolae H. Costin”, Chișinău, 
Obiectivele educațional-recuperatorii ale surdodidacticii realizate în 
cadrul activităților educative de formare a comunicării verbale la elevii 
deficienți de auz 
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Ioana Corina ROTARU, drd., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă”, Chișinău, Formarea preadolescentului pentru rolul de părinte 
responsabil 
 
Mariana BATOG, cerc. șt., drd., Institutul de Științe ale Educației, 
Chișinău, Resurse psihosociale de formare a responsabilității 
adolescenților 
 
Ina GRIGOR, cerc. șt., drd., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chișinău, 
Strategii didactice în abordarea interdisciplinară a educaţiei economice 
în cadrul disciplinelor socioumanistice 
 
Irina POIDOLOVA, asist. univ., Universitatea de Stat din Comrat, 
Воспитание готовности студентов к межкультурной 
комуникации 
 
Mihaela PAVLENCO, dr., lect. univ., Universitatea Pedagogică de Stat 
„Ion Creangă”, Chișinău, Dezvoltarea capacității de orientare spațială la 
copiii de vârstă preșcolară mare prin prisma jocurilor desfășurate în aer 
liber 
 
Irina PAIUL, asist. univ., Развитие эмпатии в профессиональной 
подготовке учителя начальной школы 

 
Veronica VELIXAR, dr., conf. univ., Universitatea de Stat „Grigore 
Țamblac” din Taraclia, Научная деятельность – компонент 
полноценного развития профессиональных компетенций 
будущего педагога 
 
Alla CEASTINA, cercet. șt. coord., Natalia PROCOP, cercet. șt. coord., 
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Chişinău, Naslavcea de azi – 
atracție turistică. Legende și documente de arhivă 
 
Maria IANIOGLO, dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Comrat, 
Компетенции – результат профессионального становления 
педагога 
 
Маria VLAH, lect. univ., Galina LEVINTII, lect. univ., Universitatea de 
Stat din Comrat, Воспитание культуры межнационального 
общения между детьми раннего возраста 
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Atelierul nr. 2 

Psihologie și Arte 

Videoconferinţă, aplicaţia Google Meet: 

https://meet.google.com/xxy-kgwu-sgr 
 

12.00 – 15.00 
 

Moderatori: BRICEAG Silvia, dr., conf. univ., 
 BULARGA Tatiana, conf. univ. 

 
Daniela CAZACU, dr., lect. univ., Exprimarea de sine prin dezvoltarea 
creativității și inventivității 
 
Silvia BRICEAG, dr., conf. univ., Cristina DIDILICĂ, master în 

psihologie, Strategii psihologice de optimizare a managementului 

personalului 

 

Maria CORCEVOI,dr., lect. univ., Evaluarea riscului suicidal în corelație 
cu funcționalitatea familiei 
 
Lilia NACAI, asist. univ., Direcții și tehnici de investigare a personalității 
cadrului didactic universitar 

 
Olesea FRUNZE, dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă”, Chișinău, Calitatea serviciilor sociale prestate de 
Administrarea Publică Locală 

 
Angela CUCER, dr., conf. univ., Institutul de Științe ale Educației, 
Chișinău, Organizarea asistenței psihologice în sistemul educațional din 
Belorusia 
 
Tatiana BULARGA, dr., conf. univ., Implementarea conceptului 
eficienței artistice prin promovarea unei viziuni progresiste  
 
Viorica CRIŞCIUC, dr., conf. univ., Performanțele elevilor din 
Republica Moldova în cadrul evaluărilor internaționale PISA  
 
Marina COSUMOV, dr., conf. univ., Experienţa estetică şi extraestetică 
ca proces şi produs al educaţiei prin arte pe tot parcursul vieţii 
 

https://meet.google.com/xxy-kgwu-sgr
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Ana GLEBOV, asist. univ., Духовно-эстетическая значимость 
хорового искусства и его изучение в ДМШ 
 
Marina CALIGA, asist. univ., Explorarea relațiilor dintre muzică și Eul 
personal în activitățile muzical-didactice 
 
Margarita TETELEA, dr., conf. univ., Ana GLEBOV, asist. univ., 
Исторические перспективы изучения хорового искусства в 
формирование ученика ДМШ 
 
Natalia MELNIC, profesor de vioară, grad didactic I, Școala de Arte 
pentru copii „Teodor Negară” or. Ocniţa, Произведения молдавских 
композиторов в репертуаре ансамбля скрипачей 
 
Liliana CÎȘLARU, profesor de educație muzicală, grad didactic I, IP LT 
„Ștefan cel Mare”, or. Drochia, Fredonatul ca metodă de dezvoltare a 
muzicalității elevilor 
 
Corin CIOBU, asist. univ., Studiul acordeonului în formarea 
specialistului: abordări metodice specifice 
 
Tatiana ȘCIOGOLEVA, lect. univ., Universitatea de Stat din Comrat, 
Ансамбль песни и танца "Дюз-Ава" - сокровищница музыкальной 
культуры гагаузов 
 
Domna MAVRODI, lect. univ., Universitatea de Stat din Comrat, 
Ансамбль песни и танца «Кadînca» у истоков гагаузской 
культуры 
 
Natalia IOFCIU, lect. univ., Universitatea de Stat din Comrat, 
Константин Афанасьевич Гермек – первый гагаузский 
балетмейстер – хореограф 
 
Elena GUPALOV, dr., conf. univ., Фортепианное наследие Василия 
Загорского в учебном репертуаре Республики Молдова  
 
Virgiliu MARGINEANU, lect. univ., drd., Academia de Muzică, Teatru 
şi Arte Plastice, Chişinău, Educaţie prin film 
 
Marina PAPENIUC, profesor de pian, Școala de Arte „Ciprian 
Porumbescu”, mun. Bălți, Școala pianistică moldovenească 
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Nina TOMA, profesor, IPLT Principesa Natalia Dadiani”, drd., Relație 
muzică și dans: abordări metodice în Educația muzicală 
 
Valentina NEVZOROV, dr., conf. univ., Universitatea de Stat din 
Taraclia „Grigore Țamblac”, Aspecte metodologice de formare și 
dezvoltare a auzului armonic al elevului 

 
 

 
SECŢIUNEA nr. 8 

Formarea competenţelor în domeniul ştiinţelor juridice 
şi sociale 

 
Atelierul nr. 1 

Ştiinţe juridice și socio-umane  

Videoconferinţă, aplicaţia Google Meet: 

meet.google.com/boe-ezse-sdb 
 

12.00 – 15.00 
 

Moderatori: Ina ODINOKAIA, dr., conf. univ., 
 Natalia JANU, asist. univ., drd. 

 
Elena BOTNARI, dr., conf. univ., Trăsături definitorii și proceduri legale 
privind bolile profesionale  
 
Efim MOHOREA, dr. hab., prof. univ., Ion BUZINSCHI, asist. univ., 
Философские аспекты юридической квалификации 
противоправных деяний 
 
Ana ZABULICA, drd., Unele exigențe ale CEDO în materia reținerii 
infractorului 
 
Cristina CRUDU, asist. univ., Dimensiunile sociale ale violenței asupra 
femeii în familie 
 
Olga JACOTA-DRAGAN, asist. univ., Legea naturală în viziunea lui 
John Locke 
 
Ina ODINOKAIA, dr., conf. univ., Ludmila DUMBRĂVEANU, asist. 
univ., Analiza reglementărilor privind respectarea dreptului la protecție 
socială în caz de pierdere a întreținătorului 

https://meet.google.com/boe-ezse-sdb
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Ion COVALCIUC, dr., lect. univ., Impactul procedurilor diferențiate în 
cazurile cu minori asupra probatoriului procesual penal 
 
Vitalie RUSU, dr., conf. univ., Ilegalitatea actelor de provocare, 
facilitare sau încurajare a persoanei la comiterea infracțiunii prin prisma 
reglementărilor naționale și internaționale 
 
Dumitru GHERASIM, drd., Judecătoria Bălți, Lucia RUSU, dr., lect. 
univ., Forme și tehnici de audiere în cadrul cercetării judecătorești în 
procesul penal: reflecții de ordin teoretico-practic 
 
Vitalie RUSU, dr., conf. univ., Ina ODINOKAIA, dr., conf. univ., Cadrul 
juridic și mecanismele internaționale de cooperare transfrontalieră și 
transnațională în materie penală 
 
Victoria ȚARĂLUNGĂ, dr., conf. univ., Protecția drepturilor 
reproductive ale femeii: aspecte teoretico-normative 
 
Dumitru DUMITRAȘCU, asist. univ., drd., Semnificația și funcțiile 
învățământului juridic în societate 
 
Oleg PANTEA, dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova, 
Chișinău, Constatarea și examinarea contravențiilor de către centrul 
național anticorupție – Studiu de caz 
 
Natalia JANU, asist. univ., drd., Insolvabilitatea în lumina noilor 
reglementări 
 
Tatiana CRUGLIȚCHI, asist. univ., Reguli privind probațiunea în 
procesul civil 
 
Diana LAZĂR, dr., lect. univ., Universitatea de Stat din Moldova 
Utilizarea tehnologiilor informaționale în domeniul arbitrajului comercial 
internațional: perspective și provocări 

 
Anatolie FAIGHER, dr., conf. univ., Unele reflecții privind conceptul, 
tipurile și subiecții prevenirii criminalității. Cazul Republicii Moldova 
 
Lidia PĂDUREAC, dr., conf. univ., Impactul totalitarismului sovietic 
asupra proceselor demografice din RSS Moldovenească în anii 1944-
1951 
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Valeriu PARNOVEL, dr., lect. univ., Trei revoluții economice mărețe ale 
omenirii: aspect științifico-didactic  
 
Petru HLIPCĂ, dr., lect. univ., Universitatea Transilvania din Brașov, 
România, Considerații juridice privind infracțiunile electorale din 
România 
 
Petru HLIPCĂ, dr., lect. univ., Universitatea Transilvania din Brașov, 
România, Aspecte privind protecția mediului înconjurător din România 
 
Gheorghe NEAGU, dr., conf. univ., Calitatea formării profesionale 
universitare: studiu de caz 
 
Irina BEJENARI, drd., Universitatea de Studii Europene din Moldova, 
Chişinău, Drepturile și interesele legitime ale persoanelor care au 
suferit în urma infracțiunii 
 
Ana SACARA, lect. univ., drd., Universitatea de Stat din Comrat, 
Chişinău, Politici sociale de susţinere a familiilor cu copii 
 
Valentin CAZACU, dr., lect. univ., Protecţia consumatorilor împotriva 
clauzelor abuzive în contractele de credit conform legislaţiei Republicii 
Moldova: mit sau realitate? 

 
Mihaela KRUGLIȚKI, asist. univ., Controlul parlamentar prin 
intermediul întrebărilor, interpelărilor și moțiunilor simple 
 
Ion CIOBANU, dr., lect. univ., Formarea competențelor în domeniul 
științelor juridice bazate pe practica judiciară a Curții Constituționale din 
Republica Moldova 
 
Tatiana VÎZDOAGĂ, dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova, 
Chişinău, Mijloacele de apărare la etapa prejudiciară a procesului penal 
 
Domnița VÎZDOAGĂ, drd., Universitatea de Stat din Moldova, 
Chişinău, Proporţionalitatea îngrădirii libertăţii individuale potrivit 
Codului de Procedură Penală al Republicii Federale Germania 

 
Anatolie CEACHIR, lect. univ., drd., Universitatea de Stat din Moldova, 
Chişinău, Funcția apărării în procesul penal – între reglementări și 
realitate 
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SECŢIUNEA nr. 9 
COLEGIUL PEDAGOGIC: GENERATOR DE COMPETENȚE  

PENTRU PREZENT ȘI VIITOR 
Videoconferinţă, aplicaţia Google Meet: 

meet.google.com/khm-usaj-adq 
  

12.00 – 15.00 
 

Moderatori: Ludmila RĂCIULA, profesor, 
Oxana STANȚIERU, profesor 

 
Anatol MORARU, profesor de limbă și literatură română, Colegiul 
Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți, Modalități de predare a mitului în 
liceu 
 
Ludmila RĂCIULA, profesor de limba engleză, Colegiul Pedagogic „Ion 
Creangă” din Bălți, Developing Intercultural Competence in High School 
Students 
 
Alina FRUNZĂ, profesor de limba engleză, Colegiul Pedagogic „Ion 
Creangă” din Bălți, Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți, Rolul 
TIC în formarea competențelor de comunicare în cadrul orelor de limba 
engleză 
 
Oxana STANȚIERU, profesor de limba engleză, Colegiul Pedagogic 
„Ion Creangă” din Bălți, Strategii de predare a prozei biografice 
 
Mihail POPA, dr., conf. univ., Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din 
Bălți, Aplicarea unei metode progresive la construcția imaginilor în 
lentile și sisteme de lentile 
 
Valeria CRUDU, profesor de matematică, Colegiul Pedagogic „Ion 
Creangă” din Bălți, Implementarea curriculumului modernizat la 
matematică în colegiu 
 
Aurelia ADAMCIUC, profesor de biologie, Colegiul Pedagogic „Ion 
Creangă” din Bălți, Formarea competențelor de comunicare prin 
intermediul strategiilor activ-participative 
 
Lucia COVALCIUC, profesor de limba franceză, Colegiul Pedagogic 
„Ion Creangă” din Bălți, Utilizarea resurselor TIC în cadrul orelor de 
limba franceză 

http://meet.google.com/khm-usaj-adq
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SECŢIUNEA nr. 10 
BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢELE INFORMĂRII 

Biblioteca științifică USARB, Sala de lectură nr.1 
https://meet.google.com/ity-ugtj-mev 

 
12.00 – 15.00 

 
Moderatori: Lina MIHALUŢA, director adjunct 

Valentina TOPALO, bibliotecar principal 
 

Elena HARCONIŢA, director, Lina MIHALUŢA, director adjunct, 
Biblioteca Ştiinţifică USARB la a 75-a aniversare  
 
Mihaela STAVER, bibliotecar principal, RI ORA USARB integrat în 
motorul de căutare a resurselor web academice BASE (Bielefeld 
Academic Search Engine)  
 
Olga DASCAL, Snejana ZADAINOVA, bibliotecare, Baze de date din 
Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” 
pentru cercetarea universitară 
 
Mihaela STAVER, bibliotecar principal, Elena ŢURCAN, Olga 
DASCAL, bibliotecare, Oportunități de vizibilitate a cercetătorilor 
USARB în circuitul științific mondial: Profilul ID ORCID, Ranking Web of 
Universities (Webometrics),OPEN UKRAINIAN CITATION INDEX 
(OUCI),Dimensions, Google Scholar, Publish or Perish,eLIBRARY.ru, 
SCOPUS 

Lilia IAVORSCAIA, şef oficiu, Galina BELCOVSCAIA, bibliotecar, 
Информационноe обслуживаниe в университетской среде в 
новых условиях 

Angela HĂBĂŞESCU, bibliotecar, Taisia ACULOVA, bibliograf 
principal Catalogul electronic BŞ USARB: tendinţe de dezvoltare 
orientate către utilizatori 
 
Valentina TOPALO, bibliotecar principal, Educaţie, cunoaştere, 
marketing: concepte, abordări, dimensiuni 
 

https://meet.google.com/ity-ugtj-mev
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Silvia CIOBANU, bibliotecar principal, Sinergii de marketing inovaţional 
în Biblioteca Ştiinţifică USARB 
 
Lilia ABABII, Gherda PALII, bibliotecare, Cartea românească 
promovată prin intermediul Blogului Centrului de Informare al României 
 
Anna NAGHERNEAC, bibliotecar principal, Elena SCURTU, bibliograf, 
Cultura bibliografică a publicaţiilor şi comunicărilor ştiinţifice: configuraţii 
tradiţionale şi online 
 
Tatiana PRIAN, bibliotecar principal, Revistele electronice de 
specialitate la o nouă etapă de dezvoltare  
 
Liudmila RĂILEANU, şef serviciu, Ala LÎSÎI, bibliotecar, Revista 
Confluenţe Bibliologice – 15 ani împreună cu cititorul  
 

Elena CRISTIAN, şef serviciu, Calitatea colecțiilor universitare: cerințe 
și posibilități  
 

Marina ŞULMAN, bibliotecar, Bibliodiversity (Книжное разнообразие) 
и его проявления в деле комплектования фондов BŞ USARB 
 

Natalia LUCHIANCIUC, Veronica BARBAROŞ, bibliotecare, Scriitorii 
universitari bălţeni în colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB 
 

Adella CUCU, bibliotecar principal, Irina ZALÎGAEVA, bibliotecar, 
ANALE – suport infodocumentar pentru cercetarea ştiinţifică (Studiu 
bibliometric: 2010-2020) BŞ USARB  
 

Marina ŞULMAN, bibliotecar, Комическое начало в романах 
Уильяма Фолкнера „Дикие пальмы” („Если забуду тебя, 
Иерусалим” =„IF I FORGET THEE, JERUSALEM”) и Тони Моррисон 
„Песнь Соломона” („SONG OF SOLOMON”) 
 

EXPOZIŢII: 

Foto: USARB – 75 de ani: din arhiva foto (hol, parter)  

Biblioteca Universitară – 75. Creaţie, Inovaţie, Performanţe (online) 

Produsul științific și didactic al USARB (online)  

Valoarea inalienabilă a rarităților Bibliotecii Ştiinţifice  

Salonul editorial UNIVERSITARIA 2018-2020 (expoziţie-excursie 

prezentarea volumelor electronice pe website) 

 
TV-clipuri: 12 octombrie – Ziua Universităţii şi a Bibliotecii Științifice 



CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ   
Relevanţa şi calitatea formării  universitare: competenţe pentru prezent şi viitor,  

consacrată celor 75 de ani de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

 26 

 
 

 

Închiderea lucrărilor Conferinței 

Videoconferinţă, aplicaţia Google Meet: 

meet.google.com/emu-jogj-vsk 

 
15.00 – 15.30 

 
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 

Marina MORARI, dr., conf. univ. la catedra de arte și educație artistică 

Viorica CONDRAT, dr., lect. univ. la catedra de filologie engleză și 

germană 

Aculina MIHALUȚĂ, director-adjunct al Bibliotecii Științifice USARB, 

categorie de calificare superioară  

 

 
  

http://meet.google.com/emu-jogj-vsk
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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 

Aculina MIHALUȚĂ, director-adjunct al Bibliotecii Științifice USARB, 

categorie de calificare superioară,  

 
 

COMITETUL DE ORGANIZARE 
 

Președintele comitetului de organizare 

Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea 

științifică și relații internaționale 

 

Membri: 

Lilia TRINCA, dr., conf. univ., Facultatea de Litere 

Ina CIOBANU, dr., conf. univ., Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice 

și ale Mediului 

Lora CIOBANU, dr., conf. univ., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, 

Psihologie şi Arte 

Vitalie RUSU, dr., conf. univ., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 

Alexandra MELNIC, metodist, Secția Știință 

Oxana CIBOTARU, metodist, Secția Știință 

Silvia CIOBANU, bibliotecar principal, Centrul Marketing și activitate 

editorială. 



CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ   
Relevanţa şi calitatea formării  universitare: competenţe pentru prezent şi viitor,  

consacrată celor 75 de ani de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

 28 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ  

Relevanţa şi calitatea formării universitare: 
competenţe pentru prezent şi viitor,  

consacrată celor 75 de ani de la fondarea 

Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

 
 

 

PROGRAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bun de tipar 08.10.2020. Garnitura Arial. Comanda nr. 317. Tiraj 200. 
Tipografia Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. mun. Bălţi, str. Puşkin, 38 


