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InternatIonal scIentIfIc conference
„YesterdaY’s herItage – ImplIcatIons for 

the development of tomorrow’s sustaInable socIetY” 
chisinau, february 11-12, 2021, 3rd edition

held in the context of International women’s day
with activities in the field of science

dedicated to the 75th anniversary of the institutionalization 
of premiums academic research institutes and the 60th anniversary 

of its formation academy of sciences of moldova

organIzers and partners
academy of sciences of moldova

state university of moldova
metropolitan research center t.a.b.o.r, Iași, romania

national library of the republic of moldova
buzau city hall, romania

european Institute for multidisciplinary research, buzau
Institute of ethnology of the national academy of sciences of ukraine, lviv

february 11, 2021, at 10.00, academy of sciences of moldova
plenarY sessIon

moderator: liliana condratIcova

greetings from the organizers and partners
acad. Ion tIghIneanu, president of the academy of sciences of mol-

dova
dr. Igor șarov, elected rector of the state university of moldova
dr. habilitat nicoleta vornIcu, director of the metropolitan research 

center tabor, Iași
constantin toma, mayor of buzau, romania
dr. svetlana codreanu, Institute of microbiology and biotechnology
dr. oleg chIhaI, chairman of the trade union committee „ștIInța”

vIrtual exhIbItIon of fIne art „dream and reality in the vision 
of plastic artists from the republic of moldova” (scorers natalia procop, 
tatiana bujorean)

vIrtual photographY exhIbItIon „The woman in research” 
(scorer liliana condratIcova)
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liudmila burțeva, svetlana cojocaru, ludmila malahov, alexan-
dru colesnIcov, Platform for processing heterogeneous documents

nicoleta vornIcu (Romania), Interdisciplinarity and current approaches re-
garding the safeguarding of cultural heritage. Research, scientific investigation and 
authentication 

rodica sturza, Modern trends in the landscape of global consumption of wines
svetlana codreanu (Czech Republic), Smart specialization for a sustainable 

agriculture
liliana condratIcova, The woman and the jewel – The woman jeweler – 

Woman and jewelry research

sectIon I
female models In research, art and culture

moderators: liliana rotaru, Ion xenofontov

demir dragnev, Ion valer xenofontov, From the military radio opera-
tor to the university professor: Elena M. Podgradskaia 

mariana Şlapac, Woman architect in eastern Moldova
sidonia teodorescu (Romania), Architect Virginia Andreescu-Haret 

(1894–1962)
ruxandra nemțeanu (Romania), Architect Crizantema Stamatescu, follow-

er of the Art Deco Style
elena gheorghe (Romania), The ladies from the Brâncoveanu family
florentina nIțu (Romania), Eighteenth century women’s costume and symbolic 

options of construction of modernity in the romanian principalities
Ion gIurcă (România), An artist from Bassarabia and Ecaterina Teodoroiu, 

the heroine from Dealul Muncelului 
aliona gratI, Magda Isanos and Basarabia
aurelian dănIlă, Primadone and professor soprana Lidia Lipcovscaia
lilia zabolotnaIa, Anna Tumarkina (1875–1951) from Basarabia – first 

woman doctor in philosophy in Europe
marius mItrof (Romania), Eliza Leonida Zamfirescu, the first woman engi-

neer in Romania
gherghina boda (Romania), Mihaela Miroiu, hunedorean feminist personal-

ity
cristina păIușan-nuIcă (Romania), Nadia Russo-Bossie – pioneer of roma-

nian aviation, in some museum testimonies
tetiana KutsYr (Ukraine), Embroidery research in scientific heritage of Ka-

teryna Mateiko
liliana rotaru, Gender policy of the soviet state in and through higher educa-

tion in the Moldovan SSR

rodica ursachI, Female creation in determining the artistic profile from Mol-
dova

natalia procop, Chisinau in the creation of Valentina Brâncoveanu
elena musteață, The symbolism of the female face in the graphic art of Eu-

dochia Zavtur
diana vrabIe, Sanda Golopenția: cultural model of interdisciplinarity
liliana platon, The image of the woman in the painting of Valentine Rusu-

Ciobanu
valeria suruceanu, Master of the resurrection of matter (Master of the spiri-

tualization of matter)
anatol petrencu, The prisoners of the Gulag – the testimony for eternity
vasile fIlat, Wernerian school and the contribution of Karl and Maria Baisch
maria zInovII, Memoirs of Euphrosyne Kersnovsky – an essential contribution 

to the knowledge of stalinism
oleg danIlceac, Coupable de rien / Guilty of nothing
valentina enachI, Women in the republic of Moldova and democratization 

society in the ‚90s of the twentieth century
dumitru-cătălin rogojanu (Romania), Arethia Tătărescu and her role in 

promoting the cultural heritage of Gorj
cristina spIan, Female contribution in the development of geological sciences 

from the territory of the Republic of Moldova 

sectIon II
socIal scIences, economIcs, humanItIes and arts

panel artIstIc herItage In a natIonal context
and InternatIonal

moderators: natalia procop, victora rocacIuc

elena ploŞnIŢa, Cultural heritage and public interest. A point of view
dan IlIe (Romania), BNR Museum – treasure of knowledge
aurica IchIm (Romania), „Regina Maria” Municipal Museum Iași  – pages of 

history
mircea tănase (Romania), “Vasile Voiculescu” county library from Buzău – 

an objective of architectural and cultural heritage
emil dragnev, The feasts of the Virgin Mary in the mural painting of the 

churchesfrom Moldova from the 15th – 16th centuries
alla chastIna, Historiographic overview: the oeuvre of Bessarabia architects 

in scientific publications and archival sources in the second half of the XIX century. 
– 1917 year
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svetlana IlvItsKaYa, anna poYan (Russian Federation), The cultural heri-
tage of Chisinau in 1930–1950

marius – adrian nIcoară (Romania), Memorial of the heroes of the 48th 
Buzau infantry regiment, a monumental ensemble made in the city of Carpathian 
curvature

valentina ursu, Several historical monuments in the Danube Lande
natalia procop, Chişinău in painting his of Al. Bernardazzi
victoria rocacIuc, Illustrations in poetry in the artist’s book graphics plastic 

Iurie Braşoveanu
lilia dragnev, Artist Mark Verlan. The procession of values mediated from 

dreams and imaginary
liliana condratIcova, Chișinău. Unforgettable cultural experiences

panel ethnologIcal herItage
moderator: mariana cocIeru

mariana cocIeru, Documentation of customary manifestations caused by hu-
man existential transitions in Bessarabia

tatiana bujorean, The accessories of the folk costume in Bessarabia at the 
beginning of the 20th century

marina mIron, Tourist promotion of cities in the Republic of Moldova through 
ethno-cultural imagology

viorel gheorghe (Romania), The rural world of the old kingdom. Housing, 
food, clothing, superstitions

marina cercașIn, Wedding costume as a research subject
olena KozachevIcI (Ukraine), Women’s needlework in Galicia in the end of 

the 19th century – the beginning of the 20th century: lace-making, knitting
sidonia petronela olea (România), Funeral symbolistics in Transylvania. 

Zoomorphic and vegetable patterns
marina cercașIn, The capitalizing on the motifs of the traditional Moldovan 

costume in the wedding costume
olena fedorchuK (Ukraine), The hearth of folk artas a phenomenon ethnic 

artistic tradition
tatiana comendant, vasile comendant, Identification and dissemina-

tion of good practices in the safeguarding and valorization of the national cultural 
heritage by local public authorities

elena pIntIleI, Traditions of the Romanian population in southern Bessara-
bia: proposals for reconstitution and promotion

Irina IjboldIna, La Madame Panina: russian microspace noble family in the 
cycle of Mihai Sadovianu „Bessarabian roads”

Irina shIKhova, Jewish heritage of Onițcani

panel conservatIon and restoratIon of cultural herItage – 
experIence and good practIces

moderator: marina mIron

otilia mIrcea (Romania), Coins, decorations and clothing accessories from the 
collections of the Neamţ National Museum Complex. Interdisciplinary approaches

cristina maria cîmpIanu (Romania), State of conservation of two copies of 
the Ceaslov printed for doubles in 1794 located at the Huși Eparchial Museum

elena ardelean (Romania), Materials and techniques used for consolidation 
old paper supports

mina moșneagu (Romania), Contributions to the research, conservation and 
restoration of icons in the metropolis of Moldova and Bucovina

ana IschImjI, Processing of the leather presented on the territory of the RM
victoria danIla, Development of functional and sustainable products for chil-

dren with special needs
ana IschImjI, Evaluation of techniques and procedures for artistic processing 

of leathers present on the territory of the Republic of Moldova

panel phIlologIcal and lIterarY studIes
moderator: mihaela enI

elena prus, The ready of the plague: Albert Camus in search of the new human-
ism

aurelia hanganu, Anatol Eremia – „guardian” of toponymy
Igor cereteu, New contributions to the history of Suruceni Monastery
elisaveta Iovu, We and the others in the novel „Mara”. Literary imagology ex-

ercise
diana dementIeva, Julia Kristeva: the theory of intertextuality
emanuela IlIe (Romania), About cancer and other demons. Women’s crisis 

journalsor evidence of faith?
elisaveta Iovu, Image of the foreigner in the irish travel journal: M. R. Parkin-

son twenty years in Romania 
alina manolI, Hypostases of the female character in the lyrics of A. E. Bacon-

sky
nadejda albu, The face of the woman in the work of Cesar Baltag
mihaela enI, Linguistic pragmatics – theoretical aspects
rodica gotca, Digitalized lyrics – evolving species 
diana dementIeva, Louise Rosenblatt: transactional theory
doina bacIu, Digital poetry – the aesthetic challenge of the century
Irina lupașco, The Histories of the Romanian Literature contained in an an-

thology
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panel archaeologIcal herItage
moderator: ludmila bacumenco-pîrnău

senica țurcanu (Romania), Hairdressers and headboards in fine arts Cu-
cuteni-Tripolie

livia sîrbu, Bronze bracelets discovered in the Trinca settlement Luca’s source
vasilica-monica groza, luminiţa bejenaru, mariana popovIcI, oza-

na-maria petraru (Romania), Syphilis evidences on human skeletons discovered 
in the necropolis of 15th-19th centuries, at the Roman Catholic Cathedral of Iaşi

ludmila bacumenco-pîrnău, Medieval archaeological heritage from Ci-
uhurulu valley: research and valorization

mariana popovIcI, vasilica-monica groza, ozana-maria petraru, 
luminița bejenaru (Romania), Sex determination based on orbital index in me-
dieval human populations of Iaşi city, Romania

panel hIstorIcal, legal, economIc herItage
and educatIonal

moderator: olesea caftanatov

silvia corlăteanu-grancIuc, The issue of the treaty of Bessarabia in 
relations romanian-russian-italian in the period 1920–1927

lidia pădureac, Demographic transformations in the Moldavian RSS in the 
years 1946–1947

ludmila cojocaru, Children and the war: reflections on the period of forced 
sovietization of Transnistria and Bessarabia

natalia albu, Inclusive security – indicator of good governance and sustainable 
development

valentin arapu, Classification of pests: a historical and ethnocultural perspec-
tive

Irina ceacîr, Organizational culture during the pandemic period of coronavi-
rus COVID-19

natalia melnIc, Major importance of time management in curricular manage-
ment

amalia enache, Experiencial learning in preschool age
lilia graneŢKaIa, The role of musical thinking in the creation of artistic im-

age in the pianistic study
cătălina bîrtă, Methods of developing musical hearing in the piano class
elena-rodica popa, Interdisciplinarity as a factor in correlating the areas of 

child development in early education
ludmila franțuzan, School learning: findings and premises for development 

in the context of new social challenges

olesea caftanatov, Intelligent Interfaces
victoria postolache, Re-engineering business processes as an instrument to 

ensure the economic security of the enterprise
natalia branașco, “Green economy”: social-economic opportunities and 

challenges
ana pascaru, The perspective of the transformation of the party in full mani-

fested in the becoming society
eugenia bogatu, Meanings of rationality in american pragmatist philosophy
rodica cIobanu, The legal research in transition from traditionalism to tech-

nological modernism 

sectIon III. lIfe scIences
moderators: rodica sImInIuc, valeria vrabIe

Ştefan rusu, Level of infestion of parasites in variety deer types of stress reactiv-
ity

oleg chIhaI, Diversity of the musculus parasitophone in the natural and an-
thropised ecosystems of the Republic of Moldova

aliona ghendov-moșanu, Natural dyes in the concept of healthy eating
liliana popescu, Principles of the dairy processing correlated to food safety 

objectives
liliana popescu, Alternative approaches to traditional cheese preservation 

methods
raisa chIŢan, Particularities of species microcloning vitcinium vitis-idaea L. 

and vaccinium macrocarpon aiton
maricica colțun, Preservation and research of aromatic plants in the Botani-

cal Garden
alina cutcovschI-muŞtuc, In vitro culture of medicinal plants in the Bo-

tanical Garden
elena tofan, natalia chIselIța, oleg chIselIța, alina beșlIu,    

nadejda efremova, ana lozan, marina danIlIș, Optimization of the 
waste processing procedure of the beer industry and obtaining lipid preparations from 
yeast biomass

rodica sImInIuc, Study of the impact of biotechnological strategies on the 
toxic fraction of gluten

mirela-fernanda zaltarIov, nicoleta vornIcu (Romania), Metal com-
plexes based on polydentate ligands for medicine and catalysis

alina beșlIu, nadejda efremova, natalia chIselIța, Evaluation of the 
action of chitosan-iron nanocomposite on the biochemical composition of yeast rho-
dotorula gracilis CNMN-Y-30
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alina beșlIu, natalia chIselIța, nadejda efremova, oleg chIselIța, 
elena tofan, ana lozan, marina danIlIș, The effect of autolysis procedures 
on protein content and enzymatic activity in manoprotein extracts of brewer’s yeast

elena Iurcu-străIstaru, alexei bIvol, ștefan rusu, cristina ando-
nI, Research on parasitic nematodes and pathogenic virus vectors in intensive apple 
orchards in different areas of the Republic of Moldova

nadejda efremova, alina beșlIu, natalia chIselIța, oleg 
chIselIța, elena tofan, ana lozan, marina danIlIș, The characteristic 
of the protein extract obtained from brewer’s yeast  

nina cIorchInă, Conservation and maintenance of rare plants through vit-
roculture

tatiana sîrbu, Ornamental plants collections – national heritage with scien-
tific, cultural and educational value

maria tabăra, Mechanism of cytokinins in microcloning of fruit shrubs
Irina sfeclă, International seed exchange (index seminum) in the National 

Botanical Garden (Institute) „Al. Ciubotaru”
victoria bogdan, valeria vrabIe, Microbiological studies of enterococcus 

faecium biomass for the elimination of the adverse effects of antibiotherapy and the 
restoration of the microbial balance

svetlana dIacova, Management of medium otitis in children
tatiana ghelmIcI, Iulianna lupașco, harea gheorghe, liudmila go-

lovatIuc, zinaida spînu-guzovatîI, Importance of the assessment of lipid 
metabolism indicators in chronic viral hepatitis

elena chIrvas, vlada-tatiana dumbrava, Iulianna lupașco, Choles-
terol evaluation in patients with bronchial asthma and chronic hbv infection

olga bulat, Effect of nutrition on the body›s immune status

february 12, 2021, 12.00
academy of sciences of moldova

state university of moldova
culture department of chisinau city hall

chisinau city history museum
organize photo exhibition and public lecture

„on the steps of lIfe” (scales, steps, balusters from Chisinau)
(„pe treptele vIețII”, scări, trepte, baluștri din chișinău) supported 

by a doctor habilitat in the study of arts and culturology
liliana condratIcova (așm/sum)

event broadcast online by the Institute for the development of the Infor-
mation society and available at link-ul https://www.youtube.com/watch?v=o

drdksfear0&feature=youtu.be&ab_channel=IdsItv 

conferInță ștIInțIfIcă InternațIonală 
„patrImonIul de IerI – ImplIcațII 

în dezvoltarea socIetățII durabIle de mâIne” 
chișinău, 11-12 februarie 2021, ediția a III-a

desfășurată în contextul zilei Internaționale a femeilor cu activități 
în domeniul științei

și dedicată aniversării a 75-a de la instituționalizarea primelor 
institute de cercetare academică și aniversării a 60-a de la formarea 

academiei de științe a moldovei

organIzatorI șI partenerI
academia de științe a moldovei

universitatea de stat din moldova
centrul mitropolitan de cercetări tabor, Iași, românia

biblioteca națională a republicii moldova
primăria orașului buzău, românia

Institutul european pentru cercetări multidisciplinare, buzău
Institutul de etnologie al academiei naționale de științe a ucrainei, lviv

11 februarie 2021, ora 10.00, academia de științe a moldovei
ședInța plenară

moderator: liliana condratIcova

mesaje de salut din partea organizatorilor și partenerilor
acad. Ion tIghIneanu, președinte al academiei de științe a moldovei
dr. Igor șarov, rector ales al universității de stat din moldova
dr. habil. nicoleta vornIcu, director al centrului mitropolitan                        

de cercetări tabor, Iași
constantin toma, primar al municipiului buzău, românia
dr. svetlana codreanu, Institutul de microbiologie și biotehnologie
dr. oleg chIhaI, președinte al comitetului sindical „ștIInța”

expozIțIe virtuală de artă plastică „vis și realitate în viziunea artiștilor 
plastici din republica moldova” (realizatori Natalia Procop, Tatiana Bujorean)

expozIțIe virtuală de fotografie „femeia în cercetare” (realizator Liliana 
Condraticova)

liudmila burțeva, svetlana cojocaru, ludmila malahov,              
alexandru colesnIcov, Platformă pentru procesarea documentelor eterogene

nicoleta vornIcu (România), Interdisciplinaritate și abordări actuale privind 
salvgardarea patrimoniului cultural. Cercetare, investigare științifică și autentificare
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rodica sturza, Tendințe moderne în peisajul consumului global de vinuri 
svetlana codreanu (Cehia), Specializarea inteligentă pentru o agricultură 

durabilă
liliana condratIcova, Femeia și bijuteria – Femeia bijutier – Femeia       

și cercetarea bijuteriei

secțIunea I
modele femInIne în cercetare, artă șI cultură

moderatori: liliana rotaru, Ion xenofontov

demir dragnev, Ion valer xenofontov, De la operator radio militar 
la profesor universitar: Elena M. Podgradskaia

mariana șlapac, Femei arhitect în Moldova răsăriteană
sidonia teodorescu (România), Arhitecta Virginia Andreescu-Haret 

(1894–1962)
ruxandra nemțeanu (România), Arhitecta Crizantema Stamatescu,    

adeptă a stilului Art Deco
elena gheorghe (România), Doamnele din familia Brâncoveanu
florentina nIțu (România), Costumul feminin de secol XVIII și opțiuni     

simbolice  de construcție a modernității în Principatele Române
Ion gIurcă (România), O artistă din Basarabia și Ecaterina Teodoroiu,    

eroina de pe Dealul Muncelului
aliona gratI, Magda Isanos și Basarabia
aurelian dănIlă, Primadonă și profesor Soprana Lidia Lipcovscaia
lilia zabolotnaIa, Basarabeanca Anna Tumarkina (1875–1951) – prima 

femeie doctor în filozofie în Europa
marius mItrof (România), Eliza Leonida Zamfirescu, prima femeie inginer 

din România
gherghina boda (România), Femei hunedorene în cercetarea minieră                

a Universității din Petroșani
cristina păIușan-nuIcă (România), Nadia Russo-Bossie – pionier                   

al aviației românești, în câteva mărturii muzeale
tetiana KutsYr (Ucraina), Embroidery research in scientific heritage of     

Kateryna Mateiko
liliana rotaru, Politica de gender a statului sovietic în și prin învățământul 

superior din RSS Moldovenească
rodica ursachI, Creația feminină în determinarea profilului artistic din   

Republica Moldova
natalia procop, Chișinăul în creația Valentinei Brâncoveanu
elena musteață, Simbolismul chipului feminin în arta grafică a Eudochiei 

Zavtur

diana vrabIe, Sanda Golopenția: model cultural de interdisciplinaritate
liliana platon, Imaginea femeii în pictura Valentinei Rusu-Ciobanu
valeria suruceanu, Meșter al învierii materiei
anatol petrencu, Prizonierele Gulagului – mărturii pentru eternitate
vasile fIlat, Școala Werneriană și contribuția lui Karl și Maria Baisch
maria zInovII, Memoriile Eufrosiniei Kersnovski – o contribuție esențială      

la cunoașterea stalinismului
oleg danIlceac, Coupable de rien
valentina enachI, Femeile din Republica Moldova și democratizarea 

societății în anii ’90 ai secolului al XX-lea
dumitru-cătălin rogojanu (România), Arethia Tătărescu și rolul său       

în promovarea patrimoniului cultural gorjenesc
cristina spIan, Aportul feminin în dezvoltarea științelor geologice de pe teri-

toriul Republicii Moldova

secțIunea II
ștIInțe socIale, economIce, umanIstIce șI arte

panel patrImonIul artIstIc în context naŢIonal 
șI InternaŢIonal

moderatori: victoria rocacIuc, natalia procop

elena ploșnIŢa, Patrimoniul cultural și interesul public. Un punct de vedere
dan IlIe (România), Muzeul BNR – tezaur de cunoaștere
aurica IchIm (România), Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași – pagini   

de istorie
mircea tănase (România), Biblioteca Judeţeană „Vasile Voiculescu” din      

Buzău – un obiectiv de patrimoniu arhitectonic și cultural
emil dragnev, Sărbătorile mariale în pictura murală a bisericilor 

moldovenești din secolele XV–XVI
Алла ЧАСТИНА, Историографический обзор: творчество архитекто-

ров Бессарабии в научных публикациях и архивных источниках во второй 
половине ХIХ в. – 1917 г.

Светлана ИЛЬВИЦКАЯ, Анна ПОЯН (Federația Rusă), Культурное 
наследие Кишинева 1930–50 гг.

marius – adrian nIcoară (România), Memorialul eroilor regimentului 48 
infanterie Buzău, ansamblu monumental realizat în orașul de la curbura Carpa-
ţilor

valentina ursu, Сâteva monumente de istorie din ținuturile dunărene
natalia procop, Chișinăul lui Al. Bernardazzi în pictură



Yesterday’s heritage – contribution to the development of a sustainable tomorrow’s society International Women’s Day with activities in the field of science, Chisinau, February 11, 202116 17

victoria rocacIuc, Ilustraţii la poezii în grafica de carte a artistului plastic 
Iurie Brașoveanu

lilia dragnev, Mark Verlan. Procesiunea valorilor mediate din visuri             
și imaginar

liliana condratIcova, Chișinău. Experiențe culturale de neuitat

panel patrImonIu etnologIc
moderator: mariana cocIeru

mariana cocIeru, Documentarea manifestărilor cutumiare prilejuite de tre-
cerile existențiale umane în Basarabia

tatiana bujorean, Podoabele costumului popular în Basarabia la începutul 
secolului al XX-lea

marina mIron, Promovarea turistică a orașelor din Republica Moldova prin 
intermediul imagologiei etno-culturale

viorel gheorghe (România), Lumea rurală a Vechiului Regat. Locuințe, 
alimentație, îmbrăcăminte, superstiții

marina cercașIn, Costumul nupțial ca subiect de cercetare
Олэна КОЗАКЕВИЧ (Ucraina), Женское рукоделие в Галичине конца XIX 

– начала XX вв.: кружевоплетение, вязание
sidonia petronela olea (România), Simbolistica funerară în Transilvania. 

Motive zoomorfe și vegetale
marina cercașIn, Valorificarea motivelor costumului tradițional moldove-

nesc în costumul nupțial
Олэна ФЕДОРЧУК (Ucraina), Очаг народного искусства как феномен 

этнической художественной традиции
tatiana comendant, vasile comendant, Identificarea și diseminarea 

bunelor practici în salvgardarea și valorificarea patrimoniului cultural național     
de către autoritățile publice locale

elena pIntIleI, Tradiții ale populației românești din sudul Basarabiei:         
propuneri de reconstituire și promovare

Ирина ИЖБОЛДИНА, La Madame Panina: микропространство русской 
дворянской семьи в цикле Михаила Садовяну «Бессарабские дороги»

Irina shIKhova, Jewish heritage of Onițcani

panel conservarea șI restaurarea patrImonIuluI 
cultural – experIență șI bune practIcI

moderator: marina mIron

otilia mIrcea (România), Monede, obiecte de podoabă și accesorii vestimen-
tare din colecțiile Complexului Muzeal Național Neamț. Abordări interdisciplinare

cristina maria cîmpIanu (România), Starea de conservare a două exempla-
re ale Ceaslovului tipărit la Dubăsari în anul 1794 aflate la Muzeul Eparhial Huși

elena ardelean (România), Materiale și tehnici utilizate pentru consolida-
rea suporturilor papetare vechi

moșneagu mina (România), Contribuții la cercetarea, conservarea și resta-
urarea icoanelor din Mitropolia Moldovei și Bucovinei

ana IschImjI, Tehnicile şi procedeele de prelucrare artistică a pieilor
victoria danIla, Dezvoltarea de produse funcționale și durabile pentru copiii 

cu necesități speciale
ana IschImjI, Evaluarea tehnicilor și procedeelor de prelucrare artistică           

a pieilor prezente pe teritoriul Republicii Moldova

panel studII fIlologIce șI lIterare
moderator: mihaela enI

elena prus, Relectura „Ciumei”: Albert Camus în căutarea noului umanism
aurelia hanganu, Anatol Eremia – „strajer” al toponimiei
Igor cereteu, Noi contribuții la istoria bibliotecii Mănăstirii Suruceni
elisaveta Iovu, Noi și Ceilalți în romanul „Mara”. Exercițiu de imagologie 

literară
diana dementIeva, Julia Kristeva: teoria intertextualității
emanuela IlIe (România), Despre cancer și alţi demoni. Jurnale feminine       

de criză sau probe de credinţă?
elisaveta Iovu, Imaginea străinului în jurnalul de călătorie irlandez:                    

M. R. Parkinson „Douăzeci de ani în România”
alina manolI, Ipostaze ale personajului feminin în lirica lui A. E. Baconsky
nadejda albu, Chipul femeii în opera lui Cezar Baltag
mihaela enI, Pragmatica lingvistică – aspecte teoretice
rodica gotca, Lirica digitalizată – specii în evoluție
diana dementIeva, Louise Rosenblatt: teoria tranzacțională
doina bacIu, Poezia digitală – provocarea estetică a secolului
Irina lupașco, Istoriile literaturii române cuprinse într-o antologie

panel patrImonIu arheologIc
moderator: ludmila bacumenco-pîrnău

senica țurcanu (România), Coafuri și podoabe pentru cap în arta plastică 
Cucuteni-Tripolie

livia sîrbu, Brățări de bronz descoperite în așezarea Trinca Izvorul lui Luca
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vasilica-monica groza, luminiţa bejenaru, mariana popovIcI, oza-
na-maria petraru (România), Syphilis evidences on human skeletons discovered 
in the necropolis of 15th-19th centuries, at the Roman Catholic Cathedral of Iaşi

ludmila bacumenco-pîrnău, Patrimoniul arheologic medieval din       
valea Ciuhurului: cercetare și valorificare

mariana popovIcI, vasilica-monica groza, ozana-maria petra-
ru, luminița bejenaru (România), Sex determination based on orbital index          
in medieval human populations of Iași city, Romania

panel patrImonIu IstorIc, jurIdIc, economIc 
șI educațIonal

moderator: olesea caftanatov

silvia corlăteanu-grancIuc, Chestiunea tratatului Basarabiei în     
cadrul relațiilor româno-ruso-italiene în perioada 1920–1927

lidia pădureac, Transformările demografice din RSS Moldovenească           
în anii 1946–1947

ludmila cojocaru, Copiii și războiul: reflecții asupra perioadei de sovieti-
zare forțată a Transnistriei și Basarabiei

natalia albu, Securitatea inclusivă – indicator al bunei guvernări și dezvol-
tării durabile

valentin arapu, Clasificarea ciumelor: o perspectivă istorică și etnoculturală
Irina ceacîr, Cultura organizațională în perioada pandemiei de coronavirus 

COVID-19
natalia melnIc, Importanţă majoră a managementului timpului în manage-

mentul curricular
amalia enache, Învăţarea experienţială la vârsta preșcolară
lilia graneŢKaIa, Rolul gândirii muzicale în crearea imaginii artistice        

în studiul pianistic
cătălina bîrtă, Metode de dezvoltare a auzului muzical în clasa de pian
elena-rodica popa, Interdisciplinaritatea ca factor în corelarea domeniilor   

de dezvoltare a copiilor în educația timpurie
ludmila franțuzan, Învățarea școlară: constatări și premise de dezvoltare 

în contextul noilor provocărilor societale
olesea caftanatov, Intelligent Interfaces
victoria postolache, Reingineria proceselor de business ca instrument 

pentru asigurarea securității economice a întreprinderii
natalia branașco, „Economia verde”: oportunități și provocări social-eco-

nomice
ana pascaru, Perspectiva transformării părții în întreg manifestată în socie-

tatea în devenire

eugenia bogatu, Sensuri ale raționalității în filosofia pragmatistă americană
rodica cIobanu, Cercetarea juridică în tranziție de la tradiționalism spre 

modernism tehnologizat

secțIunea III. ștIInțe ale vIețII
moderator: rodica sImInIuc, valeria vrabIe

Ştefan rusu, Nivelul de infestare cu paraziţi la cervide cu variate tipuri               
de stresreactivitate

oleg chIhaI, Diversitatea parazitofaunei la „mus musculus” din ecosistemele 
naturale şiantropizate ale Republicii Moldova

aliona ghendov-moșanu, Coloranți naturali în concepția alimentației 
sănătoase

liliana popescu, Principii de procesarea produselor lactate corelate obiecti-
velor de siguranţă alimentară

liliana popescu, Abordări alternative ale metodelor tradiționale de conser-
vare a brânzeturilor

raisa chIŢan, Particularităţile microclonării speciilor vacciniumvitis-idaea l. 
și vaccinium macrocarponaiton

maricica colțun, Conservarea și cercetarea plantelor aromatice în Grădina 
Botanică

alina cutcovschI-muștuc, Cultura in vitro a plantelor medicinale în 
Grădina Botanică

elena tofan, natalia chIselIța, oleg chIselIța, alina beșlIu,    
nadejda efremova, ana lozan, marina danIlIș, Optimizarea procede-
ului de prelucrare a deșeurilor industriei  de bere și obținere din biomasa de levuri 
a preparatelor lipidice

rodica sImInIuc, Studiul impactului strategiilor biotehnologice asupra 
fracțiunii toxice a glutenului

mirela-fernanda zaltarIov, nicoleta vornIcu (România), Metal 
complexes based on polydentate ligands for medicine and catalysis

alina beșlIu, nadejda efremova, natalia chIselIța, Evaluarea 
acțiunii nanocompozitului chitosan-fier asupra compoziției biochimice a levurii 
Rhodotorulagracilis CNMN-Y-30

alina beșlIu, natalia chIselIța, nadejda efremova, oleg 
chIselIța, elena tofan, ana lozan, marina danIlIș, Efectul procedee-
lor de autoliză asupra conținutului de proteine și activității enzimatice în extractele 
manoproteice a levurilor de bere

elena Iurcu-străIstaru, alexei bIvol, ștefan rusu, cristina          
andonI, Research on parasitic nematodes and pathogenic virus vectors in inten-
sive apple orchards in different areas of the Republic of Moldova
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nadejda efremova, alina beșlIu, natalia chIselIța, oleg 
chIselIța, elena tofan, ana lozan, marina danIlIș, Caracteristica 
extractului proteic obținut din levuri de bere

nina cIorchInă, Conservarea și menținerea plantelor rare prin vitrocultură
tatiana sîrbu, Colecțiile de plante ornamentale – patrimoniu național cu va-

loare științifică, culturală și educațională
maria tabăra, Mecanismul citochininelor în microclonarea arbuștilor fruc-

tiferi
Irina sfeclă, Schimbul internațional de semințe (index seminum) în Grădina 

Botanică Națională (Institut) „Al. Ciubotaru”
victoria bogdan, valeria vrabIe, Studii microbiologice ale biomasei       

de Enterococcusfaecium pentru eliminarea efectelor nefaste ale antibioterapiei și 
restabilirea echilibrului microbian

svetlana dIacova, Managementul otitelor medii la copii
tatiana ghelmIcI, Iulianna lupașco, harea gheorghe, liudmila 

golovatIuc, zinaida spînu-guzovatîI, Importanța aprecierii indicato-
rilor metabolismului lipidic în hepatite cronice virale

elena chIrvas, vlada-tatiana dumbrava, Iulianna lupașco, Evalu-
area colesterolului la pacienții cu astm bronșic și infecție cronică VHB

Ольга БУЛАТ, Влияние питания на иммунный статус организма

12 februarie 2021, ora 12.00
academia de științe a moldovei

universitatea de stat din moldova
direcția cultură a primăriei municipiului chișinău

muzeul de Istorie a orașului chișinău
organizează

expoziție de fotografii și prelegerea publică 
„pe treptele vIețII” (Scări, trepte, baluștri din Chișinău)
susținută de doctor habilitat în studiul artelor și culturologie

liliana condratIcova (secretar științific general al așm / cercetător 
științific principal usm)

eveniment transmis online de către Institutul de dezvoltare a societății 
Informaționale și disponibil la link-ul 

https://www.youtube.com/watch?v=odrdksfear0&feature=youtu.
be&ab_channel=IdsItv  


