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COMITETUL ȘTIINȚIFIC 

Dr. hab. Aurelia Hanganu – președinte; acad. Valeriu Rudic; acad. Mitrofan Ciobanu; acad. Mihai Cimpoi; 

acad. Ion Guceac; mem. cor. Alexandru Stratan; mem. cor. Maria Nedealcov; 

dr. hab. Veaceslav Ursachi; dr. hab. Veaceslav Kulcitki  

 

COMITETUL ORGANIZATORIC 

Dr. Tatiana Potîng – președinte; Claudia Oltu; dr. Elvira Naval; dr. Liliana Cepoi; dr. Elena Culighin; dr. Stela Curcubăt; 

dr. Natalia Procop; dr. Silvia Goriuc; dr. Angela Timuș; Mariana Rusu

 

9
00

-9
55 

Înregistrarea participanților USDC, 

 Sala polivalentă, 

blocul B 

10
00

-10
30

 Deschiderea oficială a Conferinței, mesaj de salut 

 

 

10
30

-12
00

 Comunicări în plen  

 Amariei Vasile. Învățământul românesc dincolo de ciclurile electorale (Școala doctorală științe 

economice și demografice) 

 Blaja Svetlana. Sinteza compuşilor trinorlabdanici cu fragment tiosemicarbazonic şi 1,3-

tiazoliccupotenţială activitate biologică (Școala doctorală științe chimice și tehnologice) 

 Cocetov Alexandru. Simbolistica leului în paradigma filosofico-religioasă (Universitatea „Aurel 

Vlaicu”, Arad, România) 

 Frumosu Elena. „Dosarul cu opisele documentelor şi inventarul pe lăzi ce se predau comisiunii aliate, 

conform art. 12 din „Convenţia de armistiţiu” și importanța lui pentru studierea istoriei fondului „Colecția 

de acte medieval moldovenești”din ANRM (Școala doctorală științe umaniste) 

 Gologan Ion. Infestarea Novacului (Hypophthalichthys nobilis (Richardson, 1845)) cu Cestoda Valipora 

Campylancristrota (Weld, 1855) din GOPS (Școala doctorală științe biologice) 

 Malyutina Nadezhda. Cryptanalysis of some stream ciphers (Școala doctorală matematica și știința 

informației) 

 Nitrean Alina. Dezvoltarea cooperării interinstituționale în cazul investigării crimelor cu implicarea 

materialului nuclear sau radioactiv (Școala doctorală științe juridice, politice și sociologice) 

 Podgornîi Daniel. Inele gigantice heterometalice pe bază de Fe-Ln  (Școala doctorală științe fizice) 

 

12
00

-13
00

 Sesiunea de postere.  Expoziția  de lucrări științifice ale tinerilor cercetători.  

Pauza de cafea 

 

       USDC, blocul B 

13
00

-16
00

 Comunicări în cadrul Școlilor doctorale 

 

       USCD, blocul A 

 

Școala doctorală matematica și știința informației 

Școala doctorală științe fizice 

Școala doctorală științe chimice și tehnologice 

     Blocul A, aula 18 

Moderatori Dr. hab. Veaceslav Ursache 

Dr. Elvira Naval 

 

 Dr. Elena Culighin  

 

 

 Didurik Natalia. Izotopii quasigrupurilor lui Stein  

 Маценко Екатерина, Богатенков Петр, Голубев Александр. Сортировка и распределение 

инцидентов безопасности на основе анализа BigData 

 Gherghișan Igor. Straturi de izolare topologice Bi2Te3 pentru răcire termoelectrică (poster) 

 Morari Vadim. Proprietățile electrice a joncțiunii p-Si/n-Zn1-xMdxO (poster) 

Ciobanu Natalia. Sinteza monastrolului cu utilizarea lichidelor ionice (reactivi organici) 

Vicol Crina. Mecanismul procesului sinergetic al unor antioxidanți 
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Școala doctorală științe biologice 

Școala doctorală științe geonomice 

 

     Blocul A, aula 22 
Moderatori Dr. Cepoi Liliana 

Dr. Curcubăt Stela 

 

 

 Beșliu Alina. Implicarea levurilor din genul Rhodotorula în biotehnologii (Reviul literarurii) 

 Bogatîi Dinu. Evaluarea calității apei rezervatiei «Iagorlîc»  după indicele TBI (poster) 

 Bogdan Victoria. Compatibilitatea streptococilor intestinali cu alți reprezentanţi ai microcenozei tubului 

digestiv 

 Carauș Vladimir. Extracte din Spirulina platensis pentru utilizare în componența produselor curativo-

profilactice 

 Certan Corina. Studiul ecosistemului acvatic din cariera de calcar „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A. 

(poster) 

 Ciorba Olga, Gîsca Ion. Aspecte privind variabilitatea unor indici fenotipici ai florii soarelui  în diferite 

condiții climaterice (poster) 

 Ciorba Olga. Aspecte privind variabilitatea unor indici biometrici ai florii soarelui  

 Cuțulab Ala. Creativitatea – trăsătură complexă a personalității umane 

 Cuțitaru Doina. Caracterizarea comparativă ex situ a unor forme din colecţia de in (Linum usitatissimum 

l.) (poster) 

 Garbuzneac Anastasia. Historical aspects of studying the influence of metabolites of streptomyces on 

activity of the nervous system 

 Josan Valentina. Evaluarea suporturilor organice pentru imobilizarea celulelor de Rhodococcus 

rhodochrous CNMN AC-05 

 Listopadova  Liudmila. Percepţia semnalelor multisenzoriale din spaţiul înconjurător în comportamentul 

nutritiv şi reacţiile de recompensare şi motivare 

 Mogîlda Anatolie. Eficacitatea utilizării factorilor mutageni fizici la susan (Sesamum indicum l.) 

 Nicuță Alexandru. Modificarea conținutului de glucide în fructele de măr în dependență de metoda de 

păstrare aplicată (poster) 

 Plângău Ecaterina. Extragerea astaxantinei din microalga Haematococcus pluvialis cu aplicarea 

microundelor (poster) 

 Rotari Ion. Acțiunea nanoparticulelor de cupru  (CuNP) asupra creșterii și compoziției biochimice a 

cianobacteriei Spirulina platensis (poster) 

 Tașca Ion. Modificarea parametrilor culturali și biochimici la Arthrospira platensis pe durata biosintezei 

nanoparticulelor de seleniu (poster) 

 Timuș Ion, Gorincioi V,. Moldovan C., Turcan O. Efectul nanoparticulelor de Fe2O3, Fe2 ZnO4 și 

Fe2CuO4 asupra creșterii micromicetelor din genul Aspergillus, Penicillium ȘI Trichoderma 

 Timuș Ion. Viabilitatea și stabilitatea tulpinilor de micromicete după liofilizare 

 Grigoraș Nicolae. Vulnerabilitatea ecosistemelor silvice în contextual schimbărilor climatice (poster) 

 Golovitcaia Xenia. Distribuția și regimul anual al puterii de răcire a vântului (P) pe teritoriul Republicii 

Moldova 

 

Școala doctorală științe umaniste                                                                                                                 Blocul A, aula 4                                                            
Moderatori Acad. Cimpoi Mihai 

 Dr. Natalia Procop 

Dr. hab. Nicolae Enciu 

 

 Arama Olga. Țara Moldovei în timpul domniei lui Bogdan al III-lea în contextul politicii central europene 

polono-ungare 

 Baciu Doina. Valoarea estetică în lucrarea „Poema chiuvetei” de Mircea Cărtărescu 

 Bulicanu Mariana. Doină ca specie a creației lirice orale: abordări istoriografice privind izvoarele ei 

scrise din secolul al XX-lea 

 Caciula Ion. Evoluția dezbaterilor istoriografice privind situația literaturii și învățământului în RSSM (anii 

’40- ’60, sec. XX) 

 Constantinov Lilia. Evoluția științelor socio-umane în Basarabia interbelică. Repere conceptuale 

 Dementieva Diana. Matei Călinescu. Conceptul de (re)lectură 
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 Eni Mihaela. Terminologia utilizată în studiul analizei discursului 

 Gotca Rodica. De la civilizația cuvântului scris și a expresiei la cea a cuvântului în relație 

 Iovu Elisaveta. Imagologia literară: interpretarea rezultatelor 

 Ivanov Constantin. Imaginea unui Diavol personal în „Isabel și apele diavolului” de Mircea Eliade 

 Luțev Oxana. Nicolae Esinencu. Urme de cineast, om al teatrului 

 Mihalachi Ion. Jan III Sobieski în istoriografia românească. Câteva considerații 

 Moroi Natalia. Rezultatele primului recensământ postbelic din 1959 în calitate de sursă de documentare 

asupra realităților demografice din RSSM 

 Necșuțu Mădălin. Metode și procedee ale istoriografiei sovietice pe tema anexării Basarabiei (iunie 1940) 

 Panfil Vera. Conceptul de model cultural – studiu bibliografic 

 Șatravca Larisa. Comunicarea academică – proces, producție și schimb de semnificații 

 Serdeşniuc Cristian. Grigore Vieru – poetul exponențial al generației 60' 

 Serdeșniuc Luis. Arsenalul categorial al concepției spațiului cultural 

 Șibaev Dmitri. Desenul în creația lui Vladimir și Rostislav Ocușco 

 Șuiu Veaceslav. Aspirațiile expansioniste ale Imperiului Habsburgic și statutul politico-juridic al Țării 

Moldovei la mijlocul secolului al XVI-lea 

 Tulgara Tatiana. Problema natalităţii şi fertilităţii populaţiei basarabene în perioada interbelică 

 Vîlcu Marcela. Tipuri structurale de abrevieri în limba română 

 

Școala doctorală științe juridice, politice și sociologice                                                                             Blocul A, aula 2 
Moderatori Acad. Ion Guceac  

 Dr.  Silvia Goriuc  

 

 Bolos Petru. Scurta incursiune istorica asupra problemei corupției 

 Calendari Dumitru. Probleme ale tacticii participării procurorului la etapa cercetării judecătoreşti în 

instanţa de apel pe cauzele penale 

 Carajeleascov Cristina. Temeiurile efectuării măsurilor speciale de investigații 

 Codreanu Valeria. Reglementări privind unele metode de apărare  a drepturile omului  

 Cojocaru Vladimir. Considerații teoretico-practice privind aplicarea regimurilor de detenție în 

penitenciarele Republicii Moldova 

 Cristea Daniel. Analiza publicațiilor privind protecția datelor cu caracter personal 

 Donica Ina. Oficialitatea și disponibilitatea începerii urmăririi penale 

 Ivancova Alesea. Repararea prejudiciului cauzat de infracțiune și recuperarea bunurilor infracționale: 

abordare conceptuală 

 Janu Natalia. Calificarea infracţiunilor economice 

 Lutenco Nadejda. Violența bazată pe gen – crimă motivată de ură 

 Malinche Diana-Mihaela. Atribuţiile autorităţii centrale de inspecţie a muncii. Abordare comparativă 

între situaţia României şi cea a Republicii Moldova 

 Manciu Liana Alina. Delimitarea cadrului normativ naţional privind participarea RM în cadrul 

operaţiunilor de menţinere a păcii sub egida organizaţiilor internaționale 

 Morei Nicolae. Aspecte analitice privind noțiunea  agentului provocator și delimitarea acestuia de alți 

subiecți ai măsurilor speciale de investigare 

 Novac Diaconu Laurențiu. Girurile improprii în legislaţia cambială din Republica Moldova şi la nivel 

internaţional 

 Palniţchii Anna. Latura obiectivă a infracţiunii specificate la art.236 Codul Penal al Republicii Moldova 

 Popa Vasile. Aspecte privind reglementarea masurilor speciale de investigații 

 Stici Silvia. Reglementări naționale a drepturilor consumatorului pe piața energetică din Republica 

Moldova 

 Tatar Olga. „Permisivitatea” principiului libertății contractuale 
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Școala doctorală științe economice și demografice                                                                    Blocul B, Sala polivalentă 
Moderatori Mem. cor. Alexandru Stratan 

 Dr. hab. Olga Gagauz 

 

 Amariei Lenuța. Influența cheltuielilor cu asistența socială  asupra calității vieții la nivel local 

 Ciobanu Mihail. Situația social-economică a gospodăriilor casnice cu copii în Republica Moldova 

 Gutium Tatiana. Evaluarea competitivității bunurilor autohtone pe piața externă (poster) 

 Oboroceanu Aliona. Analiza infrastructurii drumurilor publice în Republica Moldova 

 Railean Veronica. Analiza cadrului normativ naţional de reglementare a activităţilor de cercetare-

dezvoltare-inovare în contextul integrării europene 

 Tabac Tatiana. Gestionarea migrației în Uniunea Europeană 

 Tureţchi Viorel. Caracterul investiţional al pieţei obiectelor imobiliare în spaţiul rural al Republicii 

Moldova 

 


