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Stimate (ă) domn/doamnă, avem 

onoarea de a vă invita să 

participaţi la:  

     Conferinţa “Provocări şi 

oportunităţi în Educaţie: aspecte 

științifice și practice”, organizată de 

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi 

Pedagogice, care îşi propune să 

crească vizibilitatea şi 

profesionalismul cercetărilor din 

toate mediile şi să dezbată 

problemele curente ale Educaţiei, la 

nivel local, naţional şi internaţional. 

Totodată, o altă misiune a 

evenimentului se rezumă la 

diseminarea experienţelor  de succes 

a beneficiarilor procesului 

educaţional, realizarea transferului 

modelelor şi experienţelor eficiente 

în vederea realizării calitative a 

educaţiei și crearea parteneriatelor 

între instituţiile  de învăţământ 

superior şi preuniversitar. 

PROGRAMUL PRELIMINAR 

AL CONFERINŢEI 

 
 

 

22 decembrie 2020 
 

0930—1000 Înregistrarea online a 

participanţilor 
1000—1015 Deschiderea  Conferinţei 
1015—1115 Şedinţe  şi dezbateri în 

cadrul secțiunilor online 
1115—1145 Pauză tehnică 
1145—1400 Şedinţe  şi dezbateri în 

cadrul secțiunilor online 
1400—1430 Închiderea lucrărilor  

Conferinței 

 

 

 

Date de contact: 

Universitatea de Stat “B.P. Hasdeu” din Cahul, 

Facultatea de  Ştiinţe Umaniste şi Pedagogice, 

Cahul, Str. Piaţa Independenţei nr. 1, bloc de 

studii nr. 1 (A),  

Telefon de contact: 0299-3-20-25 



SECȚII DE LUCRU ÎN CADRUL 

CONFERINȚEI 

 Secţiunea 1: Filologie română; 

 Secţiunea 2: Filologie engleză; 

 Secţiunea 3: Pedagogie şi psihologie; 

 Secţiunea 4: Istorie. 

 

LIMBI DE COMUNICARE 

română, rusă, engleză, franceză. 

 

CERINŢE DE TEHNOREDACTARE 
 TITLUL - se culege cu majuscule;  

 Prenumele şi NUMELE complet al autorului;  

 Afilierea  instituţională  –  denumirea completă  

a  instituţiei  și  a catedrei/ departamentului. Nu se 

admit abrevieri şi  se va  indica  adresa electronică 

a autorilor;   

  Rezumatul - până la 200 de cuvinte;  

 Textul – volumul textului nu va depăși 10 

pagini.    

-  format A4;  -  font: Times New Roman;    

-  corpul de literă: 12,  

-  interval între rânduri – 1,0; aliniat stânga – 1,25;  

-  parametrii paginii: sus – 2 cm, jos – 2 cm, stânga 

– 3 cm, dreapta – 1,5 cm; 

 Recenzie – obligatoriu pentru participanţii 

fără titluri ştiinţifice 

 Referinţele bibliografice în text 
 

  

 

 

COMITETUL DE ORGANIZARE 

 

Secţiunea 1 

Petcu Valeriana, dr., conf.univ.inter., mob. 

079223847, email:petcu.valeriana@usch.md 

 

 

Secţiunea 2 

Pintilii Alina, dr., conf.univ.inter., mob. 

079172213, email: pintilii.alina@usch.md  

 

 

Secţiunea 3 

Cojocari-Luchian Snejana, conf. univ., mob. 

068557244, email: cojocari.snejana@usch.md 

 

 

Secţiunea 4 

Lungu Polina, conf. univ. inter., mob. 

079016316, email: lungu.polina@usch.md  

 

COMITETUL ȘTIINȚIFIC 

Secţiunea 1  

Pîslaru Vladimir, dr.hab., prof.univ. 

Dermenji-Gurgurov Svetlana, dr., conf.univ. 

Axentii Victor, dr., conf.univ. 

Balţatu Ludmila, dr., conf.univ. 

Grosu Liliana, dr., conf. univ. inter. 

Petcu Valeriana, dr.,  conf.univ.inter. 

Secţiunea 2  

Babâră Eugenia, dr., conf.univ. 

Chirdeachin Alexei, dr., conf.univ. 

Guţu Ion, dr., conf.univ. 

Anatska Tamara, PhD 

Colodeeva Liliana,  dr., conf.univ.inter. 

Pintilii Alina, dr., conf.univ.inter. 

Puşnei Irina,  dr., conf.univ.inter. 

Secţiunea 3  

Cristian Stan, dr. hab., prof.univ. 

Mirela Albulescu,  dr., conf. univ.  

Ion Albulescu, dr. hab., prof. univ. 

Horațiu Catalano,  dr., conf. univ.  

Denisa Manea,  dr., lect. univ.  

Cojocari-Luchian Snejana, dr., conf.univ. 

Axentii Ioana, dr., conf.univ. 

Secţiunea 4 

Şişcanu Ion, dr.hab., prof.univ. 

Cornea Sergiu,  dr.hab., prof.univ. 

Croitoru Costin, dr., conf.univ. 

Lungu Polina, dr., lector universitar 

mailto:petcu.valeriana@usch.md
mailto:pintilii.alina@usch.md


CERINŢE 

faţă de materialele prezentate pentru publicare,  

standard al Universității de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (USC) 

  
Articolele prezentate vor reflecta realizările ştiinţifice ale colaboratorilor catedrelor şi departamentelor USC, precum şi ale cercetătorilor din alte 

instituţii. O persoană poate fi autor al unui articol şi coautor al unui al doilea articol. Responsabilitatea privind justeţea, veridicitatea şi valoarea ştiinţifică a 

materialelor prezentate revine autorilor. De asemenea, autorii vor prezenta o declaraţie pe proprie răspundere (vezi Anexa 1) privind originalitatea articolului 

propus. Decizia privind includerea şi editarea materialelor științifice aparţine colegiului de redacție al USC. Structura articolului științific include, în mod 

obligatoriu, următoarele componente:  rezumatul, cuvintele-cheie, textul principal și referințele.  

Titlurile, rezumatele şi cuvintele-cheie ale articolelor trebuie să fie  prezentate  în  două limbi, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională 

(engleză sau franceză).  

Textele articolelor pot fi redactate în română, rusă, engleză sau franceză.   

Articolele se vor prezenta în variantă electronică,  în format Microsoft Word,  însoţită de o copie imprimată pe hârtie și semnată de autor(i).  

  

CERINŢE DE TEHNOREDACTARE 
 TITLUL - se culege cu majuscule;  

 Prenumele şi NUMELE complet al autorului;  

 Afilierea  instituţională  –  se va prezenta  denumirea completă  a  instituţiei  și  a catedrei/ departamentului. Nu se admit abrevieri. De asemenea,  se va  

indica  adresa electronică a autorilor;   

  Rezumatul - până la 200 de cuvinte;  

 Textul – volumul textului nu va depăși 10 pagini.    

-  format A4;  -  font: Times New Roman;   -  corpul de literă: 12, interval între rânduri – 1,0; aliniat stânga – 1,25 cm; -  parametrii paginii: sus – 2 cm, jos – 

2 cm, stânga – 3 cm, dreapta – 1,5 cm; 

 Recenzie – obligatoriu pentru participanţii fără titluri ştiinţifice 

 Referinţele bibliografice în text:  

 Se indică la subsol şi se numerotează pentru fiecare pagină aparte;  

 Formulele de calcul se încorporează în textul comunicării în format PDF;   

 Graficele,  histogramele,  desenele  etc.,  se  plasează  în  textul comunicării doar în culoare alb-negru  (se  admit  evidenţieri  prin haşurare, gradient) 

în format PDF;   

 Tabelele statistice se încorporează în textul comunicării în format PDF; 

 Fiecare autor poate publica maxim 2 articole!    

 

Vă rugăm să transmiteţi lucrarea finală până la data de 14.01.2021, pe adresa organizatorilor de pe secţiunile  respective. 

Materialele prezentate fără respectarea STRICTĂ a stilului şi a normelor gramaticale, precum şi a cerinţelor expuse anterior, vor fi respinse!!! 

N.B. MATERIALUL PREZENTAT VA FI SUPUS EXPERTIZEI ANTIPLAGIAT. 



Anexa 1.  

 

 

       

 

 

Declaraţia privind asumarea răspunderii 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Subsemnatul, __________________________________________________________ 

                   declar pe răspundere personală că informaţiile prezentate în articolul științific intitulat: 

      _____________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 

 

        sunt rezultatul propriilor cercetări şi realizări ştiinţifice și că articolul sau părţi ale lui nu  

                   au mai fost publicate anterior în alte reviste. 

 

 

 

                   Data____________                                                       Semnătura__________________ 

                   

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


