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1. Scopul şi obiectivele propuse spre realizare în cadrul proiectului (până la 1 pagină). 

– Stabilirea principiilor şi a metodologiei de cercetare;  

– Identificarea şi colectarea din studiile critice şi ştiinţifice în domeniul culturii tradiţionale a 

informaţiilor privind fenomenul Hora satului, cu argumente concludente de contextualizare a 

manifestării tradiţionale; 

– Elaborarea chestionarului etnofolcloric şi sociologic de colectare a dansurilor tradiţionale 

practicate în cadrul Horei satului şi a obiceiurilor aferente; 

– Efectuarea cercetărilor de teren pentru realizarea studiului sociologic şi folcloristic comparativ; 

– Culegerea, prezervarea şi valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor etnofolclorice aferente sărbătorii 

populare Hora satului; 

– Sintetizarea studiilor critice şi ştiinţifice în domeniul culturii tradiţionale;  

– Sondarea resorturilor psihosociale ce au generat mutaţii/variaţii in manifestările culturale de tip 

horal; 

– Receptarea tradiţiei prin enculturaţie sau contextualizare culturală contemporană; 

– Investigarea asocierii fondului arhetipal la situaţii contextuale socio-culturale de manifestare a 

fenomenelor etnofolclorice actuale; 

– Urmărirea mutaţiilor privind executarea ritualică a Horei satului; 

– Elaborarea unei colecţii de materiale-document (fotografii, înregistrări audio şi video) necesare 

constituirii fondului principal de informaţie; 

– Analiza rezultatelor obţinute privind cercetarea manifestării Hora satului şi a obiceiurilor 

aferente în conformitate cu specificul localităţilor investigate;  

– Organizarea Simpozionului „Unicitate şi diversitate prin folclor”, ediţia I, 2018, şi ediţia a II-a, 

2019; 

– Participarea executorilor respectivului proiect cu alocuţiuni în cadrul Simpozionului consacrat 

Zilei Mondiale a Dansului; 

– Redactarea studiului sintetic privind contextualizarea contemporană a culturii tradiţionale, 

însoţită de probe audiovizuale care vor reflecta potenţialul valoric al culturii tradiţionale în 

dezvoltarea Republicii Moldova; 

– Realizarea unei hărţi etnofolclorice pentru un ghid turistic de practicare a fenomenului cultural 

Hora satului; 

– Elaborarea unei producţii multimedia pe suport DVD-ROM privind contextele de performare a 

Horei satului în spaţiul geocultural al Republicii Moldova. 

 

2. Rezultatele ştiinţifice obţinute în cadrul proiectului. 

 Au fost organizate şedinţele echipei în vederea stabilirii sarcinilor individuale ale fiecărui 

executant pentru următoarea etapă de realizare a proiectului; 

 A fost întocmit calendarul investigaţiilor de teren; 

 Au fost stabilite parteneriate cu administraţiile publice locale în vederea efectuării cercetărilor 

de teren în raioanele Cahul, Străşeni, Ungheni, Cantemir, Ialoveni; 

 A fost elaborată metodologia de cercetare; stabilit cadrul biobibliografic al autorilor şi al 

studiilor critice şi ştiinţifice în domeniul culturii tradiţionale; 

 A fost redactat chestionarul ce vizează cercetarea aspectului coregrafic al Horei satului 

(tipologia dansurilor, mutaţiile survenite), folcloristic din perspectiva istorico-comparativă 

(autenticitate, folclorism, recondiţionare), etnografic (descrierea detaliată a obiceiurilor 

încadrate în fenomenul horal), sociologic (influenţa politică, strategiile guvernamentale, 

contextualizarea socială).  
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 Au fost efectuate cercetări de teren pentru realizarea studiului etno-sociologic, folcloristic 

comparativ în următoarele localităţi: Baimaclia, Acui, Cociulia, raionul Cantemir; Zâmbreni, 

Mileştii Mici, Văsieni, Nimoreni, Horeşti, Costeşti, raionul Ialoveni; Biruinţa, raionul Sângerei; 

Lozova, Ţigăneşti, raionul Străşeni; Batâr, raionul Cimişlia; Chircani, Goteşti, Crihana Veche, 

Manta, Paşcani, Vadul lui Isac, Văleni, Câşliţa Prut, Slobozia Mare, Giurgiuleşti, raionul Cahul; 

Abaclia, Başcalia, raionul Basarabeasca; Mingir, Bozieni, raionul Hânceşti; Petreşti, Pârliţa, 

Sculeni, Mănoileşti, Costuleni, raionul Ungheni etc. 

 Au fost sintetizate studiile critice şi ştiinţifice în domeniul culturii tradiţionale, în speţă cele cu 

referire la fenomenul etnocultural Hora satului; 

 A fost perfecţionat chestionarul etnofolcloric în baza necesităţilor investigaţiei ce vizează 

cercetarea aspectului coregrafic al Horei satului (tipologia dansurilor, mutaţiile survenite) şi 

aplicat în cadrul atelierelor profesionale organizate pentru coregrafii din Republica Moldova; 

 Au fost instruiţi coregrafii din Republica Moldova în vederea valorificării autenticităţii 

fenomenului horal şi implementării cunoştinţelor obţinute în cadrul elaborării spectacolelor 

etnofolclorice;  

 Au fost instruiţi prin metoda coparticipării în cercetări ştiinţifice agenţii culturali din raionul 

Ungheni pentru a realiza cercetări de teren în propriile localităţi în baza chestionarului elaborat 

în proiect cu prezentarea rezultatelor în cadrul simpozionului final din 8 decembrie 2019; 

 A fost elaborată o colecţie de materiale-document (fotografii, înregistrări audio şi video) privind 

fenomenul etnocultural investigat; 

 Au fost analizate rezultatele obţinute privind cercetarea manifestării Hora satului şi a 

obiceiurilor aferente în conformitate cu specificul localităţilor investigate; 

 Au fost organizate: 

– 10 ateliere profesionale/ laboratoare practice pentru agenţii culturali, coregrafii din 

republică; 

– 3 simpozioane ştiinţifice şi 1 masă rotundă;  

– 5 spectacole coregrafice şi 2 flashmoburi cu participarea colectivelor artistice de dans 

popular,  

– 2 tabere de etnografie şi folclor cu implicarea tinerilor din raionul Cahul şi satul Costeşti, 

raionul Ialoveni. 

 Au fost prezentate 40 de alocuţiuni despre rezultatele obţinute de către executorii prezentului 

proiect la colocvii, simpozioane naţionale şi internaţionale, conferinţe, mese rotunde, seminare, 

ateliere practice etc.; 

 Au fost publicate 12 studii/ rapoarte/ teze care reflectă subiectul de investigaţie Hora satului de 

către executorii proiectului; 

 Au fost selectate secvenţe video şi imagini foto pentru realizarea producţiei multimedia pe 

suport DVD-ROM, care vizează contextualizarea fenomenului etnocultural Hora satului în 

spaţiul geocultural al Republicii Moldova. 

 

3. Cele mai relevante realizări obţinute în cadrul proiectului (până la 100 cuvinte). 

Activităţile cercetării au urmărit stabilirea metodologiei de cercetare, cadrului bibliografic 

al autorilor şi al studiilor critice şi ştiinţifice în domeniul culturii tradiţionale, care au reflectat 

subiectul de investigaţie Hora satului, încheierea unor acorduri de colaborare cu administraţiile 

teritoriale în vederea efectuării cercetărilor de teren, redactarea chestionarului etnofolcloric şi 

sociologic, efectuarea campaniilor de teren în peste 20 de localităţi din Republica Moldova în 

vederea identificării contextului actual, dar şi a celui de odinioară, de desfăşurare a Horei satului 
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şi a obiceiurilor aferente acestei manifestări tradiţionale, înregistrarea foto şi video a interviurilor 

cu informatorii, precum şi performarea in actu a Horei satului în actualitate în câteva localităţi, 

realizarea colecţiei digitale de materiale-document (fotografii, înregistrări audio şi video) privind 

fenomenul etnocultural investigat, realizarea producţiei multimedia pe suport DVD-ROM, care 

vizează contextualizarea fenomenului etnocultural Hora satului în spaţiul geocultural al 

Republicii Moldova. 

 

4. Participarea în programe şi proiecte internaţionale (ORIZONT 2020, COST…), inclusiv 

propunerile înaintate/proiecte câştigate în cadrul concursurilor naţionale/internaţionale cu 

tangenţa la tematica proiectului. 

Executorii proiectului respectiv au participat în Grantul „Saving the folkloric archival 

material preserved in Chişinău, Republic of Moldova (EAP1045)” (coord. dr. hab. Ghilaş 

Victor) şi Grantul „Saving the dialectological and ethnographic archival material preserved 

in Chişinău, Republic of Moldova (EAP1248)” (coord. dr. Mariana Cocieru), oferite de British 

Library în cadrul Endangered Archives Programme, care a avut drept scop facilitarea cercetării 

ştiinţifice prin identificarea şi conservarea materialului de arhivă privind societăţile pre-

industriale din întreaga lume, aflat în risc de deteriorare. Graţie acestei implicări au fost 

identificate informaţii documentare preţioase privind contextul geocultural de performare a Horei 

satului în perioada pre-industrială. Au fost selectate specimene de strigături actualizate în 

momentul desfăşurării obiceiului studiat, urmărindu-se în acest sens identificarea mutaţiilor 

sociale şi culturale cauzate de evenimentele istorice care au avut loc în acest interval de timp. De 

asemenea, executorii proiectului 18.16.06.09F/PS „Contextualitatea culturii tradiţionale în 

contemporaneitate: Hora satului în spaţiul geocultural al Republicii Moldova” au participat şi în 

cadrul Proiectului cultural „Arhiva de voci: interviuri cu personalităţi din domeniul culturii” 

(director de proiect dr. Mariana Cocieru, finanţat în anul 2018 de Ministerul Educaţiei, Culturii şi 

Cercetării al Republicii Moldova în cadrul concursului Proiectelor culturale), fapt care a fortificat 

cercetarea fenomenului horal şi prin intermediul interviurilor realizate cu protagoniştii proiectului 

cultural. 

 

5. Colaborări ştiinţifice internaţionale/ naţionale. 

 British Library, Endangered Archives Programme, Regatul Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord; 

 Asociaţia „Eurocentrica” din Bucureşti, România; 

 Institutul Naţional al Patrimoniului din Bucureşti, România; 

 Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti, România; 

 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală; 

 Biblioteca Naţională a Republicii Moldova; 

 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”; 

 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale, Chişinău, Republica Moldova; 

 Secţia Cultură Ialoveni; 

 Secţia Cultură Ungheni; 

 Primăria satului Crihana Veche, r. Cahul; 

 Primăria satului Văleni, r. Cahul; 

 Primăria satului Giurgiuleşti, r. Cahul; 

 Primăria satului Horeşti, r. Ialoveni; 

 Primăria satului Abaclia, r. Basarabeasca etc. 
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6. Vizite ale cercetătorilor ştiinţifici din străinătate. 

 Liviu Mihail Iancu, dr., Asociaţia Eurocentrica, Universitatea din Bucureşti, România; 

 Iris-Simona Şerban, dr., antropolog, şef al Biroului Arhivă Etnologică şi Bibliotecă, 

Muzeul Ţăranului Român, Bucureşti, România; 

 Marian Tufaru, istoric, specialist digitizare, Institutul Naţional al Patrimoniului, 

Bucureşti, România; 

 Mihnea Ciulei, specialist digitizare audio, Televiziunea Română, Bucureşti, România; 

 Marius Streinu, dr., istoric, arheolog, şef al secţiei Documentare Muzeală şi Arheologică, 

Institutul Naţional al Patrimoniului, Bucureşti, România; 

 Bogdan Şandric, analist-arheolog, istoric, secretarul comisiei naţionale Limes, membru 

supleant în Grupul de lucru referitor la dezvoltarea turismului cultural durabil prin 

digitizarea patrimoniului cultural, director adjunct, departamentul Patrimoniu digital, 

Institutul Naţional al Patrimoniului, Bucureşti, România; 

 Delia Suiogan, conf. univ., dr., prodecan, Facultatea de Litere, Centrul Universitar Nord 

din Baia Mare, România. 

 

7. Teze de doctorat/ postdoctorat susţinute pe parcursul realizării proiectului. 

Nu au fost susţinute teze de doctorat. 

 

8. Manifestări ştiinţifice organizate la nivel naţional/ internaţional.  

 Simpozionul internaţional ştiinţifico-cultural „Unicitate şi diversitate prin folclor”, ediţia a 

I-a, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, 27 aprilie 2019. 

 Simpozionul internaţional ştiinţifico-cultural „Unicitate şi diversitate prin folclor”, ediţia a 

II-a, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, 10-11 mai 2019. 

 Simpozionul naţional ştiinţifico-practic „In memoriam folcloristul Efim Junghietu – 80 de 

ani de la naştere”, cu genericul „Hora satului în contextul culturii tradiţionale 

contemporane”, Ungheni, 08 decembrie 2019. 

 Masa rotundă „Hora satului: istorie şi actualitate”, Biblioteca Publică „Dimitrie 

Cantemir”, or. Ungheni, 08 decembrie 2019. 

 

Manifestări culturale şi aplicativ-ştiinţifice de promovare a rezultatelor cercetării 

organizate: 

 Atelierul profesional „Jocuri folclorice din stepa Bălţilor”, Casa de cultură din or. Biruinţa, 

raionul Sângerei, 17-18 februarie 2018. 

 Flashmobul „Hora – destinul coregrafic al românilor”, Universitatea Pedagogică de Stat 

„Ion Creangă” din Chişinău, 27 aprilie 2018. 

 Spectacol coregrafic consacrat Zilei Mondiale a Dansului, Universitatea Pedagogică de Stat 

„Ion Creangă” din Chişinău, 27 aprilie 2018. 

 Tabăra de Etnografie şi Folclor la Muzeul Ţinutului Cahul şi Piaţa horelor, or. Cahul, 11-12 

august 2018. 

 Atelierul profesional „Jocuri folclorice de pe malul Prutului”, or. Cahul, 11 august 2018. 

 Atelierul profesional de dans popular cu participarea membrilor Ansamblului de dans 

popular „Dombrovenii”, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, cond. Nicoleta Fiodorov-

Ganea, 23 septembrie 2018. 

 Sărbătoarea dansului folcloric „Festivalul Horelor”, s. Horeşti, r. Ialoveni, 21 octombrie 

2018. 
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 Festivalul de dans popular „Vasile Tanas”, ediţia a VII-a, s. Abaclia, r. Basarabeasca, 27 

octombrie 2018. 

 Atelierul profesional „Jocuri ritualice de nuntă”, or. Chişinău, 2-3 noiembrie 2018. 

 Atelierul profesional „Valenţele coregrafice ale jocurilor ritualice cu măşti zoomorfe”, Sala 

de conferinţe „Alexe Rău” a BNRM, 15-16 decembrie 2018. 

 Atelierul profesional „Jocurile folclorice din cadrul şezătorilor tradiţionale”, Sala de 

conferinţe „Alexe Rău” a BNRM, 16-17 februarie 2019. 

 Atelierul profesional „Promovarea jocurilor folclorice prin intermediul tehnologiilor 

multimedia”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, 23-24 martie 

2019. 

 Spectacolul coregrafic dedicat Zilei Mondiale a Dansului, Universitatea Pedagogică de Stat 

„Ion Creangă” din Chişinău, 10 mai 2019. 

 Flashmobul „Alunelul – simbolul apotropaic al românului”, 10 mai 2019. 

 Lecţia-spectacol de coregrafie a membrilor Ansamblului de dansuri populare ,,Porumbiţa”, 

din or. Ialoveni, coregraf – Andrei Ungureanu, Om Emerit, 20 iunie 2019. 

 Atelierul profesional „Jocuri folclorice de pe valea Prutului de Jos”, s. Costeşti, 10 august 

2019. 

 Tabăra de Etnografie şi Folclor la Complexul turistic „Costeşti”, s. Costeşti, 10 august 

2019. 

 Sărbătoarea dansului folcloric „Festivalul horelor”, ediţia a VII-a, satul Horeşti, raionul 

Ialoveni, 10 noiembrie 2019. 

 Laboratorul practic „Patrimoniul cultural local: cercetare şi valorificare”, Secţia Raională de 

Cultură şi Turism din raionul Ungheni, 15 octombrie 2019. 

9. Aprecierea activităţii ştiinţifice promovate la executarea proiectului (premii, medalii, 

diplome etc.). 

Certificate de participare în cadrul conferinţelor internaţionale şi naţionale. 

10. Rezumatul raportului cu evidenţierea rezultatului, impactului, implementărilor, 

recomandărilor. 

Prin intermediul programului de stat, am reuşit reluarea instituţionalizată a investigaţiilor de 

teren, urmărind o abordare mai complexă a fenomenului horal sub aspect sociologic, etnografic, 

folcloristic, coregrafic şi muzicologic. Ne-am axat preponderent pe investigarea fenomenului 

etnofolcloric Hora satului şi a obiceiurilor conexe. Deoarece, actualmente, piaţa ştiinţifică şi 

culturală din întreaga lume consumă produse ale antropologiei vizuale (ramură a antropologiei 

culturale), am fost motivaţi să efectuăm culegerea plurivalentă, sincretică prin intermediul 

instrumentarului tehnic necesar consemnării vizuale a fenomenului folcloric (imagini foto şi 

înregistrări video/ filme-document). O astfel de abordare ne-a permis studierea manifestării 

populare Hora satului şi a constituentelor coregrafice inerente în complexitate, am constatat şi 

prezenţa elementelor subsidiare.  

Promovarea şi diseminarea rezultatelor investigaţiei din proiect s-a realizat atât în cadrul 

diverselor întruniri specializate în domeniul artei coregrafice iniţiate de instituţiile beneficiare 

(Clubul Naţional al Coregrafilor din Republica Moldova de la Biblioteca Naţională a Republicii 

Moldova şi Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”; Facultatea de Arte 

Frumoase a Universităţii de Stat; Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Universitatea 

Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Asociaţia Coregrafilor din Republica Moldova, Centrul 

Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial etc.), precum şi în cadrul 

conferinţelor ştiinţifice internaţionale şi naţionale. Aplicarea tehnologiilor moderne la 
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înregistrarea şi conservarea patrimoniului cultural imaterial a impulsionat extinderea cercetărilor 

în vederea obţinerii noilor rezultate în valorificarea potenţialului socio-economic al fenomenelor 

de cultură tradiţională. Prin urmare, patrimonializarea Horei satului a oferit oportunităţi de 

investigare a altor constituente din patrimoniul cultural imaterial pe care echipa de cercetare le-a 

identificat în perioada campaniilor de teren.  

Rezultatele obţinute au îmbunătăţit considerabil cunoştinţele din domeniul etnografiei şi 

folclorului românesc, urmărindu-se totodată şi potenţialul valoric al culturii tradiţionale la 

educarea tinerei generaţii. Includerea ulterioară a rezultatelor investigaţiei manifestărilor de 

cultură tradiţională în programele de studiu va contribui la acoperirea lacunelor existente în 

educarea generaţiei în creştere în spiritul unei atitudini active, de implicare în protejarea şi 

promovarea valorilor moştenirii populare naţionale culturii tradiţionale; a reconsiderării valorilor 

patrimoniului cultural; a atitudinii critice faţă de iniţiativele de promovare şi valorificare actuală; 

a dorinţei de implementare a unor modalităţi şi forme concludente de punere în valoare a 

identităţii culturale. Beneficiarii studiilor efectuate sunt comunităţile rurale investigate prin 

sporirea vizibilităţii acestora şi atragerea interesului agenţiilor de turism, dar şi a instituţiilor de 

cultură. Rezultatele cercetărilor au un impact deosebit şi asupra specialiştilor din domeniul artei 

coregrafice naţionale, dar şi de la secţiile de cultură, interesaţi în formarea profesională continuă 

şi îmbunătăţirea cunoştinţelor privind reconsiderarea Horei satului în contemporaneitate. 

Rezultatele proiectului pot fi utilizate în pregătirea prelegerilor universitare, a cursurilor speciale 

privind tezaurul naţional, a orelor de etnografie şi folclor în instituţiile de învăţământ mediu şi 

artistic extraşcolar, la elaborarea studiilor de etnologie, istorie a culturii populare, civilizaţiei 

ş.a.m.d., pentru instruirea cadrelor tinere prin masterat, doctorat etc. în domeniul etnografiei, 

folcloristicii, etnologiei, coregrafiei.  

 

11. Concluzii. 

Efectele globalizării ca ansamblu complex de procese orientate spre integrarea 

internaţională politică, militară, economică, socio-culturală şi de securitate, provoacă inevitabil 

uniformizarea nivelului de trai şi de dezvoltare. E firesc ca un impact deosebit de grav să fie 

observat şi asupra culturii tradiţionale. De aceea, o prioritate actuală şi de viitor atât a mediului 

ştiinţific, cât şi a celui cultural, trebuie să fie salvgardarea patrimoniului cultural, aflat în fiecare 

zi într-o stare continuă de perisabilitate. Referindu-ne la latura coregrafică a fenomenului 

investigat, am ajuns la concluzia că în contextul afirmării noilor valori spirituale ale societăţii, 

unele dansuri tradiţionale şi-au pierdut funcţionalitatea ori au fost adaptate în cadrul altor 

manifestări populare, denigrându-li-se originalitatea, stilul şi caracterul de interpretare. În lipsa 

unor studii specializate, noile creaţii, implantate uneori forţat şi artificial în calendarul tradiţional 

al sărbătorilor populare, au condus la schimbarea structurii dansului, atribuindu-i elemente, 

mişcări străine. În alte cazuri, poporul a păstrat în memorie dansul folcloric, atribuindu-i altă 

funcţionalitate, mai des de natură distractivă, reactualizat fiind în cadrul horelor, jocurilor, 

petrecerilor rurale. Prin urmare, cercetarea propusă a reprezentat o oportunitate eficientă de 

identificare, documentare, salvgardare şi punere în valoare a patrimoniului cultural imaterial, 

urmărindu-se transmiterea către public a informaţiei privind fenomenele de cultură tradiţională şi 

cultivarea în acest sens a ataşamentului şi a sentimentului de consideraţie faţă de valorile 

tezaurului naţional. 

Programul de sarcini propuse a fost îndeplinit, cercetătorii elaborând metodologii de 

investigare şi cercetări de teren relevante, prezentând comunicări cu un nivel ştiinţific 

corespunzător şi adecvate obiectivelor fundamentale ale proiectului. 
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12. Bugetul proiectului, lista executorilor, lista tinerilor cercetători, doctoranzilor (conform 

anexei nr. 1) 

Anexa nr. 1 

Volumul total al finanţării (mii lei)  (pe ani) 

 

Anul Planificat Executat Cofinanţare 

2018 153500 lei 153500 lei - 

2019 153500 lei 153500 lei - 

 

Lista executorilor (funcţia în cadrul proiectului, titlul ştiinţific, semnătura) 

 

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Anul naşterii 
Titlul ştiinţific 

Funcţia în cadrul 

proiectului 
Semnătura 

1. 
Cocieru Mariana 1979 doctor în 

filologie 

şef laborator de 

cercetări ştiinţifice 

 

2. 
Negrescu-Babuş Inna 1976 doctor în 

filologie 

cercetător şt. superior 

în filologie 

 

3. 
Plămădeală Ion  1964 doctor habilitat 

în filologie 

cercetător şt. în 

filologie principal 

 

4. 
Pletosu Victor 1987  cercetător st. stagiar în 

filologie 

 

5. 
Popa Pavel 1955  cercetător şt. în 

filologie 

 

6. 
Şestacov Elena 1991 doctorand cercetător şt. stagiar în 

filologie 

 

7. 
Şimanschi Ludmila  1976 doctor în 

filologie 

cercetător şt. superior 

în filologie 

 

 

Lista tinerilor cercetători 

 

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Anul 

naşterii 

Titlul 

ştiinţific 

Funcţia în cadrul 

proiectului 

1. 
Pletosu Victor 1987  cercetător st. stagiar 

în filologie 

2. 
Şestacov Elena 1991  cercetător şt. stagiar 

în filologie 

 

Lista doctoranzilor  

 

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Anul 

naşterii 

Titlul 

ştiinţific 

Funcţia în cadrul 

proiectului 

1. 
Şestacov Elena 1991  cercetător şt. stagiar 

în filologie 

 

 

Conducătorul proiectului            Dr. Mariana COCIERU                      __________________ 

                          (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)                                         (semnătura) 
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13. Lista publicaţiilor ştiinţifice ce ţin de rezultatele obţinute în cadrul proiectului (conform 

anexei nr. 2) 

Anexa nr. 2  

LISTA  

lucrărilor publicate  

Publicaţii multimedia cu documente tip text şi materiale audio-video şi foto înregistrate pe suport 

DVD-ROM: 

COCIERU, M.; POPA, P.; ŞIMANSCHI, L.; NEGRESCU-BABUŞ, I.; PLETOSU, V.; ŞESTACOV, 

E. Fenomenul etnocultural ”Hora satului” / Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Inst. de 

Filologie Rom. ”Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Progr. de Stat ”Valorificarea potenţialului culturii 

tradiţionale în dezvoltarea Republicii Moldova”; Mariana Cocieru, Ludmila Şimanschi, Pavel Popa [et 

al.]; coord. proiect şi realizare: Mariana Cocieru; înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru; moderare 

interviu: Pavel Popa, Mariana Cocieru. Chişinău: Institutul de Filologie, 2019. ISBN 978-9975-3387-0-

7. 

Articole în culegeri ale conferinţelor internaţionale: 

POPA, P. Dansul ritual „Băsmaluţa”. În: „Unicitate şi diversitate prin folclor”, simpozion internaţional 

ştiinţifico-cultural (2; 2019; Chişinău). Unicitate şi diversitate prin folclor: Simpozionul Internaţional 

Ştiinţifico-cultural, Ed. a 2-a, 10-11 mai 2019, Chişinău / com. şt.: Gînju Stela [et al.]. Chişinău: S. n., 

2019 (Tipogr. "Garomont Studio"), p. 171-178. ISBN 978-9975-134-66-8. 

 

Articole în reviste naţionale: 

COCIERU, M. Viabilitatea Horei satului în localităţile Baimaclia şi Cociulia din raionul Cantemir. 

Realităţi culturale. Revistă de Etnografie, Folclor şi Cultură Contemporană. 2017, nr. 12 (78), p. 2-5. 

ISSN 1857-4424. 

PLETOSU, V. Fenomenul horal în viaţa comunităţii. Realităţi culturale. Revistă de Etnografie, Folclor 

şi Cultură Contemporană. 2019, nr. 10 (100), p. 20-23. ISSN 1857-4424. 

POPA, P. Hora satului: moştenire identitară românească. Realităţi culturale. Revistă de Etnografie, 

Folclor şi Cultură Contemporană. 2019, nr. 12 (102), p. 20-23. ISSN 1857-4424. 

 

Rapoarte publicate/Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

internaţionale: 

COCIERU, M. Obiceiuri de socializare juvenilă – repere ale culturii socio-normative în „Cercetări 

Bioarheologice şi etnocultruale în sud-estul Europei”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2019, 

Cahul). Cercetări Bioarheologice şi etnocultruale în sud-estul Europei = Bioarcheological and 

ethnocultural research in south-eastern Europe = Биоархеологические и этнокультурные 

исследования в юго-восточной Европе, Crihana Veche (Cahul), 15-18 august / com. org.: Ion 

Ciobanu [et al.]. Cahul: S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”, p. 78-79. ISBN 978-9975-87-503-5. 

COCIERU, M. Initiation scenarios in traditional mentality. În: „Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii 

in dezvoltarea societăţii durabile de mâine”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2019 ; Chişinău). 

Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii in dezvoltarea societăţii durabile de mâine = Yesterday’s 

cultural heritage – contribution to the development of a sustainable tomorrow’s society = Культурное 

наследие прошлого – вклад в развитие стабильного общества в будущем : Conferinţă ştiinţifică 

internaţională dedicată zilelor europene ale patrimoniului : Program şi rezumatele comunicărilor, 

Chişinău, 23-24 septembrie 2019 / com. şt.: Liliana Condraticova (preşedinte) [et al.] ; com. org.: 

Liliana Condraticova (preşedinte) [et al.]. Chişinău: BNRM, 2019, p. 84. ISBN 978-9975-3290-4-0. 
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POPA, P. Hora satului – moştenire identitară naţională. În: „Cercetări Bioarheologice şi etnocultruale 

în sud-estul Europei”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2019, Cahul). Cercetări Bioarheologice şi 

etnocultruale în sud-estul Europei = Bioarcheological and ethnocultural research in south-eastern 

Europe = Биоархеологические и этнокультурные исследования в юго-восточной Европе, Crihana 

Veche (Cahul), 15-18 august / com. org.: Ion Ciobanu [et al.]. Cahul: S. n., 2019 (Tipogr. „Bons 

Offices”, p. 80-81. ISBN 978-9975-87-503-5. 

ŞIMANSCHI, L. Forme ale fenomenului horal consemnate în materialul arhivistic al IF al AŞM. În: 

În: „Cercetări Bioarheologice şi etnocultruale în sud-estul Europei”, conferinţă ştiinţifică 

internaţională (2019, Cahul). Cercetări Bioarheologice şi etnocultruale în sud-estul Europei = 

Bioarcheological and ethnocultural research in south-eastern Europe = Биоархеологические и 

этнокультурные исследования в юго-восточной Европе, Crihana Veche (Cahul), 15-18 august / 

com. org.: Ion Ciobanu [et al.]. Cahul: S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”, p. 76-78. ISBN 978-9975-

87-503-5. 

ŞIMANSCHI, L. Fenomenologie şi contextualitate istorico-etnologică: Hora satului in Basarabia. În: 

«Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare», conferinţă ştiinţifică internaţională (10; 

2018; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională «Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, 

promovare» = «Cultural heritage: research, valorization, promotion», Ed. a 10-a: Prin ştiinţă spre 

cunoaşterea patrimoniului naţional: Programul şi rezumatele comunicărilor, Chişinău, 30-31 mai 2018/ 

com. org. şi şt.: Victor Ghilaş (preşedinte) [et al.]. Chişinău: Institutul Patrimoniului Cultural, 2018 

(Tipogr. «Notograf Prim»), p. 133 (0,07 c. a). ISBN 978-9975-84-063-7.  

ŞIMANSCHI, L. Hora satului in spaţiul basarabean: contexte politice şi culturale. În: „Patrimoniul 

cultural de ieri – implicaţii in dezvoltarea societăţii durabile de mâine”, conferinţă ştiinţifică 

internaţională (2019 ; Chişinău). Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii in dezvoltarea societăţii 

durabile de mâine = Yesterday’s cultural heritage – contribution to the development of a sustainable 

tomorrow’s society = Культурное наследие прошлого – вклад в развитие стабильного общества в 

будущем : Conferinţă ştiinţifică internaţională dedicată zilelor europene ale patrimoniului : Program şi 

rezumatele comunicărilor, Chişinău, 23-24 septembrie 2019 / com. şt.: Liliana Condraticova 

(preşedinte) [et al.] ; com. org.: Liliana Condraticova (preşedinte) [et al.]. Chişinău: BNRM, 2019, p. 

69-70. ISBN 978-9975-3290-4-0. 

 

Rapoarte publicate/Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, foruri naţionale: 

COCIERU, M. Fenomenul horal în localităţile din valea Prutului de Jos. În: Simpozionul naţional de 

studii culturale : dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural, Ediţia 1, Chişinău, 26 septembrie 

2019 / com. şt.: Victor Ghilaş, Mariana Harjevschi (copreşedinţi); com. org.: Victor Ghilaş, Anastasia 

Moldovanu (copreşedinţi) [et al.]. Chişinău : Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu", 2019 (Tipogr. 

"Primex-Com"), p. 17. ISBN 978-9975-3358-0-5. 

ŞIMANSCHI, L. Hora satului in spaţiul basarabean: contexte politice şi culturale. În: Simpozionul 

naţional de studii culturale : dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural, Ediţia 1, Chişinău, 26 

septembrie 2019 / com. şt.: Victor Ghilaş, Mariana Harjevschi (copreşedinţi); com. org.: Victor Ghilaş, 

Anastasia Moldovanu (copreşedinţi) [et al.]. Chişinău : Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu", 2019 

(Tipogr. "Primex-Com"), p. 45-46. ISBN 978-9975-3358-0-5.  

 

Publicaţii electronice: 

COCIERU, M. Viabilitatea Horei satului în localităţile Baimaclia şi Cociulia din raionul Cantemir 

(Dosarul unor cercetări de teren). Mod de acces: http://clubul-national-al-

coregrafilor.blogspot.com/2018/05/viabilitatea-horei-satului-in.html (vizitat la 26.06.2018). 

http://clubul-national-al-coregrafilor.blogspot.com/2018/05/viabilitatea-horei-satului-in.html
http://clubul-national-al-coregrafilor.blogspot.com/2018/05/viabilitatea-horei-satului-in.html
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COCIERU, M. Flashmobul „Hora – destinul coregrafic al românilor”. Mod de acces: http://clubul-

national-al-coregrafilor.blogspot.com/2018/05/flashmobul-hora-destinul-coregrafic-al.html; 

https://www.youtube.com/watch?v=0ww5mXLkmlI (vizitat la 26.06.2018). 

COCIERU, M. Simpozionul Internaţional Ştiinţifico-Cultural „Unicitate şi diversitate prin folclor”, 

ediţia a II-a, 10 mai. Mod de acces: https://clubul-national-al-

coregrafilor.blogspot.com/2019/06/simpozionului-international-stiintifico.html (vizitat la 26.10.2019). 

COCIERU, M. Simpozionului Internaţional Ştiinţifico-Cultural „Unicitate şi diversitate prin folclor”, 

ediţia a II-a, 11 mai. Mod de acces: http://clubul-national-al-

coregrafilor.blogspot.com/2019/06/simpozionului-international-stiintifico_14.html (vizitat la 

26.10.2019). 

COCIERU, M. Flashmobul „Alunelul – simbolul apotropaic al românului”. Mod de acces: 

https://clubul-national-al-coregrafilor.blogspot.com/2019/06/flash-mobul-alunelul-simbolul.html 

(vizitat la 26.10.2019). 

COCIERU, M. Simpozionul naţional ştiinţifico-practic „In memoriam folcloristul Efim Junghietu – 80 

de ani de la naştere”, cu genericul „Hora satului în contextul culturii tradiţionale contemporane”. Mod 

de acces: https://clubul-national-al-coregrafilor.blogspot.com/2019/12/simpozionul-national-

stiintifico.html (vizitat la 14.12.2019). 

COCIERU, M.; ŞHIMANSCHI, L.; POPA, P.; NEGRESCU-BABUŞ, I. Rezultatele proiectului 

„Contextualitatea culturii tradiţionale în contemporaneitate: Hora satului în spaţiul geocultural al 

Republicii Moldova”. Mod de acces: https://clubul-national-al-

coregrafilor.blogspot.com/2019/12/rezultatele-proiectului.html (vizitat la 14.12.2019). 

POPA, P. Hora – simbolul identităţii noastre naţionale. 24 mai 2018. Mod de acces: http://clubul-

national-al-coregrafilor.blogspot.com/2018/05/hora-simbolul-identitatii-noastre.html 

(vizitat la 26.06.2018). 

ŞESTACOV, E. Flashmobul „Hora – destinul coregrafic al românilor”. Mod de acces: http://clubul-

national-al-coregrafilor.blogspot.com/2018/05/flashmobul-hora-destinul-coregrafic-al.html (vizitat la 

26.06.2018). 

 

 

 

 

 

Conducătorul proiectului            Dr. Mariana COCIERU                      __________________ 

                          (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)                                         (semnătura) 

http://clubul-national-al-coregrafilor.blogspot.com/2018/05/flashmobul-hora-destinul-coregrafic-al.html
http://clubul-national-al-coregrafilor.blogspot.com/2018/05/flashmobul-hora-destinul-coregrafic-al.html
https://www.youtube.com/watch?v=0ww5mXLkmlI
https://clubul-national-al-coregrafilor.blogspot.com/2019/06/simpozionului-international-stiintifico.html
https://clubul-national-al-coregrafilor.blogspot.com/2019/06/simpozionului-international-stiintifico.html
http://clubul-national-al-coregrafilor.blogspot.com/2019/06/simpozionului-international-stiintifico_14.html
http://clubul-national-al-coregrafilor.blogspot.com/2019/06/simpozionului-international-stiintifico_14.html
https://clubul-national-al-coregrafilor.blogspot.com/2019/06/flash-mobul-alunelul-simbolul.html
https://clubul-national-al-coregrafilor.blogspot.com/2019/12/simpozionul-national-stiintifico.html
https://clubul-national-al-coregrafilor.blogspot.com/2019/12/simpozionul-national-stiintifico.html
https://clubul-national-al-coregrafilor.blogspot.com/2019/12/rezultatele-proiectului.html
https://clubul-national-al-coregrafilor.blogspot.com/2019/12/rezultatele-proiectului.html
http://clubul-national-al-coregrafilor.blogspot.com/2018/05/hora-simbolul-identitatii-noastre.html
http://clubul-national-al-coregrafilor.blogspot.com/2018/05/hora-simbolul-identitatii-noastre.html
http://clubul-national-al-coregrafilor.blogspot.com/2018/05/flashmobul-hora-destinul-coregrafic-al.html
http://clubul-national-al-coregrafilor.blogspot.com/2018/05/flashmobul-hora-destinul-coregrafic-al.html
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14. Participări la manifestări ştiinţifice naţionale/internaţionale (conform anexei nr. 3) 

Anexa nr. 3 

 

Comunicări la conferinţe ştiinţifice internaţionale: 

COCIERU, M. Receptarea fenomenului etnocultural Hora satului în contemporaneitate. Simpozionul 

Internaţional Ştiinţifico-Cultural „Unicitate şi diversitate prin dansul folcloric”, consacrat ZILEI 

MONDIALE A DANSULUI, UPS „Ion Creangă”, 27 aprilie 2018. 

COCIERU, M. Documentarea fenomenului etnocultural Hora satului în literatura de specialitate. 

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Cercetări bioarheologice şi etnoculturale în sud-estul Europei” 

organizată de Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale (ICBE), s. Crihana Veche, r. 

Cahul, 14-15 august 2018. 

COCIERU, M. Fenomenul etnocultural Hora satului în Basarabia în cadrul Simpozionului 

Internaţional 1918-2018 Limba şi cultura română-structuri fundamentale ale identităţii naţionale: 

evaluări, perspective, dedicat Centenarului Marii Uniri, organizat de Academia Română-Filiala Iaşi şi 

Institutul de Filologie Română A. Philippide la 26-28 septembrie 2018, Iaşi (România). 

COCIERU, M. Fenomenul horal – identitate şi tradiţie. Simpozionul Internaţional Ştiinţifico-Cultural 

„Unicitate şi diversitate prin folclor”, ediţia a II-a, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din 

Chişinău, 10-11 mai 2019. 

COCIERU, M. Obiceiuri de socializare juvenilă – repere ale culturii socio-normative. Conferinţa 

ştiinţifică internaţională „Cercetări bioarheologice şi etnoculturale în sud-estul Europei” organizată de 

Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale (ICBE), ediţia a II-a, s. Crihana Veche, r. Cahul, 

15-18 august 2019. 

COCIERU, M. Initiation scenarios in traditional mentality. Conferinţa ştiinţifică internaţională 

„Patrimoniul cultural de ieri –implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine”, Academia de 

Ştiinţe a Moldovei, 24 septembrie 2019. 

PLETOSU, P. Rolul fenomenului horal în viaţa comunităţii. Simpozionul Internaţional Ştiinţifico-

Cultural „Unicitate şi diversitate prin folclor”, ediţia a II-a, consacrat ZILEI MONDIALE A 

DANSULUI, UPS „Ion Creangă”, 11 mai 2019. 

PLETOSU, P. Aspectele sociale ale colindatului în ceată bărbătească în raionul Ialoveni. Colocviul 

naţional cu participare internaţională FILOLOGIA MODERNĂ: Realizări şi perspective în context 

european, cu genericul Spiritus loci: interferenţe, confluenţă, rezistenţă, AŞM, 10 octombrie 2019. 

POPA, P. Dansul Alunelul – semnificaţie şi simbol. Simpozionul Internaţional Ştiinţifico-Cultural 

„Unicitate şi diversitate prin dansul folcloric”, consacrat ZILEI MONDIALE A DANSULUI, UPS 

„Ion Creangă”, 27 aprilie 2018. 

POPA, P. Hora din sudul Basarabiei. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Cercetări bioarheologice şi 

etnoculturale în sud-estul Europei” organizată de Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale 

(ICBE), Crihana Veche, r. Cahul, 14-15 august 2018. 

POPA, P. Dansul de ritual „Băsmăluţa”. Simpozionul Internaţional Ştiinţifico-Cultural „Unicitate şi 

diversitate prin folclor”, ediţia a II-a, consacrat ZILEI MONDIALE A DANSULUI, UPS „Ion 

Creangă”, 11 mai 2019. 

POPA, P. Hora satului – moştenire identitară naţională. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Cercetări 

bioarheologice şi etnoculturale în sud-estul Europei” organizată de Institutul de Cercetări 

Bioarheologice şi Etnoculturale (ICBE), ediţia a II-a, s. Crihana Veche, r. Cahul, 15-18 august 2019. 

ŞIMANSCHI, L. Fenomenologie şi contextualitate istorico-etnologică: Hora satului in Basarabia. 

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare, ed. a 10-a: 

Prin ştiinţă spre cunoaşterea patrimoniului naţional”, organizată de IPC, Chişinău, 30-31 mai 2018. 
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ŞIMANSCHI, L. Contexte istorico-sociale şi mutaţii ale fenomenului horal în Basarabia. Simpozionul 

Internaţional Ştiinţifico-Cultural „Unicitate şi diversitate prin dansul folcloric”, consacrat ZILEI 

MONDIALE A DANSULUI, UPS „Ion Creangă”, 27 aprilie 2018. 

ŞIMANSCHI, L. Fenomenul etnocultural Hora satului în Basarabia în cadrul Simpozionului 

Internaţional 1918-2018 Limba şi cultura română – structuri fundamentale ale identităţii naţionale: 

evaluări, perspective, dedicat Centenarului Marii Uniri, organizat de Academia Română-Filiala Iaşi şi 

Institutul de Filologie Română A. Philippide la 26-28 septembrie 2018, Iaşi (România). 

ŞIMANSCHI, L. Formule modernizante ale fenomenului horal in perioada sovietică. Simpozionul 

Internaţional Ştiinţifico-Cultural „Unicitate şi diversitate prin folclor”, ediţia a II-a, Universitatea 

Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, 10-11 mai 2019. 

ŞIMANSCHI, L. Forme ale fenomenului horal consemnate în materialul arhivistic al IF al AŞM. 

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Cercetări bioarheologice şi etnoculturale în sud-estul Europei” 

organizată de Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale (ICBE), ediţia a II-a, s. Crihana 

Veche, r. Cahul, 15-18 august 2019. 

ŞIMANSCHI, L. Hora satului in spaţiul basarabean: contexte politice şi culturale. Conferinţa 

ştiinţifică internaţională „Patrimoniul cultural de ieri –implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de 

mâine”, Academia de Ştiinţe a Moldovei, 24 septembrie 2019. 

 

Comunicări la conferinţe naţionale cu participare internaţională: 

COCIERU, M. Practici de iniţiere a tinerilor în cadrul „Horei satului”. Colocviul cu participare internaţională Filologia 

Modernă: realizări şi perspective în context european (ediţia a XII-a), cu genericul Moştenire, Influenţă, 

Continuitate. Chişinău, 4-5 octombrie 2018. 

PLETOSU, V. Rolul actorilor sociali în conservarea şi valorificarea fenomenului horal. Colocviul cu 

participare internaţională Filologia Modernă: realizări şi perspective în context european (ediţia a XII-a), cu 

genericul Moştenire, Influenţă, Continuitate. Chişinău, 4-5 octombrie 2018. 

ŞESTACOV, E. Prelucrarea materialelor colectate în teren privind fenomenul etno-cultural „Hora 

satului". Colocviul cu participare internaţională Filologia Modernă: realizări şi perspective în context european 

(ediţia a XII-a), cu genericul Moştenire, Influenţă, Continuitate. Chişinău, 4-5 octombrie 2018. 

ŞIMANSCHI, L. Rememorarea fenomenului horal în textele scriitorilor basarabeni Paul Goma şi Ion 

Druţă. Colocviul naţional cu participare internaţională FILOLOGIA MODERNĂ: Realizări şi 

perspective în context european, cu genericul Spiritus loci: interferenţe, confluenţă, rezistenţă, AŞM, 

10 octombrie 2019. 

 

Comunicări la manifestări naţionale: 

COCIERU, M. Studierea fenomenului etnocultural Hora satului în stepa Bălţilor. Atelierul profesional 

„Jocuri folclorice din stepa Bălţilor”, Casa de cultură din or. Biruinţa, raionul Sângerei, 17-18 februarie 

2018. 

COCIERU, M. Rolul strigăturii folclorice în fenomenul horal. Seminarul metodico-practic „Simboluri 

şi obiecte ritualice – constituente tradiţionale ale dansului folcloric”, Centrul de creaţie a copiilor 

„Ghiocel”, 04 ianuarie 2019. 

COCIERU, M. Documentarea audiovizuală şi avantajele tehnologiilor multimedia în perpetuarea 

culturii tradiţionale. Atelierul profesional „Promovarea jocurilor folclorice prin intermediul 

tehnologiilor multimedia”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău (blocul III, 

aula 17, str. Ion Creangă, 1), 23-24 martie 2019. 
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COCIERU, M. Cercetări de teren în localităţile din valea Prutului de Jos. Prelegere publică. Seminar de 

familiarizare a tinerilor din cadrul Liceului Teoretic „Olimp” din Costeşti (Ialoveni) cu patrimoniul 

arheologic şi etnografic din Republica Moldova, Costeşti, Ialoveni, 18 aprilie 2019. 

COCIERU, M. Fenomenul horal în localităţile din valea Prutului de Jos. Simpozionul Naţional de 

Studii Culturale dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului Cultural, Institutul Patrimoniului Cultural, 

26 septembrie 2019. 

COCIERU, M. Proiectul din programul de stat „Contextualitatea culturii tradiţionale în 

contemporanitate: Hora satului în spaţiul geocultural al R. Moldova”. Laboratorul practic 

„Patrimoniul cultural local: cercetare şi valorificare”, Secţia Raională de Cultură şi Turism din raionul 

Ungheni, 15 octombrie 2019. 

COCIERU, M. Metoda indirectă a chestionării privind culegerea ştiinţifică a fenomenului etnocultural 

Hora satului. Laboratorul practic „Patrimoniul cultural local: cercetare şi valorificare”, Secţia Raională 

de Cultură şi Turism din raionul Ungheni, 15 octombrie 2019. 

COCIERU, M. Rezultatele proiectului „Contextualitatea culturii tradiţionale în contemporaneitate: 

Hora satului în spaţiul geocultural al Republicii Moldova”. Simpozionul naţional ştiinţifico-practic „In 

memoriam folcloristul Efim Junghietu – 80 de ani de la naştere”, cu genericul „Hora satului în 

contextul culturii tradiţionale contemporane”, Ungheni, 08 decembrie 2019. 

NEGRESCU-BABUŞ, I. Rezultatele proiectului „Contextualitatea culturii tradiţionale în 

contemporaneitate: Hora satului în spaţiul geocultural al Republicii Moldova”. Simpozionul naţional 

ştiinţifico-practic „In memoriam folcloristul Efim Junghietu – 80 de ani de la naştere”, cu genericul 

„Hora satului în contextul culturii tradiţionale contemporane”, Ungheni, 08 decembrie 2019. 

POPA, P. Desenul circular al dansului. Atelierul profesional „Jocuri folclorice din stepa Bălţilor”, 

Casa de cultură din or. Biruinţa, raionul Sângerei, 17-18 februarie 2018. 

POPA, P. Dansul folcloric „Periniţa” – origini, semnificaţii, expresivitate. Prelegere publică. 

Seminarul metodico-practic „Simboluri şi obiecte ritualice – constituente tradiţionale ale dansului 

folcloric”, Centrul de creaţie a copiilor „Ghiocel”, 4 ianuarie 2019. 

POPA, P. Identitatea coregrafică – parte componentă a spiritualităţii artistice a neamului. Prelegere 

publică. Seminarul metodico-practic „Simboluri şi obiecte ritualice – constituente tradiţionale ale 

dansului folcloric”, Centrul de creaţie a copiilor „Ghiocel”, 4 ianuarie 2019. 

POPA, P. Mutaţii ale repertoriului coregrafic specific Horei satului în cadrul şezătorilor tradiţionale. 

Atelierul profesional „Jocurile folclorice din cadrul şezătorilor tradiţionale”, Sala de conferinţe „Alexe 

Rău” a BNRM, 16-17 februarie 2019. 

POPA, P. Rezultatele proiectului „Contextualitatea culturii tradiţionale în contemporaneitate: Hora 

satului în spaţiul geocultural al Republicii Moldova”. Simpozionul naţional ştiinţifico-practic „In 

memoriam folcloristul Efim Junghietu – 80 de ani de la naştere”, cu genericul „Hora satului în 

contextul culturii tradiţionale contemporane”, Ungheni, 08 decembrie 2019. 

ŞESTACOV, E. Formulele moderne de promovare a culturii tradiţionale. Atelierul profesional 

„Promovarea jocurilor folclorice prin intermediul tehnologiilor multimedia”, Universitatea Pedagogică 

de Stat „Ion Creangă” din Chişinău (blocul III, aula 17, str. Ion Creangă, 1), 23-24 martie 2019. 

ŞIMANSCHI, L. Hora satului: tradiţie şi inovaţie / mutaţii cultural-politice. Simpozionul Naţional de 

Studii Culturale dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului Cultural, Institutul Patrimoniului Cultural, 

26 septembrie 2019. 

ŞIMANSCHI, L. Hora satului în cercetarea etnografică din Republica Moldova. Laboratorul practic 

„Patrimoniul cultural local: cercetare şi valorificare”, Secţia Raională de Cultură şi Turism din raionul 

Ungheni, 15 octombrie 2019. 
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ŞIMANSCHI, L. Rezultatele proiectului „Contextualitatea culturii tradiţionale în contemporaneitate: 

Hora satului în spaţiul geocultural al Republicii Moldova”. Simpozionul naţional ştiinţifico-practic „In 

memoriam folcloristul Efim Junghietu – 80 de ani de la naştere”, cu genericul „Hora satului în 

contextul culturii tradiţionale contemporane”, Ungheni, 08 decembrie 2019. 

 

Promovarea ştiinţei şi realizărilor din sfera ştiinţei şi inovării  

Emisiunea TV / Radio Tematica 

intervievării 

Numele, prenumele 

intervievatului 

Emisiunea Dor de izvor, Radio Chişinău, 15 

mai 2018 

https://radiochisinau.md/dor-de-izvor-mariana-

cocieru-am-reusit-pentru-acest-an-sa-obtin-

doua-proiecte-importante---68674.html 

Proiectul Hora 

satului în spaţiul 

geocultural al 

Republicii Moldova 

COCIERU, M. 

Emisiunea „Muzicieni fără fracuri”, Radio 

Moldova 1, 06 iunie 2019 

Strigătura folclorică COCIERU, M. 

Emisiunea „Sâmbătă după amiază” cu Maria 

Procopciuc, Radio Vocea Basarabiei, 21 

decembrie 2019 

Hora satului în 

contextual 

sărbătorilor 

calendaristice de 

iarnă 

COCIERU, M. 

Emisiunea „Invitatul zilei”, Radio Unda Liberă 

Terabit, decembrie 2019  

Rezultatele proiectului 

„Contextualitatea 

culturii contemporane 

în actualitate: Hora 

satului în spaţiul 

geocultural al 

Republicii Moldova” 

COCIERU, M. 

Emisiunea „Dor de izvor”, Radio Chişinău, 

moderator Maria Mocanu, 7 noiembrie 2018 

Hora satului în 

actualitate 

POPA, P. 

 

15. Alte activităţi relevante realizării proiectului. 

 

Activităţi de documentare pe teren, interviuri cu informatorii de folclor: 

COCIERU, M. Cercetare de teren în satul Zâmbreni, raionul Ialoveni, 24 ianuarie 2018. 

COCIERU, M.; POPA, P. Cercetare de teren: Hora satului în or. Biruinţa, r. Sângerei, 17-18 februarie 

2018. 

COCIERU, M. Cercetare de teren: Hora satului la Zâmbreni, Ialoveni, în Ziua de Ispas, 17 mai 2018. 

COCIERU, M.; POPA, P. Cercetare de teren: Hora satului la Mileştii Mici, raionul Ialoveni, 22 mai 

2018. 

COCIERU, M.; POPA, P. Cercetare de teren: Hora satului la Ţigăneşti, r. Străşeni, 26-27 mai 2018. 

COCIERU, M.; POPA, P. Cercetare de teren: Hora satului la Batâr, r. Cimişlia, 22 iunie 2018; 

COCIERU, M.; POPA, P. Cercetare de teren: Hora satului la Manta, Paşcani, Văleni, Crihana Veche, 

Giurgiuleşti, r. Cahul, 21 iulie-16 august 2018; 

COCIERU, M. Cercetare de teren: Hora satului în satul Văsieni, r. Ialoveni, de Hramul localităţii 

Adormirea Maicii Domnului, 28 august 2018. 

COCIERU, M. Cercetare de teren: Hora satului în satul Nimoreni, r. Ialoveni, 16 septembrie 2018. 

https://radiochisinau.md/dor-de-izvor-mariana-cocieru-am-reusit-pentru-acest-an-sa-obtin-doua-proiecte-importante---68674.html
https://radiochisinau.md/dor-de-izvor-mariana-cocieru-am-reusit-pentru-acest-an-sa-obtin-doua-proiecte-importante---68674.html
https://radiochisinau.md/dor-de-izvor-mariana-cocieru-am-reusit-pentru-acest-an-sa-obtin-doua-proiecte-importante---68674.html
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COCIERU, M.; POPA, P. Cercetare de teren: Hora satului la Horeşti, r. Ialoveni, 20-21 octombrie 

2018. 

COCIERU, M.; POPA, P. Cercetare de teren: Hora satului la Abaclia, r. Basarabeasca, 25 octombrie – 

5 noiembrie 2018; 

COCIERU, M.; POPA, P. Cercetare de teren: Hora satului la Cociulia, r. Cantemir, 6-11 noiembrie 

2018. 

COCIERU, M.; POPA, P. Cercetare de teren: Hora satului la Baimaclia şi Acui, r. Cantemir, 17-22 

noiembrie 2018. 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Vasile Chiriac, n. 1930 în s. Acui, 

locuitor al s. Baimaclia, r. Cantemir. 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Ana Moisei, s. Baimaclia, r. Cantemir. 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Nicolae Glibiciuc, n. 1935, în s. Acui, 

locuitor al s. Baimaclia, r. Cantemir. 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu informatorii de folclor Petru şi Nina Blănaru, n. 1942 şi 1946, s. 

Baimaclia, r. Cantemir. 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Dumitru Putregai, n. 1940, s. Cociulia, 

Cantemir. 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Tamara Sava (Putregai), n. 1942, s. 

Cociulia, r. Cantemir. 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorii de folclor Toader Bodolică, n. 16 mai 1962; 

Vladimir Ungureanu, a. n. 1959; Vladimir Măşcăuţanu, n. iunie 1948; Mihail Golban, a. n. 1958; 

Vasile Palancică, a.n.1970; Vasile Cigoreanu, a. n. 1940, s. Horeşti, r. Ialoveni. 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Andrei Guţanu, 76 ani, originară din s. 

Găureni, locuitor al comunei Zâmbreni, r. Ialoveni. 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Gheorghe Vasile Topală, a. n. 1941, s. 

Abaclia, r. Basarabeasca. 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Elena GOCIU, a. n. 1935, s. Baimaclia, r. 

Cantemir. 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Vasile Toader Gluho, a. n. 1947, s. 

Ţigăneşti, r. Străşeni, 27 mai 2018;  

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Grigore Andrei Ţaca, a. n. 1933, s. 

Ţigăneşti, r. Străşeni, 27 mai 2018;  

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Mihail Grigore Ţaca, a. n. 1960, s. 

Ţigăneşti, r. Străşeni, 27 mai 2018. 

COCIERU, M. Interviu cu informatorii de folclor Valentina Grigoriţă, a. n. 1956; s. Manta, r. Cahul, 21 

iulie 2018. 

COCIERU, M. Interviu cu informatorii de folclor Alexandra (Vasile) Pascal, a. n. 1974; s. Manta, r. 

Cahul, 21 iulie 2018. 

COCIERU, M. Interviu cu informatorii de folclor Adriana (Gheorghe) Bragaru, a. n. 1983, s. Manta, r. 

Cahul, 21 iulie 2018. 

COCIERU, M. Interviu cu informatorul de folclor Elena (Ion) Şeremet, a. n. 1959, s. Manta, r. Cahul, 

21 iulie 2018. 

COCIERU, M. Interviu cu informatorul de folclor Varvara (Nicolae) Pascal, a. n. 1932, s. Manta, r. 

Cahul, 21 iulie 2018. 

COCIERU, M. Interviu cu informatorul de folclor Maria Lupu, a. n. 1957, s. Manta, r. Cahul, 22 iulie 

2018. 
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COCIERU, M. Interviu cu informatorul de folclor Vasile Lupu, a. n. 1956, s. Manta, r. Cahul, 22 iulie 

2018. 

COCIERU, M. Interviu cu informatorul de folclor Ioana Olteanu, a. n. 1928, s. Manta, r. Cahul, 22 iulie 

2018. 

COCIERU, M. Interviu cu informatorul de folclor Varvara (Nicolae) Pascal, a. n. 1932, s. Manta, r. 

Cahul, 23 iulie 2018. 

COCIERU, M. Interviu cu informatorul de folclor Natalia (Efim) Botică (Arseni), a. n. 1928, s. Manta, 

r. Cahul, 23 iulie 2018. 

COCIERU, M. Interviu cu informatorul de folclor Tudor Pantelei Zberea, a. n. 1951, s. Manta, r. Cahul, 

23 iulie 2018. 

COCIERU, M. Interviu cu informatorul de folclor Mihai Neagu, a. n. 1945, s. Manta, r. Cahul, 24 iulie 

2018. 

COCIERU, M. Interviu cu informatorul de folclor Vasile Dumitru Pascal, a. n. 1955, s. Manta, r. 

Cahul, 24.07.2018. 

COCIERU, M. Interviu cu informatorul de folclor Vasile Vasile Pascal, a. n. 1983, s. Manta, r. Cahul, 

24.07.2018. 

COCIERU, M. Interviu cu informatorul de folclor Maria Ion Turculeţ (Vicol), a. n. 1953, s. Manta, r. 

Cahul, 24.07.2018. 

COCIERU, M. Interviu cu informatorul de folclor Ana Radion Furnică (Forţu), a. n. 1941, s. Paşcani, r. 

Cahul, 25.07.2018. 

COCIERU, M. Interviu cu informatorul de folclor Venera Cubreacov, a. n. 1948, s. Paşcani, r. Cahul, 

25.07.2018. 

COCIERU, M. Interviu cu informatorii de folclor Tudor/Dorică Ilie, a. n. 1951; Lidia Bejenaru, a. n. 

1953, s. Văleni, r. Cahul, 26 iulie 2018. 

COCIERU, M. Interviu cu informatorul de folclor Alexandra Hacheu, 83 ani, s. Giurgiuleşti, Cahul, 27 

iulie 2018. 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Grigore Mereacre, a. n. 1931, s. Costeşti, 

r. Ialoveni, 13 aprilie 2019; 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Sava Dogot, a. n. 1934, s. Costeşti, r. 

Ialoveni, 13 aprilie 2019; 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Iulita Simion Dogot (Leu), a. n. 1933, s. 

Costeşti, r. Ialoveni, 13 aprilie 2019; 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Elena Mereacre, în vârstă de 58 ani, s. 

Costeşti, r. Ialoveni, 14 aprilie 2019; 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Eulita Maranici, a. n. 1929, s. Costeşti, r. 

Ialoveni, 15 aprilie 2019; 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Mahu Maria, a. n. 1929, s. Costeşti, r. 

Ialoveni, 16 aprilie 2019; 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Serghei Ciuhrii, a. n. 1938, s. Moara de 

Piatră, r. Drochia, 14 februarie 2019; 

COCIERU, M. Interviu cu informatorul de folclor Nicolae Niţă, a. n. 1953, s. Bozieni, r. Hânceşti, 8 

iunie 2019; 

COCIERU, M. Interviu cu informatorul de folclor Eudochia Eremia, a. n. 1934, s. Bozieni, r. Hânceşti, 

9 iunie 2019;  

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Nicolae Gribincea, a. n. 1961, s. Mingir, 

r. Hânceşti, 23 mai 2019;  
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COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Ioana Căpraru, a. n. 1952, s. Cotihana, r. 

Cahul, 12 iunie 2019; 

COCIERU, M. Interviu cu informatorul de folclor Dorina Luca, s. Zârneşti, r. Cahul, 25 iunie 2019. 

ŞIMANSCHI, L. Interviu cu informatorul de folclor Emilia Cucu, 65 de ani, s. Hâjdieni, r. Glodeni, 28 

aprilie 2019. 

ŞIMANSCHI, L. Interviu cu informatorul de folclor Elena Iordachi, 61 de ani, s. Hâjdieni, r. Glodeni, 

29 aprilie 2019. 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Chiselevscaia (Zlatova) Ivanna, a. n. 

1947, s. Başcalia, r. Basarabeasca, 07 august 2019;  

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Scutaru Parascovia, a. n. 1951, s. 

Başcalia, r. Basarabeasca, 08 august 2019; 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Tarleva Feodora, a. n. 1949, s. Başcalia, r. 

Basarabeasca, 08 august 2019; 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Parascovia Diacova, a. n. 1949, s. 

Başcalia, r. Basarabeasca, 07 august 2019; 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Pitel Maria, a. n. 1949, s. Başcalia, r. 

Basarabeasca, 07 august 2019; 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Cazacu Mihai, a. n. 1951, s. Crihana 

Veche, r. Cahul, 21 august 2019; 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Cazacu Maria, a. n. 1957, s. Crihana 

Veche, r. Cahul, 21 august 2019; 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Surugiu Vasilisa, a. n. 1959, s. Crihana 

Veche, r. Cahul, 21 august 2019; 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Cudlenco Maria, a. n. 1961, s. Crihana 

Veche, r. Cahul, 22 august 2019; 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Olteanu Maria, a. n. 1953, s. Crihana 

Veche, r. Cahul, 22 august 2019; 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Vâzdoagă Ana, 1952, s. Crihana Veche, r. 

Cahul, 22 august 2019; 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Curjos Maria (Nina), a. n. 16 februarie 

1950, s. Crihana Veche, r. Cahul, 22 august 2019; 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Bălănel Elena, a. n. 1945, s. Câşliţa Prut, 

r. Cahul, 23 august 2019; 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Mării Constantin Tudor, a. n. 1931, s. 

Câşliţa Prut, r. Cahul, 23 august 2019; 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Nedelcu Elena, a. n. 1929, s. Câşliţa Prut, 

r. Cahul, 23 august 2019. 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Ciobanu Zinaida, a. n. 1952, s. Văleni, r. 

Cahul, 01 septembrie 2019;  

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Zgherea Elizaveta, a. n. 1948, s. Văleni, r. 

Cahul, 01 septembrie 2019; 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Vodă Ion, a. n. 1952, s. Văleni, r. Cahul, 

02 septembrie 2019; 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Şterbeţ Ion, a. n. 1934, s. Văleni, r. Cahul, 

02 septembrie 2019; 
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COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Cazacu Mihai, a. n. 1951, s. Crihana 

Veche, r. Cahul, 03 septembrie 2019; 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Tulum Elisaveta, a. n. 1943, s. Slobozia 

Mare, r. Cahul, 04 septembrie 2019; 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Sasu Constantin, 60 ani, Sasu Dumitru, 

71 ani, Sasu Maria, 66 ani, s. Slobozia Mare, r. Cahul, 04 septembrie 2019; 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Gălăţeanu Tatiana, 57 ani, s. Giurgiuleşti, 

r. Cahul, 05 septembrie 2019; 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Golovatenco Alexandru, a. n. 1953, s. 

Giurgiuleşti, r. Cahul, 05 septembrie 2019; 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Niculeseanu Petru, 71 ani, s. Giurgiuleşti, 

r. Cahul, 05 septembrie 2019; 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Nistor Ana, a. n. 1962, s. Giurgiuleşti, r. 

Cahul, 05 septembrie 2019; 

COCIERU, M.; POPA, P. Interviu cu informatorul de folclor Gălăţeanu Maria Zaharia, a. n. 1931, 

Giurgiuleşti, r. Cahul, 05 septembrie 2019. 

COCIERU, M.; ŞIMANSCHI, L. Interviu cu informatorul de folclor Mereacre Ion, a. n. 1952, s. 

Lozova, r. Străşeni, 28 octombrie 2019; 

COCIERU, M.; ŞIMANSCHI, L. Interviu cu informatorul de folclor Botnaru Constantin Simion, a. n. 

1934, s. Lozova, r. Străşeni, 28 octombrie 2019; 

COCIERU, M.; ŞIMANSCHI, L. Interviu cu informatorul de folclor Botnaru Ion, a. n. 1941, s. Lozova, 

r. Străşeni, 28 octombrie 2019; 

COCIERU, M.; ŞIMANSCHI, L. Interviu cu informatorul de folclor Vasilca Gheorghe Dumitru, a. n. 

1948, s. Lozova, r. Străşeni, 29 octombrie 2019. 

 

Preşedinte/ membru al Comitetului de program al manifestărilor ştiinţifice internaţionale/ 

naţionale/ de promovare a ştiinţei şi culturale: 

COCIERU, M. Membru al comitetului de program al Atelierului profesional „Jocuri folclorice din 

stepa Bălţilor”, Casa de cultură din or. Biruinţa, raionul Sângerei, 17-18 februarie 2018. 

COCIERU, M. Preşedinte al comitetului de program al Simpozionul Internaţional Ştiinţifico-Cultural 

„Unicitate şi diversitate prin folclor” consacrat Zilei Mondiale a Dansului, 27 aprilie 2018, 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. 

COCIERU, M. Membru al comitetului de program al Flashmobului „Hora – destinul coregrafic al 

românilor”, consacrat Zilei Mondiale a Dansului, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din 

Chişinău, 27 aprilie 2018. 

COCIERU, M. Membru al comitetului de program al Taberei de Etnografie şi Folclor la Muzeul 

Ţinutului Cahul şi Piaţa horelor, Cahul, 11-12 august 2018 

COCIERU, M. Membru al comitetului de program al Atelierului profesional „Jocuri folclorice de pe 

malul Prutului”, or. Cahul, 11 august 2018; 

COCIERU, M. Preşedinte al comitetului de program al Atelierului profesional de dans popular cu 

participarea membrilor Ansamblului de dans popular „Dombrovenii”, Liceul Teoretic „Vasile 

Alecsandri”, cond. Nicoleta Fiodorov-Ganea, 23 septembrie 2018. 

COCIERU, M. Membru al comitetului de program al Atelierului profesional „Jocuri ritualice de 

nuntă”, or. Chişinău, 2-3 noiembrie 2018; 
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COCIERU, M. Preşedinte al comitetului de program al Atelierului profesional „Valenţele coregrafice 

ale jocurilor ritualice cu măşti zoomorfe”, Sala de conferinţe „Alexe Rău” a BNRM, 15-16 decembrie 

2018. 

COCIERU, M. Membru al comitetului de program al Atelierului profesional „Jocurile folclorice din 

cadrul şezătorilor tradiţionale”, Sala de conferinţe „Alexe Rău” a BNRM, 16-17 februarie 2019. 

COCIERU, M. Preşedinte al comitetului de program al Atelierului profesional „Promovarea jocurilor 

folclorice prin intermediul tehnologiilor multimedia”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 

din Chişinău, 23-24 martie 2019.  

COCIERU, M. Membru al comitetului de program al Simpozionului Internaţional Ştiinţifico-Cultural 

„Unicitate şi diversitate prin folclor”, ediţia a II-a, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din 

Chişinău, 10-11 mai 2019. 

COCIERU, M. Membru al comitetului de program al Flashmobului „Alunelul – simbolul apotropaic al 

românului”, 10 mai 2019; 

COCIERU, M. Membru al Comitetului de program al Atelierului profesional „Jocuri folclorice de pe 

valea Prutului de jos”, s. Costeşti, 10 august 2019. 

COCIERU, M. Membru al Comitetului de program al Taberei de Etnografie şi Folclor la Complexul 

turistic „Costeşti”, s. Costeşti, 10 august 2019. 

COCIERU, M. Membru al comitetului de program al „Festivalul horelor”, ediţia a VII-a, satul Horeşti, 

raionul Ialoveni, 10 noiembrie 2019. 

COCIERU, M. Preşedinte al comitetului de program al Simpozionului naţional ştiinţifico-practic „In 

memoriam folcloristul Efim Junghietu – 80 de ani de la naştere”, cu genericul „Hora satului în 

contextul culturii tradiţionale contemporane”, Ungheni, 08 decembrie 2019. 

COCIERU, M. Preşedinte al comitetului de program al Mesei rotunde „Hora satului: istorie şi 

actualitate”, Biblioteca Publică „Dimitrie Cantemir”, or. Ungheni, 08.12.2019. 

NEGRESCU-BABUŞ, I. Membru al comitetului de program al Atelierului profesional „Jocurile 

folclorice din cadrul şezătorilor tradiţionale”, Sala de conferinţe „Alexe Rău” a BNRM, 16-17 februarie 

2019. 

NEGRESCU-BABUŞ, I. Membru al comitetului de program al Simpozionului naţional ştiinţifico-

practic „In memoriam folcloristul Efim Junghietu – 80 de ani de la naştere”, cu genericul „Hora satului 

în contextul culturii tradiţionale contemporane”, Ungheni, 08 decembrie 2019. 

PLETOSU, V. Sărbătoarea dansului folcloric „Festivalul Horelor”, s. Horeşti, r. Ialoveni, 21 octombrie 

2018. 

PLETOSU, V. Membru al comitetului de program al Simpozionului Internaţional Ştiinţifico-Cultural 

„Unicitate şi diversitate prin folclor”, ediţia a II-a, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din 

Chişinău, 10-11 mai 2019. 

PLETOSU, V. Membru al comitetului de program al Festivalului Bucatelor Tradiţionale „La vatra 

plăcintelor”, s. Cigârleni, r. Ialoveni, 02 iunie 2019.  

PLETOSU, V. Membru al comitetului de program al Festivalului Cireşelor şi Vărzărilor, s. Ruseştii 

Noi, r. Ialoveni, la 09 iunie 2019, precum şi al  

PLETOSU, V. Membru al comitetului de program al Lecţiei-spectacol de coregrafie a membrilor 

Ansamblului de dansuri populare ,,Porumbiţa”, din or. Ialoveni, coregraf – Andrei Ungureanu, Om 

Emerit, la 20 iunie 2019;  

PLETOSU, V. Membru al comitetului de program al evenimentului „Ziua Internaţională a Tineretului” 

în cadrul Programului „Costeşti – Capitala Tineretului 2019”, Complexul Turistic Costeşti, 10 august 

2019;  
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PLETOSU, V. Membru al comitetului de program al Festivalului „Taurul negru de Cărbuna", Ediţia II, 

satul Cărbuna, raionul Ialoveni, 17 august 2019;  

PLETOSU, V. Membru al comitetului de program al Festivalului „Gustul pâinii de acasă", satul 

Răzeni, raionul Ialoveni, 25 august 2019;  

PLETOSU, V. Membru al comitetului de program al Sărbătorii Meşterilor Populari „La Poalele Ţiglei", 

satul Văsieni, raionul Ialoveni, 28 august 2019. 

PLETOSU, V. Membru al comitetului de program al Festivalului Familiei şi Tradiţiilor Populare, la 

Complexul Etno-Cultural ,,Vatra”, 22-23 iunie 2019. 

PLETOSU, V. Preşedinte al comitetului de program al „Festivalul horelor”, ediţia a VII-a, satul 

Horeşti, raionul Ialoveni, 10 noiembrie 2019. 

PLETOSU, V. Membru al Comitetului de program al Simpozionului naţional ştiinţifico-practic „In 

memoriam folcloristul Efim Junghietu – 80 de ani de la naştere”, cu genericul „Hora satului în 

contextul culturii tradiţionale contemporane”, Ungheni, 08 decembrie 2019. 

POPA, P. Preşedinte al comitetului de program al Atelierului profesional „Jocuri folclorice din stepa 

Bălţilor”, Casa de cultură din or. Biruinţa, raionul Sângerei, 17-18 februarie 2018. 

POPA, P. Membru al comitetului de program al Simpozionului Internaţional Ştiinţifico-Cultural 

„Unicitate şi diversitate prin folclor” consacrat Zilei Mondiale a Dansului, 27 aprilie 2018, 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. 

POPA, P. Membru al comitetului de program al Atelierului profesional „Identitate prin variaţie”, 

susţinut de coregraful Ion Bencheci, lector, şi Ansamblul Model de Dans Popular „Ciuleandra”, 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, 27 aprilie 2018. 

POPA, P. Preşedinte al comitetului de program al Flashmobului „Hora – destinul coregrafic al 

românilor”, consacrat Zilei Mondiale a Dansului, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din 

Chişinău, 27 aprilie 2018. 

POPA, P. Preşedinte al comitetului de program al Spectacolului coregrafic consacrat Zilei Mondiale a 

Dansului, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, 27 aprilie 2018. 

POPA, P. Preşedinte al comitetului de program al Taberei de Etnografie şi Folclor la Muzeul Ţinutului 

Cahul şi Piaţa horelor, Cahul, 11-12 august 2018 

POPA, P. Preşedinte al comitetului de program al Atelierului profesional „Jocuri folclorice de pe malul 

Prutului”, or. Cahul, 11 august 2018; 

POPA, P. Preşedinte al comitetului de program al Atelierului profesional „Jocuri ritualice de nuntă”, or. 

Chişinău, 2-3 noiembrie 2018; 

POPA, P. Membru al comitetului de program al Atelierului profesional „Valenţele coregrafice ale 

jocurilor ritualice cu măşti zoomorfe”, Sala de conferinţe „Alexe Rău” a BNRM, 15-16 decembrie 

2018. 

POPA, P. Preşedinte al comitetului de program al Festivalului de dans popular „Vasile Tanas”, ediţia a 

VII-a, s. Abaclia, r. Basarabeasca, 27 octombrie 2018. 

POPA, P. Preşedinte al comitetului de program al Atelierului profesional „Jocurile folclorice din cadrul 

şezătorilor tradiţionale”, Sala de conferinţe „Alexe Rău” a BNRM, 16-17 februarie 2019. 

POPA, P. Membru al Comitetului de program al Atelierului profesional „Promovarea jocurilor 

folclorice prin intermediul tehnologiilor multimedia”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 

din Chişinău (blocul III, aula 17, str. Ion Creangă, 1), 23-24 martie 2019. 

POPA, P. Preşedinte al comitetului de program al Simpozionului Internaţional Ştiinţifico-Cultural 

„Unicitate şi diversitate prin folclor”, ediţia a II-a, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din 

Chişinău, 10-11 mai 2019. 
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POPA, P. Preşedinte al comitetului de program al Spectacolului coregrafic dedicat Zilei Mondiale a 

Dansului, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, 10 mai 2019. 

POPA, P. Preşedinte al comitetului de program al Flash mobului „Alunelul – simbolul apotropaic al 

românului”, 10 mai 2019. 

POPA, P. Preşedinte al Comitetului de program al Atelierului profesional „Jocuri folclorice de pe valea 

Prutului de jos”, s. Costeşti, 10 august 2019. 

POPA, P. Membru al comitetului de program al „Festivalul horelor”, ediţia a VII-a, satul Horeşti, 

raionul Ialoveni, 10 noiembrie 2019. 

POPA, P. Membru al comitetului de program al Simpozionului naţional ştiinţifico-practic „In 

memoriam folcloristul Efim Junghietu – 80 de ani de la naştere”, cu genericul „Hora satului în 

contextul culturii tradiţionale contemporane”, Ungheni, 08 decembrie 2019. 

ŞIMANSCHI, L. Membru al comitetului de program al Simpozionului Internaţional Ştiinţifico-Cultural 

„Unicitate şi diversitate prin folclor”, ediţia a II-a, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din 

Chişinău, 10-11 mai 2019. 

ŞIMANSCHI, L. Membru al comitetului de program al Simpozionului naţional ştiinţifico-practic „In 

memoriam folcloristul Efim Junghietu – 80 de ani de la naştere”, cu genericul „Hora satului în 

contextul culturii tradiţionale contemporane”, Ungheni, 08 decembrie 2019. 

ŞESTACOV, E. Membru al comitetului de program al Atelierului profesional „Promovarea jocurilor 

folclorice prin intermediul tehnologiilor multimedia”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 

din Chişinău (blocul III, aula 17, str. Ion Creangă, 1), 23-24 martie 2019. 

ŞESTACOV, E. Membru al comitetului de program al Simpozionului naţional ştiinţifico-practic „In 

memoriam folcloristul Efim Junghietu – 80 de ani de la naştere”, cu genericul „Hora satului în 

contextul culturii tradiţionale contemporane”, Ungheni, 08 decembrie 2019. 

 

Moderator al manifestărilor ştiinţifice şi culturale: 

COCIERU, M. Moderator al Panelului „Etnologie şi Arheologie – documentare, instruire, 

management”. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Patrimoniul cultural de ieri –implicaţii în 

dezvoltarea societăţii durabile de mâine”, Academia de Ştiinţe a Moldovei, 24 septembrie 2019. 

COCIERU, M. Moderator al Mesei rotunde „Conservarea şi protejarea patrimoniului cultural 

imaterial”, AŞM, 12 noiembrie 2019. 

COCIERU, M. Moderator al Mesei rotunde „Hora satului: istorie şi actualitate”, Biblioteca Publică 

„Dimitrie Cantemir”, or. Ungheni, 08 decembrie 2019. 

PLETOSU, V. Moderator al Festivalului Bucatelor Tradiţionale „La vatra plăcintelor”, s. Cigârleni, r. 

Ialoveni, 02 iunie 2019.  

PLETOSU, V. Moderator al Festivalului Cireşelor şi Vărzărilor, s. Ruseştii Noi, r. Ialoveni, la 09 iunie 

2019, precum şi al  

PLETOSU, V. Moderator al Lecţiei-spectacol de coregrafie a membrilor Ansamblului de dansuri 

populare ,,Porumbiţa”, din or. Ialoveni, coregraf – Andrei Ungureanu, Om Emerit, la 20 iunie 2019;  

PLETOSU, V. Moderator al evenimentului „Ziua Internaţională a Tineretului” în cadrul Programului 

„Costeşti – Capitala Tineretului 2019”, Complexul Turistic Costeşti, 10 august 2019;  

PLETOSU, V. Moderator al Festivalului „Taurul negru de Cărbuna", Ediţia II, satul Cărbuna, raionul 

Ialoveni, 17 august 2019;  

PLETOSU, V. Moderator al Festivalului „Gustul pâinii de acasă", satul Răzeni, raionul Ialoveni, 25 

august 2019;  

PLETOSU, V. Moderator al al Sărbătorii Meşterilor Populari „La Poalele Ţiglei", satul Văsieni, raionul 

Ialoveni, 28 august 2019. 
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PLETOSU, V. Moderator al Festivalului Familiei şi Tradiţiilor Populare, la Complexul Etno-Cultural 

,,Vatra”, 22-23 iunie 2019. 

PLETOSU, V. Moderator al evenimentului „Festivalul horelor”, ediţia a VII-a, satul Horeşti, raionul 

Ialoveni, 10 noiembrie 2019. 

POPA, P. Moderator al Spectacolului coregrafic dedicat Zilei Mondiale a Dansului, Universitatea 

Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, 10 mai 2019. 

POPA, P. Moderator al Simpozionului Internaţional Ştiinţifico-Cultural „Unicitate şi diversitate prin 

folclor”, ediţia a II-a, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, 10-11 mai 2019. 

POPA, P. Moderator al Flashmobului „Alunelul – simbolul apotropaic al românului”, 10 mai 2019. 

POPA, P. Moderator al Simpozionului naţional ştiinţifico-practic „In memoriam folcloristul Efim 

Junghietu – 80 de ani de la naştere”, cu genericul „Hora satului în contextul culturii tradiţionale 

contemporane”, Ungheni, 08 decembrie 2019. 

ŞIMANSCHI, L. Moderator al Panelului „Etnologie şi Arheologie – documentare, instruire, 

management”. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Patrimoniul cultural de ieri –implicaţii în 

dezvoltarea societăţii durabile de mâine”, Academia de Ştiinţe a Moldovei, 24 septembrie 2019. 

 

Membru al Comisiei examenelor de licenţă / masterat / doctorat  

COCIERU, M. Membru al comisiei de examinare la examenele de licenţă la USM din Chişinău, 

Facultatea de Arte Frumoase, specialitatea Dans folcloric, 14 iunie 2018. 

COCIERU, M. Examinator la Examenele de licenţă la USM din Chişinău, Facultatea de Arte 

Frumoase, specialitatea Folclor, disciplina Dans folcloric, 13 iunie 2019. 

POPA, P. Membru al comisiei de examinare la examenele de licenţă la USM din Chişinău, Facultatea 

de Arte Frumoase, specialitatea Dans folcloric, 14 iunie 2018. 

POPA, P. Examinator la Examenele de licenţă la USM din Chişinău, Facultatea de Arte Frumoase, 

specialitatea Folclor, disciplina Dans folcloric, 13 iunie 2019. 

 

Menţiuni ale rezultatelor în presă şi ediţii electronice: 

Peste 600 de dansatori din Moldova au participat la un flashmob cultural cu ocazia Zilei Dansului 

Popular. Diez – ştiri pentru tineri, 12 mai 2019. Disponibil la: https://diez.md/2019/05/12/foto-video-

peste-600-de-dansatori-din-moldova-au-participat-la-un-flashmob-cultural-cu-ocazia-zilei-dansului-

popular/?fbclid=IwAR22zEEbIffPTqtTX7vdFx155AGymp0OwEfoLjVN__1or0RTk1fg56XMTkE. 

Ziua dansului popular. Vocea Basarabiei. Ştiri, 10 mai 2019. Disponibil la: 

https://web.facebook.com/VoceaBasarabiei/videos/675105212933634/UzpfSTIxMzUxMzAyMjM0Mz

k2Mzo4NDY4MzUyMjIzNDUwNzA/ 

Mai multe momente folclorice de la festivalul „Unicitate şi diversitate prin folclor”. Glunis: 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, 11 mai 2019. Disponibil la: 

https://www.glunis.com/MD/Chisinau/148478605195851/Universitatea-Pedagogic%C4%83-de-Stat--

%22Ion-Creang%C4%83%22 

Alunelul — simbolul apotropaic al românului — Flashmob. Disponibil la: 

https://www.mangalianews.ro/2019/06/alunelul-simbolul-apotropaic-al-romanului-flash-mob-video/. 

Flashmob inedit la Chişinău! 600 de dansatori au sărbătorit „Ziua Dansului Popular”. Disponibil la: 

http://ea.md/flashmob-inedit-la-chisinau-600-de-dansatori-au-sarbatorit-ziua-dansului-popular-video/ 

Flashmob inedit la Chişinău: Cum au sărbătorit 600 de dansatori „Ziua Dansului Popular”. 

Disponibil la: https://agora.md/stiri/57247/flashmob-inedit-la-chisinau-cum-au-sarbatorit-600-de-

dansatori-ziua-dansului-popular-video 

https://diez.md/2019/05/12/foto-video-peste-600-de-dansatori-din-moldova-au-participat-la-un-flashmob-cultural-cu-ocazia-zilei-dansului-popular/?fbclid=IwAR22zEEbIffPTqtTX7vdFx155AGymp0OwEfoLjVN__1or0RTk1fg56XMTkE
https://diez.md/2019/05/12/foto-video-peste-600-de-dansatori-din-moldova-au-participat-la-un-flashmob-cultural-cu-ocazia-zilei-dansului-popular/?fbclid=IwAR22zEEbIffPTqtTX7vdFx155AGymp0OwEfoLjVN__1or0RTk1fg56XMTkE
https://diez.md/2019/05/12/foto-video-peste-600-de-dansatori-din-moldova-au-participat-la-un-flashmob-cultural-cu-ocazia-zilei-dansului-popular/?fbclid=IwAR22zEEbIffPTqtTX7vdFx155AGymp0OwEfoLjVN__1or0RTk1fg56XMTkE
https://web.facebook.com/VoceaBasarabiei/videos/675105212933634/UzpfSTIxMzUxMzAyMjM0Mzk2Mzo4NDY4MzUyMjIzNDUwNzA/
https://web.facebook.com/VoceaBasarabiei/videos/675105212933634/UzpfSTIxMzUxMzAyMjM0Mzk2Mzo4NDY4MzUyMjIzNDUwNzA/
https://www.glunis.com/MD/Chisinau/148478605195851/Universitatea-Pedagogic%C4%83-de-Stat--%22Ion-Creang%C4%83%22
https://www.glunis.com/MD/Chisinau/148478605195851/Universitatea-Pedagogic%C4%83-de-Stat--%22Ion-Creang%C4%83%22
https://www.mangalianews.ro/2019/06/alunelul-simbolul-apotropaic-al-romanului-flash-mob-video/
http://ea.md/flashmob-inedit-la-chisinau-600-de-dansatori-au-sarbatorit-ziua-dansului-popular-video/
https://agora.md/stiri/57247/flashmob-inedit-la-chisinau-cum-au-sarbatorit-600-de-dansatori-ziua-dansului-popular-video
https://agora.md/stiri/57247/flashmob-inedit-la-chisinau-cum-au-sarbatorit-600-de-dansatori-ziua-dansului-popular-video
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Un eveniment de amploare, cu participarea unui număr impresionant de savanţi şi cercetători ştiinţifici 

va avea loc la Ungheni. Disponibil la: https://www.expresul.md/2019/12/04/un-eveniment-de-

amploare-cu-participarea-unui-numar-impresionant-de-savanti-si-cercetatori-stiintifici-va-avea-loc-la-

ungheni/ 

 

 

Conducătorul proiectului            Dr. Mariana COCIERU                      __________________ 

                          (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)                                         (semnătura) 

 

 

https://www.expresul.md/2019/12/04/un-eveniment-de-amploare-cu-participarea-unui-numar-impresionant-de-savanti-si-cercetatori-stiintifici-va-avea-loc-la-ungheni/
https://www.expresul.md/2019/12/04/un-eveniment-de-amploare-cu-participarea-unui-numar-impresionant-de-savanti-si-cercetatori-stiintifici-va-avea-loc-la-ungheni/
https://www.expresul.md/2019/12/04/un-eveniment-de-amploare-cu-participarea-unui-numar-impresionant-de-savanti-si-cercetatori-stiintifici-va-avea-loc-la-ungheni/

