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1.Scopul și obiectivele propuse spre realizare în cadrul proiectului 

Scopul principal al proiectului constă în prezentarea unui tablou de ansamblu al evoluției 

termenilor în domeniul vestimentației din Moldova prin prisma tradiţiilor şi inovaţiilor, fapt ce va 

contribui atât la o cunoaştere mai profundă a dezvoltării modei cât și la valorificarea ştiinţifică a acestui 

compartiment al patrimoniului naţional. 

Pentru cele două etape ale anului 2018 („Valorificarea surselor bibliografiece în domeniul artei 

vestimentare” și „Evoluția terminologiei artei vestimentare din Moldova: modă, tehnologie şi creatori”) 

au fost stabilite următoarele obiective: specificarea locului şi rolului artei vestimentare în arta naţională, 

realizările şi perspectivele pentru viitor; implicarea tinerilor cercetători pentru studierea patrimoniului 

vestimentar; analiza evoluţiei, tradiţiile şi perspectivele de viitor în domeniul artei vestimentare; 

catalogarea termenilor mai importanți în domeniu; promovarea patrimoniului artistic; elaborarea unui 

set de măsuri de protecţie a lucrărilor de artă textilă prin valorificare şi introducere în circuitul ştiinţific. 

Activităţile aferente a primei etape „Valorificarea surselor bibliografice în domeniul artei 

vestimentare” în cadrul proiectului pentru tineri cercetători includ activități de comunicare (discutarea 

în cadrul echipei de lucru a planului de acţiuni din prima etapă), de documentare (stabilirea stadiului 

actual al cercetărilor, studierea istoriografiei problemei, conturarea direcţiilor de cercetare, consultarea 

literaturii de specialitate și acumularea materialului pentru cercetare).  

Activităţile aferente a etapei a doua „Evoluția terminologiei artei vestimentare din Moldova: 

modă, tehnologie şi creatori” din cadrul proiectului pentru tineri cercetători includ valorificarea 

(elaborarea unor rezumate, articole științifice, rapoarte ale comunicărilor, articole de popularizare în 

vederea diseminării rezultatelor cercetării), de evaluare (raportul trimestrial al membrilor echipei). 

Pentru etapele trei și patru din anul 2019 „Tehnici de lucru în domeniul artei textile” și 

„Valorificarea ştiinţifică a terminologiei în domeniul artei vestimentare” au fost stabilite următoarele 

obiective: determinarea şi stabilirea principiilor identităţii creaţiei şi operelor creatorilor, a diferitor 

modalităţi de abordare, tehnologii etc.; promovarea patrimoniului artistic; sporirea interesului faţă de 

patrimoniul naţional; specificarea locului şi rolului artei vestimentare în arta naţională, realizările şi 

perspectivele ei pentru viitor; elaborarea unui set de măsuri de protecţie a lucrărilor de artă vestimentară 

prin valorificare şi introducere în circuitul ştiinţific. 

Activităţile aferente a etapei a treia includ activităţi de finisare, de sistematizare a informaţiei 

acumulate, selectarea aparatului ilustrativ după caz, redactarea materialului final; de valorificare 

(elaborarea unor articole științifice, rapoarte ale comunicărilor, articole de popularizare în vederea 

diseminării rezultatelor cercetării), de evaluare (raportul trimestrial al membrilor echipei de lucru). 

Activităţile aferente ale etapei a patra includ activităţi de editare a lucrării „Termeninologie 

vestimentară. Dicționar ilustrat român-englez” și valorificarea științifică a informaţiei acumulate, 

rapoarte ale comunicărilor, articole de popularizare în vederea diseminării rezultatelor cercetării, de 

evaluare (raportul membrilor echipei de lucru). 
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2. Rezultatele științifice obținute în cadrul proiectului 

Cercetarea în cadrul celor patru etape „Valorificarea surselor bibliografice în domeniul artei 

vestimentare” și „Evoluția terminologiei artei vestimentare din Moldova: modă, tehnologie şi creatori”, 

„Tehnici de lucru în domeniul artei textile”, „Valorificarea ştiinţifică a terminologiei în domeniul artei 

vestimentare” s-a desfășurat conform planului proiectului. 

În acest context, membrii echipei s-au întrunit în 15 ședințe de lucru. Au fost cercetate fondurile 

selective ale Arhivei Naționale a Republicii Moldova, Arhivei Organizațiilor Social-Politice din 

Republica Moldova, Muzeului de Istorie al Orașului Chișinău, Muzeului Național de Etnografie și 

Istorie Naturală, Muzeului Național de Istorie a Moldovei, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 

Biblioteca Academiei Române, Filiala București și Iași ș.a. 

Au fost efectuate 5 deplasară la Iași, la Biblioteca Academiei Române, unde au fost studiate: 

literatura de specialitate, enciclopediile, dicționarele, culegerile de articole, revistele etc. care au permis 

acumularea materialului pentru realizarea primelor II etape ale proiectului pentru tineri cercetători 

„Terminologia vestimentară din Moldova: tradiție și inovație”. De asemenea au fost consultate 

Laboratorul de Arheologie Aplicată și Teoretică, Laboratorul de Arheologie Informatizată a 

Universității „Al. I. Cuza” din Iași, biblioteca instituției și expozițiile permanente ale Palatului Culturii. 

Totodată au fost consultați doctori, profesori în studiul artelor, specialiști de profil, autori de monografii 

și studii. În acest scop a fost întreprinsă o vizită la Simpozionului Național organizat în cadrul celei de-

a XXXIII-lea ediții a „Zilelor Academice Ieșene”, manifestare la care au fost prezenți reprezentanți din 

mediile culturale și științifice din România. 

În perioada 28 octombrie – 1 noiembrie a fost efectuată o deplasare la Erevan, Armenia, cu 

scopul participării la un simpozion internațional în domeniul artei textile, în cadrul căruia și-a 

desfășurat lucrările conferința științifică internațională Национальный стиль. От народной 

традиции к профессиональному искусству. Deplasarea a fost suportată de către organizatori. 

 

În urma procesului de documentare, efectuat în bibliotecile, arhivele de stat și muzeele din 

Chișinău, Iași și București, România au fost obținute următoarele rezultate: 

- a fost stabilit stadiul actual al cercetării; 

- au fost valorificate sursele documentare din arhivele, bibliotecile, fondurile muzeelor din 

Chișinău, Iași și București; 

- au fost sistematizate rezultatele cercetării, care și-au găsit reflectare în articole ştiinţifice și 

prezentate în cadrul conferințelor științifice naționale și internaționale. 

În colaborare cu Academia Națională de Arte din Lvov a fost organizată o „Conferință Științifică 

internațională Geneza Contemporaneității – Autoidentificare prin Cultură”, Butuceni, 07 august 2018 la 

care au participat specialiști de profil din academiile de arte și design din orașele Lodz, Poznan 

(Polonia) și Lvov (Ucraina). În cadrul aceleiași manifestări au fost organizate două expoziții cu 
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colecțiile designerilor din Polonia, dr. Alexandra Werezska „AKO MODA CJA”, dr. hab. Monica 

Izabela Koszewa „Costm – simbol al evoluției”, 04 august 2018, Muzeul Național de Etnografie și 

Istorie Naturală. 

În cadrul Conferinței Științifice Internaționale „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în 

dezvoltarea societății durabile de mâine”, Chișinău, 23-24 septembrie 2019, Academia de Științe a 

Moldovei, Secția Științe Sociale Economice Umanistice și Arte, Biblioteca Națională a Republicii 

Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural ș.a., membrii proiectului au organizat panelul „Promovarea 

patrimoniului artistic: de la necunoaștere la valorizare culturală”. 

În urma cercetării, în baza materialul acumulat a fost editată lucrarea Terminologie vestimentară. 

Dicționar ilustrat român-englez. Ca finalitate a etapelor, materialele acumulate au fost prezentate prin 

19 comunicări la 2 conferințe naționale, 2 conferințe științifice naționale cu participare internațională și 

7 conferințe științifice internaționale, au fost publicate 2 articole științifice în revistă națională, 

categoria B, indexată în baza de date SCOPUS, o publicație științifică în alte reviste naționale, un 

articol în culegere internațională, 2 teze în materialele conferinţelor ştiinţifice naţionale cu participare 

internațională, 5 teze în materialele conferinţelor ştiinţifice internaționale. 

În luna iunie 2019 în cadrul sectorului a avut loc discuția tezei de doctor în filologie „Termeni din 

domeniul vestimentaţiei militare: analiză lexico-semantică”, specialitatea 621.04 – Lexicologie şi 

lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba română), autor: Negru 

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

Lucrarea editată Terminologie vestimentară. Dicționar ilustrat român-englez reprezintă o colecție 

de termeni vestimentari utilizați cel mai adesea în ramura industriei ușoare din Republica Moldova. 

Echipa de tineri cercetători a urmărit să oglindească astfel limbajul prin care comunică specialiștii 

acestei lumi misterioase, asigurând vivacitatea a ceea ce se numește modă. Dicționarul oferă informații 

legate de etimologia termenilor. Un simplu exercițiu de statistică arată că, din cei peste 390 de termeni 

cuprinși de dicționar, 181 de termeni sunt de origine franceză, 27 de origine slavă, 26 de cuvinte de 

proviniență latină, 20 de cuvinte împrumutate din engleză, 18 lexeme provin din germană, 16 de origine 

turcă, 8 au origine neogreacă, 7 italiană, 5 de origine maghiară etc. Ediția bilingvă a dicționarului, 

română-engleză, urmărește facilitarea studiului pentru specialiștii din alte arealuri lingvistice. Cartea 

oferă și un bogat supliment ilustrativ, termenii sunt însoțiți de imagini care, pe lângă faptul că 

facilitează percepția utilizatorilor, constituie și o colecție de fotografii selectate. Dicționarul se 

adresează specialiștilor în vestimentație, celor din domeniul industriei ușoare, designerilor, studenților 

de la facultățile de profil și, în genere, celor interesați de arta vestimentară contemporană. 
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4. Participarea în programe și proiecte internaționale (ORIZONT 2020, COST…), inclusiv 

propunerile înaintate/proiecte câștigate în cadrul concursurilor naționale/internaționale cu 

tangența la tematica proiectului. 

 

A fost depus un proiect Erasmus +, conducător dr. Stela Balan, Universitatea Tehnică a 

Moldovei. 

Tangențial la tema de cercetare a fost depus proiectul în cadrul programului de stat, conducător 

dr. hab. Aliona Grati, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”.  
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5. Colaborări științifice internaționale/naționale. 

În colaborare cu Academia Națională de Arte din Lvov a fost organizată Conferința Științifică 

Internațională Geneza Contemporaneității – Autoidentificare prin Cultură, Butuceni, 07 august 2018 la 

care au participat specialiști de profil din academiile de arte și design din orașele Lodz, Poznan, Polonia 

și Lvov, Ucraina. În cadrul aceleiași manifestări au fost organizate două expoziții cu colecțiile 

designerilor din Polonia, dr. Alexandra Werezska „AKO MODA CJA”, dr. hab. Monica Izabela 

Koszewa „Costm – simbol al evoluției”, 04 august 2018, Muzeul Național de Etnografie și Istorie 

Naturală. 

În urma colaborării cu Academia de Științe a Moldovei, Secția Științe Sociale Economice 

Umanistice și Arte, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural ș.a., în 

cadrul Conferinței Științifice Internaționale „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea 

societății durabile de mâine”, Chișinău, 23-24 septembrie 2019, a fost organizat panelul „Promovarea 

patrimoniului artistic: de la necunoaștere la valorizare culturală”. 

Colaborare cu publicațiile științifice. Conducătorul proiectului este secretar responsabil al 

revistei „Arta. Seria arte vizuale”, categoria A și membru al colegiului de redacție la „DIALOGICA. 

Revistei de studii culturale și literatură”. 

Colaborare cu instituțiile de învățământ. Conducătorul proiectului a participat în calitate de 

președinte al Comisiei pentru examenul de licență la: 

-programul de studiu „Design și tehnologii poligrafice”, Departamentul Design și tehnologii în 

textile și poligrafie, Universitatea Tehnică a Moldovei; 

-specialitatea „Design vestimentar”, Colegiul Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală”. 

De asemenea, conducătorul proiectului a fost membru al comitetului organizatoric și moderator la 

Conferința științifică a doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale 

tinerilor cercetători”, Ediția a VIII-a, Universitatea de Stat „D. Cantemir”. 

La realizarea suplimentului ilustrativ al dicționarului de termeni vestimentari a fost întreprinsă 

colaborarea cu administrația Facultății „Arte Plastice și Design” a Universității Pedagogice de Stat „Ion 

Creangă” și al Departamentului Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie al Facultății Textile și 

Poligrafie, Universitatea Tehnică a Moldovei. 

Colaborare cu Școala Doctorală Științe Umaniste. Conducătorul proiectului este membru al 

comisiei de îndrumare la 3 teze de doctorat, Școala Doctorală Științe Umaniste al Consorțiului 

Universității „Dimitrie Cantemir”: „Componenta etnică a costumului popular din RSSM și Republica 

Moldova în a doua jumătate a secolului al XX-lea – începutul secolului al XXI-lea”, Bujorean Tatiana; 

„Tradiţii şi inovaţii în arta textilelor din Moldova”, Tocarciuc Alina; „Ansamblul vestimentar nupțial 

moldovenesc: aspecte istoricoetnografice”, Cercașin Marina. 
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6. Vizite ale cercetătorilor științifici din străinătate. 

Dr. Aleksandra WERESZKA, (Instytut Architektury Tekstyliów, Lodz, Polonia), dr. hab., prof. 

Monica Isabela KOSTRZEWA, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznan, Polania); participare la 

Conferința Științifică internațională Geneza Contemporaneității – Autoidentificare prin Cultură și 

organizarea expozițiilor personale, 4-7 august 2018, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. 

Dr. Anna KUZMITOWICZ, mgr. Anna LEJPOLD (Akademia Sztuk Pyeknych im. Wldyslava 

Strzeminskiego, Lodzi, Polonia), participare la Conferința Științifică internațională Geneza 

Contemporaneității – Autoidentificare prin Cultură, 7 august 2018. 

Prof. Zenovia SHULHA, (Львівської національної академії мистецтв, Україна); participare la 

Conferință Științifică internațională Geneza Contemporaneității – Autoidentificare prin Cultură, 7 

august 2018. 

Dr. în științe istorice, cercetător ştiinţific gradul I, Adrian-Silvan IONESCU, director al 

Institutului de Istoria Artei „George Oprescu”, București, Academia Română; discuții la tema 

proiectului, publicarea articolelor, iunie 2018. 

Dr. în științe istorice, profesor universitar, Ioan OPRIȘ, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, 

România; discuții la tema proiectului, publicarea articolelor, octombrie 2019. 

Dr. în chimie, cercetător ştiinţific gradul I, Nicoleta VORNICU, Centrul Mitropolitan de 

Cercetări T.A.B.O.R, Iaşi, România; participare la conferință, discuții la tema proiectului, septembrie 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iat.p.lodz.pl/Dr_Aleksandra__Wereszka,37,37
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7. Teze de doctorat/postdoctorat susținute pe parcursul realizării proiectului. 

În luna iunie 2019 în cadrul sectorului a avut loc discuția tezei de doctor în filologie „Termeni din 

domeniul vestimentaţiei militare: analiză lexico-semantică”, specialitatea 621.04 – Lexicologie şi 

lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba română), autor: Negru 

Valentina. 
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8. Manifestări științifice organizate la nivel național/internațional.  

În colaborare cu Academia Națională de Arte din Lvov a fost organizată o Conferință Științifică 

internațională Geneza Contemporaneității – Autoidentificare prin Cultură, Butuceni, 07 august 2018 la 

care au participat specialiști de profil din academiile de arte și design din orașele Lodz, Poznan 

(Polonia) și Lvov (Ucraina). În cadrul aceleiași manifestări au fost organizate două expoziții cu 

colecțiile designerilor și cercetătorilor din Polonia, dr. Alexandra Werezska „AKO MODA CJA”, dr. 

hab. Monica Izabela Koszewa „Costm – simbol al evoluției”, 04 august 2018, Muzeul Național de 

Etnografie și Istorie Naturală. 

În cadrul Conferinței Științifice Internaționale „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în 

dezvoltarea societății durabile de mâine”, Chișinău, 23-24 septembrie 2019, Academia de Științe a 

Moldovei, Secția Științe Sociale Economice Umanistice și Arte, Biblioteca Națională din Republica 

Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural ș.a., membrii proiectului au organizat panelul „Promovarea 

patrimoniului artistic: de la necunoaștere la valorizare culturală”. 

Executorii proiectului au fost membri ai comitetului științific și organizatoric la următoarele 

manifestări științifice:  

„Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”, ediția I-a, 

Chișinău, 23-24 septembrie 2019; 

Conferința științifică a doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor 

cercetători”, ediția a VIII-a, Universitatea de Stat „D. Cantemir”. 
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9. Aprecierea activității științifice promovate la executarea proiectului (premii, medalii, diplome 

etc.). 

În cadrul expoziției internaționale specializate INFOINVENT, ediția a XVI-a, la secțiunea 

„Proiecte pentru tineri cercetători”, lucrarea Terminologie vestimentară. Dicționat ilustrat român-

englez. Chișinău: Gunivas, 2019. 144 p. ISBN 978-9975-3374-0-3 a fost apreciată cu Medalia de bronz, 

20-23 noiembrie 2019, Chișinău, Republica Moldova. 
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10. Rezumatul raportului cu evidențierea rezultatului, impactului, implementărilor, 

recomandărilor. 

În urma procesului de cercetare au fost obținute următoarele rezultate: a fost stabilit stadiul actual 

al cercetării; au fost valorificate sursele documentare din arhivele, bibliotecile, fondurile muzeelor din 

Chișinău, Iași și București; au fost sistematizate rezultatele cercetării, care și-au găsit reflectare în 

articole ştiinţifice și prezentate în cadrul conferințelor științifice naționale și internaționale. 

În urma cercetării, în baza materialul acumulat a fost editată lucrarea Terminologie vestimentară. 

Dicționar ilustrat român-englez. Ca finalitate a etapelor, materialele acumulate au fost prezentate prin 19 

comunicări la 2 conferințe naționale, 2 conferințe științifice naționale cu participare internațională și 7 conferințe 

științifice internaționale, au fost publicate 2 articole științifice în revistă națională, categoria B, indexată în baza 

de date SCOPUS, o publicație științifică în alte reviste naționale, un articol în culegere internațională, 2 teze în 

materialele conferinţelor ştiinţifice naţionale cu participare internațională, 5 teze în materialele conferinţelor 

ştiinţifice internaționale. 

În colaborare cu Academia Națională de Arte din Lvov a fost organizată „Conferința Științifică 

internațională Geneza Contemporaneității – Autoidentificare prin Cultură”, Butuceni, 07 august 2018 la 

care au participat specialiști de profil din academiile de arte și design din orașele Lodz, Poznan 

(Polonia) și Lvov (Ucraina). În cadrul aceleiași manifestări au fost organizate două expoziții cu 

colecțiile designerilor din Polonia, dr. Alexandra Werezska „AKO MODA CJA”, dr. hab. Monica 

Izabela Koszewa „Costum – simbol al evoluției”, 04 august 2018, Muzeul Național de Etnografie și 

Istorie Naturală. 

În cadrul Conferinței Științifice Internaționale „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în 

dezvoltarea societății durabile de mâine”, Chișinău, 23-24 septembrie 2019, Academia de Științe a 

Moldovei, Secția Științe Sociale Economice Umanistice și Arte, Biblioteca Națională a Republicii 

Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural ș.a., membrii proiectului au organizat panelul „Promovarea 

patrimoniului artistic: de la necunoaștere la valorizare culturală”. 

Rezultatele cercetării au contribuit la avansarea ştiinţifică în domeniul artelor decorative, la 

evoluţia colaborării cu instituţiile de învăţământ artistic. Proiectul a contribuit la valorificarea ştiinţifică 

a patrimoniului artistic ca factor de armonizare şi de dezvoltare a societăţii. Rezultatele cercetării în 

domeniul artelor vizuale, coroborate cu cele din domeniul etnologiei, arheologie şi cu alte ştiinţe 

fezabile, au fost aplicate metodologii avansate în domeniu, au fost introduse în circuitulul ştiinţific 

surse noi de cunoaştere ş.a. Studierea şi înţelegerea fenomenelor din domeniul artelor decorative sunt 

importante şi de o actualitate specială, marcate de tendinţa de globalizare de astăzi şi spiritul naţional. 

Totodată, studierea proceselor complexe din domeniul artelor textile a contribuit la conservarea 

tradițiilor, salvgardarea patrimoniului, fortificarea unor centre de creaţie. În viitorul apropiat rezultatele 

proiectului vor contribui la o colaborare inclusiv cu Agenția Națională a Turismului, prin extinderea 

rutelor turistice și cunoașterea unor regiuni interesante din punct de vedere turistic, care poate aduce 

beneficii economice importante. 
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11. Concluzii. 

Lucrările proiectului s-au desfășurat conform planului stabilit. Toate obiectivele propuse pentru 

perioada anilor 2018-2019 au fost realizate. Au fost studiate sursele bibliografice și documentare care 

au permis catalogarea termenilor mai importanți în domeniu, reieșind din specificul local din perioada 

RSSM și Republica Moldova. Cercetarea a fost introdusă în circuitul științific prin 19 comunicări la 

conferințe naționale, naționale cu participare internațională și conferințe internaționale, prin publicarea 

articolelor și a materialelor conferințelor. În urma cercetărilor efectuate a fost editată lucrarea 

„Termenologia vestimentară. Dicționar român-englez”. 

Bugetul preconizat al proiectului a fost valorificat integral. 

 

Devizul de cheltuieli pe anul 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devizul de cheltuieli pe anul 2019 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea conturilor 
Codul 

economic 
Bugetul  

proiectului 

Buget  

realizat 

Deplasări serviciu 2227 21.5 21.5 

Deplasări de serviciu peste hotare 222720 21.5 21.5 

Alte servicii  2229 60.5 60.5 

Servicii de cercetări științifice 

contractate 
222930 46.7 46.7 

Alte plăți salariale 211190 13.8 13.8 

Procurarea mașinilor și utilajilor 314110 8.0 8.0 

Total 

 

 
90.0 90.0 

Denumirea conturilor 
Codul 

economic 

Buget  

proiectului 

Buget  

realizat 

Deplasări serviciu 2227 - - 

Deplasări de serviciu peste hotare 222720 - - 

Alte servicii  2229 90 90 

Servicii de cercetări științifice 

contractate 
222930 

46.7 46.7 

Alte plăți salariale 211190 
13.8 13.8 

Servicii editoriale 222910 
29.5 29.5 

Procurarea mașinilor și utilajilor 314110 
- - 

Total 

 

 90.0 90.0 
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Anexa nr. 1 

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

 

Anul Planificat Executat Cofinanțare 

2018 90,0 90,0 - 

2019 90,0 90,0 - 

 

Lista executorilor (funcția în cadrul proiectului, titlul științific, semnătura) 

 
Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 
Semnătura 

1

1 
Procop Natalia 

23.06.1983 
dr.  conducător  

2

2 
Sîrbu Livia 

26.11.1984 
- executor  

3

3 
Negru Valentina 

27.04.1981 
- executor  

4

4 
Cercașin Marina 

05.04.1987 
- executor  

5

5 
Grama Oxana 

14.07.1976 
- contabil  

 

Lista tinerilor cercetători 

 
Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 

1

1 
          Procop Natalia 

23.06.1983 
dr. conducător 

1

2 
Sîrbu Livia 

26.11.1984 
- executor 

1

3 
           Negru Valentina 

27.04.1981 
- executor 

1

4 
Cercașin Marina 

05.04.1987 
- executor 

 

Lista doctoranzilor  

 
Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 

1

1 
Cercașin Marina 

05.04.1987 
- executor 

2

2 
Sîrbu Livia 

26.11.1984 
- executor 

 

 

 

 

Conducătorul  proiectului Procop, Natalia, dr.                             __________________ 
   (nume, prenume, grad, titlu științific)                                                         (semnătura) 
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Anexa nr. 2 

LISTA  

lucrărilor publicate  

 

Lista publicaţiilor se prezintă în ordine alfabetică şi va fi structurată separat  

– monografii (naţionale / internaţionale),  

– manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale), - 1 

PROCOP, N.; NEGRU, V.; SÎRBU, L.; CERCAȘIN, M. Terminologie vestimentară. Dicționat ilustrat 

român-englez. Chișinău: Gunivas, 2019. 144 p. ISBN 978-9975-3374-0-3. 

– capitole în monografii şi culegeri (naţionale / internaţionale),  

– articole din reviste cu factor de impact: 

• articole din reviste cu factor de impact mai mare     3 

• articole din reviste cu factor de impact                     1,0-2,9 

• articole din reviste cu factor de impact                     0,1-0,9 

• articole din reviste cu factor de impact                    0,01-0,09 

– articole din alte reviste editate în străinătate,  

– articole din reviste naţionale: 

• categoria A,  

• categoria B, - 2  

PROCOP, N. Elogierea artei textile la Butuceni. În: Arta. 2019, Vol. XXVIII, nr. 1, 163-164. ISSN 

2345 – 1181. 

CONDRATICOVA, L.; CERCAȘIN, M. Locul și rolul accesoriilor în sistemul vestimentar nupţial. 

În: Arta. 2019, Vol. XXVIII, nr. 1, 146-150. ISSN 2345 – 1181. 

• categoria C, 

– articole din alte reviste naţionale  

– PROCOP, N. L’art du batik moldave. Dialogica. nr. 2, 72-79. ISSN 2587-3695. 

– articole în culegeri (internaţionale), 

– PROCOP, N. Vestimentația superioară din perioada anilor 1960 din RSS Moldovenească. În: 

Arta și tradiția în Europa. Festival internațional, ediția a IX-a, Iași: Editura Spiru Haret, 2018, p. 

87-92. ISSN 2067-6719. 

– materiale ale conferințelor (naționale / internaționale) –  

– CERCAȘIN, M. Fotografia ca sursă de studiere a costumului nupțial. În: Materialele 

Conferinței Științifice a doctoranzilor (cu participare internațională) Tendințe contemporane ale 

dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători, ediția a VII-a, Vol. II. Chişinău: 

Biotehdesign, 2018, p. 31-33. ISBN 978-9975-108-46-1. 

– CERCAȘIN, M.; CONDRATICOVA L. Accesoriile din sistemul vestimentar nupţial. 

Considerații preliminare. În: Rezumatele Conferinței Științifice Internaționale Patrimoniul 
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cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine, Chișinău, 23-24 

septembrie 2019. ISBN 978-9975-3290-4-0. p. 26. 

– CERCAȘIN, M.; CONDRATICOVA, L. Dicționar de termeni in domeniul textilelor. Studiu de 

caz: procesele tehnologice de producere. În: Rezumatele Conferinței Științifice Internaționale 

Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine, Chișinău, 

23-24 septembrie 2019. ISBN 978-9975-3290-4-0. p. 27. 

– PROCOP, N. Enghelsina Șugjda, artist plastic în domeniul artei textile. În: Materialele 

Conferinței ştiinţifice internaţionale Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale în Sud-Estul 

Europei, Crihana Veche (Cahul), 15-18 august 2019. ISBN. 978-9975-87-503-5. p. 82-83. 

– PROCOP, N. Postmodernismul în creaţia Nataliei Ciornaia. În: Rezumatele Conferinței 

Științifice Internaționale Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății 

durabile de mâine, Chișinău, 23-24 septembrie 2019. ISBN 978-9975-3290-4-0. p. 65. 

– PROCOP, N. Prezența motivelor populare în baticul din Moldova. În: Materialele Conferinței 

Ştiinţifice Internaţionale Patrimoniul Cultural: Cercetare, Valorificare, Promovare, ediția a XI-a: 

de la cunoaștere spre salvgardare și conservare, Chișinău, 29-30 octombrie 2019. ISBN. 978-

9975-84-104-7p. 133. 

– PROCOP, N. Motivele populare în creația Lidiei Ceban-Boico. În: Rezumatele Conferinței 

Științifice Internaționale Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății 

durabile de mâine, Chișinău, 23-24 septembrie 2019. ISBN 978-9975-3290-4-0. p. 64. 

– SÎRBU, L. Originea artei textile în preistoria spaţiului pruto-nistrean. În: Programul şi 

rezumatele Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională a tinerilor cercetători 

Valorificarea patrimoniului etnocultural din Republica Moldova în cercetare şi educaţie, 15 

noiembrie 2018. Chişinău, 2018, p. 35-36. ISBN 978-9975-84-074-3. 

– SIRBU, Gh.; SIRBU, L., Cercetările arheologice de ieri – noile tehnologii de azi. În: 

Rezumatele Conferinței Științifice Internaționale Patrimoniul cultural de ieri – implicații în 

dezvoltarea societății durabile de mâine, Chișinău, 23-24 septembrie 2019. ISBN 978-9975-

3290-4-0. p. 69. 

 

 

 

 

Conducătorul  proiectului ____________________________  __________________ 
                            (nume, prenume, grad, titlu științific)                     (semnătura) 
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Anexa nr. 3 

Participări la manifestări științifice naționale/internaționale 

 

CERCAȘIN, M. Conferința științifică a doctoranzilor (cu participare internațională) Tendințe 

contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători, ediția a VII-a, Universitatea de 

Stat „Dimitrie Cantemir”. 15 iunie 2018, Chișinău, Fotografia ca sursă de studiere a costumului nupțial. 

CERCAȘIN, M. Conferința Științifică internațională Geneza Contemporaneității – 

Autoidentificare prin Cultură. Școala doctorală Științe Umaniste, Universitatea de Stat „Dimitrie 

Cantemir”, Academia Națională de Arte din Lvov. 07 august 2018, Butuceni, Terminologia în 

domeniul proceselor tehnologice de producere a articolelor de industrie ușoară. 

CERCAȘIN, M. Conferința Științifică internațională Geneza Contemporaneității – 

Autoidentificare prin Cultură. Școala doctorală Științe Umaniste, Universitatea de Stat „Dimitrie 

Cantemir”, Academia Națională de Arte din Lvov. 07 august 2018, Butuceni, Tipologia ansamblului 

vestimentar nupțial. 

CERCAȘIN, M. Conferinţa științifică Identităţile Chişinăului, ediția a V-a Orașul interbelic. 

Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova. 1-2 noiembrie 2018, Chişinău, Evoluția 

costumului nupțial din Basarabia interbelică (în baza orașului Chișinău). 

CERCAȘIN, M. Conferința Internațională Noi tendințe în formarea toleranței etnice din 

perspectiva multiculturalismului european: experiența Ucrainei și Republicii Moldova, 21-22 

septembrie 2018, Chișinău, Ansamblul vestimentar nupțial din sudul Basarabiei – obiect al cercetării 

istorico-etnografice. 

CERCAȘIN, M. Conferință Științifică Internațională Patrimoniul cultural de ieri – implicații în 

dezvoltarea societății durabile de mâine, ediția I-a, 23-24 septembrie 2019, Chișinău, Accesoriile din 

sistemul vestimentar nupţial. Considerații preliminare. 

CERCAȘIN, M. Conferință Științifică Internațională Patrimoniul cultural de ieri – implicații în 

dezvoltarea societății durabile de mâine, ediția I-a, 23-24 septembrie 2019, Chișinău, Dicționar de 

termeni in domeniul textilelor. Studiu de caz: procesele tehnologice de producere. 

NEGRU, V. Conferința Științifică internațională Geneza Contemporaneității – Autoidentificare 

prin Cultură. Școala doctorală Științe Umaniste, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Academia 

Națională de Arte din Lvov. 07 august 2018, Butuceni, Terminologia accesoriilor ținutelor militare din 

RSSM. 

PROCOP, N. Conferința Științifică internațională Geneza Contemporaneității – Autoidentificare 

prin Cultură. Școala doctorală Științe Umaniste, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Academia 

Națională de Arte din Lvov. 07 august 2018, Butuceni, Terminologia produsului finit în domeniul 

industriei ușoare din RSSM. 
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PROCOP, N. Conferința Științifică internațională Geneza Contemporaneității – Autoidentificare 

prin Cultură. Școala doctorală Științe Umaniste, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Academia 

Națională de Arte din Lvov. 07 august 2018, Butuceni, Artiști plastici din Republica Moldova 

absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior din Ucraina. 

PROCOP, N. Arta și tradiția în Europa. Festival internațional, ediția a IX-a, Iași, 24 iulie 2018, 

Vestimentația superioară din perioada anilor 1960 din RSS Moldovenească. 

PROCOP, N. Conferința Internațională a doctoranzilor în istorie Istorie Locală – Istorie 

Globală. Provocări istoriografice contemporane, ediția a XIV-a, 19-20 octombrie 2019, Cluj-Napoca, 

Școala doctorală Științe Umaniste a Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” între azi și mâine. 

PROCOP, N. Conferință Științifică Internațională Patrimoniul cultural de ieri – implicații în 

dezvoltarea societății durabile de mâine, ediția I-a, 23-24 septembrie 2019, Chișinău, Postmodernismul 

in creaţia Nataliei Ciornaia. 

PROCOP, N. Conferinţa ştiinţifică internaţională Cercetări Bioarheologice și Etnoculturale în 

Sud-Estul Europei, 15-18 august 2019, Crihana Veche (Cahul), Enghelsina Șugjda, artist plastic în 

domeniul artei textile. 

SÎRBU, L. Conferința Științifică internațională Geneza Contemporaneității – Autoidentificare 

prin Cultură. Școala doctorală Științe Umaniste, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Academia 

Națională de Arte din Lvov. 07 august 2018, Butuceni, Materialele de fabricare a articolelor de 

industrie ușoară din RSSM. 

SÎRBU, L. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională a tinerilor cercetători 

Valorificarea patrimoniului etnocultural din Republica Moldova în cercetare şi educaţie, ediția a III-a, 

IPC, 15 noiembrie 2018, Chișinău, Originea artei textile în preistoria spaţiului pruto-nistrean. 

SÎRBU, L. Conferinţa ştiinţifică a tinerilor cercetători Cercetările tinerilor istorici şi filosofi din 

republica moldova în serviciul unei societăţi favorabile incluziunii, inovatoare şi reflexive, ediția a 

XIII-a, Institutul de Istorie, 12 martie 2019, Chișinău, Arta textilă: tendinţe şi inovaţii în promovarea 

patrimoniului cultural. 

SÎRBU, L., Conferință Științifică Internațională Patrimoniul cultural de ieri – implicații în 

dezvoltarea societății durabile de mâine, ediția I-a, 23-24 septembrie 2019, Chișinău, Cercetările 

arheologice de ieri – noile tehnologii de azi. 

ПРОКОП, Н. Международная Научная Конференция Национальный стиль. От народной 

традиции к профессиональному искусству, 28 октября – 1 ноября, Ереван, Армения, 

Национальный орнамент в текстильном искусстве (батик, одежда) МССР и Республики 

Молдова. 

 

Conducătorul  proiectului Procop, Natalia, dr.                             __________________ 
                             (nume, prenume, grad, titlu științific)                     (semnătura) 


