


 
 

1. Scopul etapei anuale conform proiectului depus la concurs  

II. Desfășurarea activităților de cercetare: cercetări teoretice și de teren. 

Etapa anului 2021 prevede: Gestiunea informațiilor acumulate, ajustarea metodologiei de 

cercetare teoretică şi de teren la tema de cercetare și determinarea problemelor științifice de 

soluționat în scopul valorificării științifice a tradiţiilor şi proceselor etnice din Republica 

Moldova;  

 

2. Obiectivele etapei anuale  

- Conceptualizarea științifică a sistemelor identitare din Republica Moldova ca sursă de 

cunoaștere, educație și conștientizare a valorilor culturale; 

- Valorificarea științifică a tradiţiilor şi proceselor etnice ca instrument de comunicare 

interetnică în Republica Moldova; 

- Evidențierea specificului tradițional și a inovațiilor ca sursă de identitate culturală și 

parte componentă a patrimoniului etnografic național; 

- Relevarea impactului proceselor de globalizare asupra perpetuării tradițiilor și identității 

culturale; 

- Evaluarea impactului politicilor culturale asupra proceselor etnice din Republica 

Moldova; 

- Evaluarea influenței culturii materiale și spirituale în formarea mentalității 

comunităților tradiționale; 

- Identificarea resorturilor morale, etice și estetice ale comunităților culturale din 

Republica Moldova ca mărturie esențială a gândirii, sensibilității și imaginației creatoare; 

- Determinarea impactului regimului comunist asupra perpetuării culturii tradiționale în 

viața cotidiană a populației; 

-  Identificarea tradițiilor și inovațiilor în educația tradițională a etniilor conlocuitoare din 

Moldova; 

- Relevarea funcţiei institutelor tradiționale în perpetuarea conceptelor normative de 

viaţă şi a memoriei sociale (ceata de flăcăi, ceata de surate, hora satului, şezătoarea, claca – cu 

rosturi de socializare a tinerilor și în articularea vieții comunitare; oamenii buni și bătrânii 

înţelepţi ca veghetori ai corectitudinii şi ai respectării tradiției comunitare) 

 

 

3. Acțiunile planificate pentru realizarea scopului și obiectivelor etapei anuale 

1. Elaborarea materialelor primare și prezentarea spre analiză/ publicare a articolelor la temele 

de cercetare preconizat;  

2. Efectuarea cercetărilor de teren; valorificarea şi promovarea rezultatelor cercetărilor; 

inventarierea bibliografică a materialelor etnofolclorice publicate şi inedite (de arhivă). 

3. Precizarea compartimentelor tematice şi a problematicii de cercetare;  

4. Gestiunea informațiilor acumulate, ajustarea metodologiei de cercetare teoretică şi de teren 

la tema de cercetare și determinarea problemelor științifice de soluționat în scopul valorificării 

științifice a tradiţiilor şi proceselor etnice din Republica Moldova;  

5. Efectuarea cercetărilor de teren și gestiunea informațiilor acumulate (a materialelor 



 
 

etnofolclorice) 

6.  Inventarierea bibliografică și ajustarea metodologiei de cercetare teoretică şi de teren la 

tema de cercetare; 

7. Analiza și cuantificarea datelor etnografice referitoare la structurile şi interferenţele culturale 

în spaţiul Pruto-Nisrean din cele mai vechi timpuri până in epoca conemporană; 

8. Monitorizarea activităților din cadrul etapei și valorificarea şi promovarea rezultatelor 

cercetărilor;  

9. Relevarea funcțiilor institutelor tradiționale în perpetuarea conceptelor normative de viaţă şi 

a memoriei sociale; 

10. Identificarea tradițiilor și inovațiilor în educația tradițională a etniilor conlocuitoare din 

Moldova; 

11. Identificarea impactului pandemiei de covid asupra perpetuarii tradițiilor și dezvoltării 

relațiilor interumane, etnosociale și enoconfesionale. 

 

4. Acțiunile realizate pentru atingerea scopului și obiectivelor etapei anuale  

Pe parcusrul anului 2021 au fost realizate următoarele acțiuni: 

1. Stabilit cadrul teoretic și metodologic al cercetărilor; desfășurată activitatea de cercetare 

conform planulului de activitate (scrierea articolelor, paragrafelor, capitolelor, compartimentelor); 

2. Valorificate științific tradițiile şi procesele etnice din Republica Moldova și evidențiat 

fenomenul specificului tradițional ca sursă de identitate etnoculturală; 

3. Analizate unele semnificații ale obiceiurilor calendaristice, practicate de etniile conlocuitoare 

din Republica Moldova; 

4. Relevate funcțiile institutelor tradiționale în perpetuarea conceptelor normative de viaţă şi a 

memoriei sociale;  

5. Determinat impactul regimului comunist și politicilor culturale asupra perpetuării culturii 

tradiționale în viața cotidiană a populației și proceselor etnice din Republica Moldova; 

6. Analizate procesele etnoculturale și starea tradițiilor în mediul urban al Chișinăului; 

7. Identificate tradițiile și inovațiile în educația tradițională la etniile conlocuitoare din 

Moldova. 

8. Evidenţiat rolul publicațiilor seriale rome, în fortificarea procesului de emancipare social-

culturală a comunității rome;  

9. Relevată organizarea religioasă internă a comunității evreiești din Basarabia; 

10. Diseminate rezultatele cercetărilor în cadrul manifestărilor științifice internaționale/naționale 

și în mass-media și dezbătute rezultatele științifice obținute; 

11. Redactate și publicate rezultatele cercetărilor sub formă de articolele științifice în reviste și 

culegeri; 

12. Organizat Simpozionul Internațional de Etnologie „Tradiție și procese etnice”. Ediția a II-a 

„Petre Ștefănucă – sociolog, etnograf și folclorist român basarabean: la 115 ani de la naștere”. Ediția 

a II-a, Chișinău, 30 martie 2021; Masa rotundă națională cu participare internațională „Cultura 

iudaică în cercetarea academică din Republica Moldova (la cea de-a 30-a aniversare a etnologiei 

evreilor din Republica Moldova)”. Chişinău, 22 aprilie 2021; Masa rotundă „Metodologii și tehnici 

moderne de cercetare etnologică”. Ediția a II-a. Chișinău, 12 octombrie 2021; Simpozionul Știinţific 



 
 

Internaţional In memoriam academicianului Constantin Popovici. Ediţia a VI-a „Relațiile 

etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi diacronic”. Chișinău, 10 noiembrie 2021;  

Conferința științifică națională cu participare internațională „Valorificarea patrimoniului 

etnocultural în cercetare și educație”. Ediția a VI-a. Chișinău, 30 noiembrie 2021. 

13. Desfășurată actvitatea de editare, redactare, recenzare şi pregătirera pentru tipar a lucrărilor 

elaborate în cadrul Proiectului. 

 

5. Rezultatele obținute (descriere narativă 3-5 pagini)  

Axate pe două direcţii principale de investigare etnologica (cultura tradiţională şi procesele 

etnice), cercetarile din cadrul proietului s-au concretizat în sudii de valoare șiințifică națională și 

internațională, care vor contribui la promovarea și valorificarea patrimoniului etnocultural şi 

coeziunii sociale în Republica Moldova. Activitatea ştiinţifică, desfășurată în cadrul proiectului, s-a 

soldat cu următoarele realizări calitative și cantitative: 

 

- au fost redactate, prezentate și discutate în cadrul ședințelor unităților de cercetare temele 

propuse spre cercetare în anul de referință;  

- au fost relevate normele tradiționale de gestionare rațională a resurselor mediului în practicarea 

agriculturii, creșterii vitelor și a meșteșugurilor tradiționale, legate de prelucrarea fibrelor textile, 

lemnăritului și a fierăritului; descrise tehnicile de prelucrare a pieilor și de realizare a decorului; 

 - elucidată activitatea cetei de feciori / flăcăi în cadrul ritualic al tradiţiilor calendarice de peste 

an și relevate străvechile elemente inițiatice; apreciată evoluția statutară a indivizilor și deprinderea 

acestora de a-și asuma funcții și responsabilități; 

 - au fost idenificate afinitățile și deosebirile dintre ciumele biologice și cele ideologice prin 

prisma abordărilor și conceptelor istoriografice; realizată clasificarea epidemiilor / pandemiilor de 

ciumă prin invocarea indiciilor de ordin geografic, onomastic și cromatic; 

 - au fost descrise, exemplificate și analizate câteva elemente definitorii ale darului în societatea 

tradițională: darul de muncă și darul oferit în cadrul obiceiurilor de familie (în cadrul obiceiurilor de 

naștere, de căsătorie și de înmormântare); 

 - au fost prezentate semnificațiile conceptului de elită, atestate în diverse surse bibliografice, 

precum și în circumstanțe mentalitare variate, fiind comparate cu semnificațiile aceluiași concept, 

relevate în mentalitatea tradițională românească; 

 - au fost descrise tradițiile și obiceiurile, legate de pelerinajul la Muntele Athos; elucidate 

scopurile urmărite de pelerini, pregătirea duhovnicească și materială pentru pelerinaj; 

 - au fost identificați factorii care au contribuit la migrația în masă a femeiilor din Republica 

Moldova și evaluat impactul migrației asupra familiei, copiilor și a statutului social al femeilor 

migrante; 

 - a fost relevată tendință tinerilor moldoveni de a păstra și transmite generației viitoare 

patrimoniul cultural al grupului, a fost elucidată orientarea valorică în interacțiunile lor cu colegii, 

forma de percepție denumită prin termenul de colectivism orizontal; 

 - a fost descrisă imaginea Chișinăului în albume de fotografii din perioadă 1964-2018 ca o 

proiecție cognitivă și emoțională a timpului în care a fost formată și în concordanță cu constructul 

social existent; 



 
 

 - a fost argumentata necesitatea constituirii unei noi direcții de cercetare etnologică în 

Republica Moldova – „Etnologia sovieticității”, care se referă la cercetarea „culturii sovietice” din 

perspectivă etnologică și elucidat modul de viață al copiilor în orfelinatele din RSSM; 

 - a fost descris modul de implementare a politicii etnodemografice a regimului sovietic asupra 

populaţiei din stânga Nistrului în contextul realizării programului stalinist de construcţie naţională și 

evaluat impactul acestei politici asupra proceselor etnodemografice şi relaţiilor interetnice în 

R.A.S.S.M; 

 - a fost interpretat rolul patrimoniului etnografic în cadrul politicii culturale sovietice și 

examinate acțiunile autorităților sovietice privind protejarea și valorificarea patrimoniului etnografic 

din perioadele istorice anterioare; 

 - a fost elucidat specificul tradițiilor de înrudire și a ritualurilor de naștere, desfășurate in cadrul 

comunitații de lipoveni din Republica Moldova; descrise și interpretate riturile de trecere, 

interdicțiile sociale, măsurile apotropaice, menite să asigure sănătatea femeii și a nou-născutului; 

 – a fost evidențiat contextul istoric al dezvoltării spirituale a bulgarilor în Basarabia interbelică 

și procesul de construire a bisericilor în coloniile bulgare; estimat rolul preoților în instruirea și 

propagarea limbii bulgare elevilor din colonii; evidențiat fenomenul pelerinajului interior al 

bulgarilor în mănăstirele basarabene. 

– a fost relevat specificul etnocultural local în narațiunile evreilor din Republica Moldova; 

interpretarea maximelor hermeneutice ca componente speciale, bazate pe principiile educației 

evreiești: „etică” și „umanism”; 

– au fost identificate, clasificate şi analizate elementele culturii materiale, analizate prin prisma 

basmelor fantastice bulgare; relevate particularitățile semantice și simbolismul elementelor culturii 

materiale (așezarea umană), atestate în basmele nuvelistice bulgare (în povești despre animale și în 

reluarea narativă a cântecelor populare); identificat, descris şi analizat gradul de integritate a 

elementelor traditionale din folclorul bulgar în basmele bulgarilor din Moldova. 

– au fost evidențiate particularitățile principale ale dezvoltării etnodemografice și etnoculturale 

ale familiei ruse din Basarabia în perioada interbelică; stabilite și descrise formele de influență a 

sistemului instituțional românesc al familiei tradiționale asupra evoluției culturale a familiei ruse din 

Basarabia; 

– a fost prezentată problema tradiţiei jocurilor în cultura spirituală a găgăuzilor, reflectată în 

memorialistică, literatura artistică şi cea populară; nominalizate elementele durabile care contribuie 

la păstrarea identităţii etnice a găgăuzilor prin prisma valorificării jocurilor şi distracţiilor 

tradiţionale; 

– au fost evidențiate cele mai stabile obiceiuri și ritualuri, care contribuie la păstrarea identității 

etnice a găgăuzilor din Moldova, prin investigații în domeniul locuinței tradiționale; s-a constatat că 

cele mai importante dintre ritualurile de construcție  ale găgăuzilor sunt cele asociate cu ideile 

arborelui lumii, precum și cu sacrificiul pentru bunul mers al construcţiei; 

– au fost identificate procesele etnoculturale în care au fost implicați romii în perioada sovietică 

și s-a reliefat procesul cristalizării identității etnice a romilor în aceasta perioada; s-a determinat 

rolul presei sovietice din anii '60–'70 ai sec. XX, in formarea opiniei romantice asupra romilor din 

Moldova, vieții și ocupațiilor lor; 



 
 

– au fost atestate date, porivit carora la sfârșitul anilor 1980 – începutul anilor 1990, populația 

ucraineană a fost în scădere progresivă în întreaga țară, fapt ce se datorează depopulării și fluxului 

de migrație a populației apte de muncă; au fost stabilite şi cercetate motivele divorțului, a scăderii 

natalității și rata de mortalitate în mediul populaţiei ucrainene din Republica Moldova la sfârșitul 

secolului XX – începutul sec. XXI; 

− s-a constatat ca populația ucraineană din Republica Moldova a păstrat încă multe elemente 

tradiționale ale ritualurilor de iarna și primăvară; a fost realizat un studiu etnolingvistic al ritualurilor 

calendaristice de primăvară în aspect unitar acțional, locativ și temporal; s-au analizat cronotopii 

culeși de autor, denumirile sărbătorilor de primăvară în graiurile ucrainene ale Republicii Moldova; 

– s-a stabilit că instituția „kagal” (conducerea comunității evreiești) a jucat un rol esențial în 

organizarea vieții religioase a comunităților evreiești din Basarabia și în organizarea structurii 

interne a sinagogii; s-a relevat faptul că influența principală asupra identității evreiești în Basarabia a 

fost asigurată de religie, care a devenit un element determinant pentru identitatea națională, socială, 

etnică, culturală etc.; 

– a fost concretizat cadrul juridic ce reglementează viața privată a evreilor basarabeni: aspectele 

sociale și morale definitorii ale vieții private, ce au condus la consolidarea tradițiilor naționale 

religioase și culturale; au fost evidențiate particularitățile regionale ale vieții private a evreilor 

basarabeni, trăsăturile comune și deosebirile de stilul de viață al conaționalilor din alte regiuni; a 

fost realizat un scurt glosar al termenilor uzuali din viața privată a evreilor; au fost elucidate 

momentele de interferență între cultura și stilul de viață al evreilor și al populației autohtone, 

preluarea fragmentară a tradițiilor și obiceiurilor locale. 

Produsul științific, creat în cadrul proiectului, constă în următoarele rezultate concrete. Au 

fost publicate în total  175  de titluri, dintre care: 2 monografii (1 internațională / 1 națională), 2 

culegeri de studii (1 intrenațională / 1 națională), 2 lucrări didactice, 20 articole în reviste din bazele 

de date SCOPUS, 5 articole în alte reviste internaționale, 3 articole în reviste din Registrul Național 

al revistelor de profil (Categoria B), 8 articole  în culegeri ştiinţifice naționale/internaționale, 51 

articole în culegeri de materiale ale conferințelor științifice internaționale/naționale, 5 articole de 

promovare a produsului cercetărilor științifice și 78 de teze științifice. 

Investigaţiile științifice novatorii ale colaboratorilor, axate pe cercetarea fundamentală continuă 

a fenomenelor şi proceselor etnoculturale, s-au materializat prin elaborarea și publicarea 

monografiei Relațiile comerciale dintre Moldova și Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-

lea. Colecția: Românii în istoria universală / The Romanians in world history (Vol. 442 p.). 

București: Eikon, 2021. 398 p.; lucrării Комратский Свято-Иоанно-Предтеченский 

кафедральный собор. Предыстория возведения. Комрат: НИЦ Гагаузии, 2021;  culegerii de 

studii științifice Datini și mentalități tradiționale: expresii ale identității de neam. Chișinău: Princeps, 

2021. 150 p.; culegerii de studii Священник Михаил Чакир: публикации автора и материалы о 

нем в журнале «Кишиневские епархиальные ведомости». Кишинэу: Lexon-Prim, 2021. 625 c.; 

culegerii de studii Иван Никитич Инзов. Инструкция об обязаностях сельских приказов 1821. 

Фототипное издание. Сливен: Експрес 2000, 2021. 72 p. 

Prin monografia Relațiile comerciale dintre Moldova și Polonia în a doua jumătate a secolului 

al XVIII-lea, dr. ARAPU Valentin contribuie la dezvoltarea patrimoniului etnologic, evidențiind 

contribuția negustorilor autohtoni și a celor alogeni la dezvoltarea comerțului bilateral. În lucrare sunt 



 
 

elucidate trăsăturile esențiale ale culturii comerciale a exponenților principali, ale raporturilor 

economice dintre Țara Moldovei și Polonia (în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea). Autorul 

identifică și analizează, de asemnea, multiple aspecte ale problemei privind relațiile comerciale dintre 

Moldova și Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și accentuează cele mai relevante 

componente ale temei respective, implicit: reperele conceptuale ale comerțului; transformările de ordin 

social și economic; tendințele de modernizare din ambele state; geneza elementelor cu caracter 

modern timpuriu; specializarea produselor și mărfurilor comercializate; corelația dintre import și 

export; statutul juridic al Moldovei și al Poloniei în context internațional; politica vamală, 

protecționistă și mercantilistă; litigiile comerciale; specificul și diversitatea sistemelor monetare; 

impactul conflictelor militare, al calamităților naturale asupra schimburilor bilaterale de mărfuri. 

 Lucrarea Комратский Свято-Иоанно-Предтеченский кафедральный собор. Предыстория 

возведения. Комрат: НИЦ Гагаузии, 2021, eleborată de dr. hab. DUMINICA Ivan, descrie istoria 

construirii Catedralei „Ioan Botezatorul” din Comrat. Bazându-se pe materialele de arhivă din 

Chișinău, Ismail și Odesa, autorul abordează problema apariției primelor biserici în colonia Comrat. 

Este reflectat procesul de inființare a Catedralei și este examinată viața internă a bisericii, relațiile 

intre fețele bisericești și persoanele civile, activitatea clerului bisericii. În anexe autorul publică 

copiile documentelor de arhivă, precum și poze cu aspecte ale bisericii principale din Comrat. 

Culegerea de studii Священник Михаил Чакир: публикации автора и материалы о нем в 

журнале «Кишиневские епархиальные ведомости», alcătuită de dr. hab.  DUMINICA Ivan și dr. 

SÎRF Vitalie, conține diferite publicații ale preotului basarabean Mihail Ceachir (1861–1938): 

discursuri cu ocazii solemne, articole cu conținut religios și educațional, predici, publicistică, 

rapoarte oficiale, care au fost publicate în organul oficial al Eparhiei Chișinăului și Hotinului – 

revista „Кишиневские епархиальные ведомости”. Perioada investigată cuprinde studiile elaborate 

de M. Ceachir în timpul activității sale la școala duhovnicească din Chișinău și la Seminarul 

Teologic, precum și materiale cu referire la activitățile sale ca preot, profesor și membru ale unor 

comisii. În total, colecția inserează 69 articole ale lui M. Ceachir (32 autor, 37 coautor) și 347 de 

articole și materiale, în care este menționată activitatea duhovnicească, pedagogică și socială a lui 

M. Ceachir în perioada anilor 1871–1917.  

Culegerea Иван Никитич Инзов. Инструкция об обязанностях сельских приказов – 1821/ 

„Instrucțiunea privind îndatoririle primăriilor sătești...” , elaborată de dr. hab. DUMINICA Ivan și 

dr. hab. CERVENCOV Nicolai este publicată în limba rusă, fiind însoțită de un text identic în limba 

bulgară. Cercetătorii Ivan Duminica și Nicolai Cervencov, au depistat originalul documentului la 

Biblioteca Științifică din Odesa, au reeditat aceasta sursa rară și au elaborat un comentariu științific 

al textului lui I. N. Inzov. Textul original constă din 16 capitole, care conțin recomandări detaliate, 

adresate coloniștilor, cu privire la diverse probleme, ce țin de viața lor cotidiană. Importanța 

„Instrucțiunii” constă în faptul că ea a reglementat relația dintre stat și „coloniștii transdanubieni”, a 

reglementat rolul primăriei și viața internă în comunitatea bulgară.  

În perioada de referinţă, colaboratorii din cadrul proiectului au realizat o bogată activitate de 

elaborare și editare a materialelor științifice, fiind antrenați în redactarea și editarea volumelor 

XXIX și XXX ale Revistei de Etnologie și Culturologie (revistă inclusă în baze de date SCOPUS,  

editată în cadrul proiectului), culegerilor de articole ale reuniunilor științifice, organizate în cadrul 

proiectului, cum ar fi: Culegerea de studii „Simpozionul Internațional de Etnologie „Tradiții și 



 
 

procese etnice”. Ediția II: „Petre Ștefănucă – sociolog, etnograf și folclorist român basarabean: la 

115 ani de la naștere”; Culegerile de rezumate: „Conferința națională cu participare internațională 

Portul popular – expresie a istoriei și culturii neamului” (Ediția I), „Conferința Științifică națională 

cu participare internațională: Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetare și educație” 

(Ediția  VI) ș.a. 

De asemenea, participanții la Proiect au organizat mai multe manifestări ştiinţifice naționale / 

internaționale (6), fiind și membri ai comitetelor ştiinţifice şi de organizare ale acestora, au 

diseminat rezultatele cercetărilor pe multiple planuri. Au fost înregistrate 130 participări la 

conferințe științifice naționale și intrenaționale, au fost publicate 15 articole de popularizare a 

științei (online),  au realizat 50 de participări în cadrul emisiunilor Radio/TV. 

Contribuțiile știintifice ale cercetătorilor, antrenați în implementarea proiectului, au avut un 

impact deosebit, fiind înalt apreciate de către mai multe instituții din țară și de peste hotare (2 

medalii și 8 diplome). Este de remarcat și faptul că mai mulți cercetători sunt membri ai unor 

comisii ministeriale, ai unor comisii de expertiză și avizare a proiectelor de legi, precum și ai unor 

comisii de susținere a examenelor de masterat și de licență.  

Potențialul științific uman al proiectului se află, de asemenea, în proces continuu de dezvoltare. 

În acest sens, este de remarcat faptul că a fost susținută o teză de doctor habilitat în istorie 

(Duminică Ivan). 

Menționăm că aria tematică a proiectului are caracter multidisciplinar, a fost finisat în termenii 

şi volumul stabilit (100%), iar obiectivele urmărite sunt în acord cu exigențele actuale de cercetare, 

cu preceptele internaționale și cu actele normative, elaborate de Ministerul Educației și Cercetării și 

de Ministerul Culturii din Republica Moldova. 

 

6. Diseminarea rezultatelor obținute în proiect în formă de publicații  

 

1. Monografii (recomandate spre editare de consiliul ştiinţific/senatul organizației din 

domeniile cercetării și inovării): 2 

1.1. monografii internaționale: 1 

ARAPU, V. Relațiile comerciale dintre Moldova și Polonia în a doua jumătate a secolului al 

XVIII-lea. București: Eikon, 2021. 398 p. ISBN 978-606-49-0581-9. 

1.2. monografii naționale: 1 

ДУМИНИКА, Иван. Комратский Свято-Иоанно-Предтеченский кафедральный собор. 

Предыстория возведения. Комрат: НИЦ Гагаузии, 2021. 48 с. ISBN 978-9975-3427-7-3. 

 

2. Capitole în monografii naționale/internaționale 

 

3. Editor culegere de articole, materiale ale conferințelor naționale/internaționale: 2 

3.1. culegeri naționale: 1 

ДУМИНИКА, Иван, СЫРФ, В. (составители). Священник Михаил Чакир: публикации 

автора и материалы о нем в журнале «Кишиневские епархиальные ведомости». Кишинев: 

Lexon-Prim, 2021. 625 c. ISBN 978-9975-3501-2-9. 

https://cloud.mail.ru/public/Fstg/xKBpTjL9z  

https://cloud.mail.ru/public/Fstg/xKBpTjL9z


 
 

 

3.2. culegeri internaționale: 1 

ДУМИНИКА, Иван, ЧЕРВЕНКОВ, Н. (составители). Иван Никитич Инзов. Инструкция 

об обязаностях сельских приказов 1821. Фототипное издание. Сливен: Експрес 2000, 2021. 72 

c. ISBN: 978-619-176-196-8. 

 https://disk.yandex.ru/i/ZlaGkp2qTqEG_A  

 

4. Articole în reviste științifice: 25 

 4.1. în reviste din bazele de date SCOPUS (cu indicarea factorului de impact IF): 20 

ARAPU, V. Liliecii și bolile în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 și a medicinii magice: 

percepții, prejudecăți și realități (interferențe istorice, zoologice, epidemiologice și etnoculturale) In:  

Revista de Etnologie şi Culturologie, 2021, vol. XXIX, pp. 05-12. ISSN 1857-2049. 

https://doi.org/10.52603/rec.2021.29.01   

CZU: 39+616-036.22 

https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/136668  

IF: 0,00 

https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results  

 

ARAPU, V. Ciuma – „boala turcilor”: o percepție tradițională românească (aspecte istorice, 

teologice, etnologice și epidemiologice). In: Revista de Etnologie și Culturologie, Vol. XXX, 2021, 

pp. 05-10. ISSN 1857-2049. 

https://doi.org/10.52603/rec.2021.30.01 

IF: 0,00 

https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results  

 

DOLGHI, A. Cu privire la actualitatea etnologiei sovieticității în Republica Moldova. In:  

Revista de Etnologie şi Culturologie, 2021, vol. XXIX, pp. 36-43. ISSN 1857-2049. 

https://doi.org/10.52603/rec.2021.29.05      

CZU: 39(478) 

https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/136672  

IF: 0,00 

https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results 

 

DOLGHI, A. Alimentația copiilor în orfelinatele din RSS Moldovenească (1944-1947). In: 

Revista de Etnologie şi Culturologie, 2021, vol. XXX, pp. 21-28. ISSN 1857-2049. 

https://doi.org/10.52603/rec.2021.30.03 

IF: 0,00 

https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results 

 

DOLGHI, A. Regimul comunist și dinamica numărului de copii orfani în R(A)SS 

Moldovenească (1924-1961). In: Transilvania, nr. 5, 2021, pp. 50-56. ISSN 0255-0539. 

https://doi.org/10.51391/trva.2021.05.06  

https://disk.yandex.ru/i/ZlaGkp2qTqEG_A
https://doi.org/10.52603/rec.2021.29.01
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/136668
https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results
https://doi.org/10.52603/rec.2021.30.01
https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results
https://doi.org/10.52603/rec.2021.29.05
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/136672
https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results
https://doi.org/10.52603/rec.2021.30.03
https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results
https://doi.org/10.51391/trva.2021.05.06


 
 

https://revistatransilvania.ro/wp-content/uploads/2021/06/Transilvania-5.2021-Dolghi.pdf  

IF: 0,15 

https://www.resurchify.com/impact/details/18800156716  

 

DUMINICA, I. Reliefarea fragmentară a tradiţiilor rome în publicaţiile periodice interbelice 

româneşti. In: Revista de Etnologie şi Culturologie, 2021, vol. XXX, pp. 108-118. ISSN 1857-2049. 

https://doi.org/10.52603/rec.2021.30.14 

IF: 0,00 

https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results 

 

GARUSOVA, O. Modul de viață și tradițiile comunității ruse a Chișinăului interbelic din 

amintirile contemporanilor. In: Revista de Etnologie şi Culturologie, 2021, vol. XXX, pp. 102-107. 

ISSN 1857-2049. 

https://doi.org/10.52603/rec.2021.30.13  

IF: 0,00 

https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results 

 

GRĂDINARU, N. Rolul și funcțiile cămășii în obiceiurile de naștere. In: Revista de Etnologie și 

Culturologie. 2021, vol. XXX, pp. 135-142. ISSN: 1857-2049.  

https://doi.org/10.52603/rec.2021.30.17  

IF: 0,00 

https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results 

 

IJBOLDINA, I. Valorile, obiceiurile, tradițiile și moravurile de familie ale populației ruse din 

Basarabia interbelică în literatura română. In: Revista de Etnologie și Culturologie. 2021, vol. XXX, 

pp. 143-150. ISSN: 1857-2049.  

https://doi.org/10.52603/rec.2021.30.18   

IF: 0,00 

https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results 

 

IVANOVA, N. Image of Chisinau and its evolution in touristic albums and guides (1964–2008) 

In:  Revista de Etnologie şi Culturologie, 2021, vol. XXIX, pp. 67-71. ISSN 1857-2049. 

https://doi.org/10.52603/rec.2021.29.09      

CZU: 008:316.7(478-25)"1964-2008" 

https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/136855  

IF: 0,00 

https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results 

 

KOZHUKHAR, V. Historiography and empirical base of ethnodemographic studies of 

Ukrainians in the Republic of Moldova at the end of the XX – beginning of the XXI century. In:  

Revista de Etnologie şi Culturologie, 2021, vol. XXIX, pp. 29-35. ISSN 1857-2049. 

https://doi.org/10.52603/rec.2021.29.04      

https://revistatransilvania.ro/wp-content/uploads/2021/06/Transilvania-5.2021-Dolghi.pdf
https://www.resurchify.com/impact/details/18800156716
https://doi.org/10.52603/rec.2021.30.14
https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results
https://doi.org/10.52603/rec.2021.30.13
https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results
https://doi.org/10.52603/rec.2021.30.17
https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results
https://doi.org/10.52603/rec.2021.30.18
https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results
https://doi.org/10.52603/rec.2021.29.09
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/136855
https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results
https://doi.org/10.52603/rec.2021.29.04


 
 

CZU: 39(=161.2(478):314.156'XX-XXI" 

https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/136671  

IF: 0,00 

https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results 

 

PRISAC, L. Criza economică din Republica Moldova – catalizator al migrației forței de muncă. 

In:  Revista de Etnologie şi Culturologie, 2021, vol. XXIX, pp. 105-115. ISSN 1857-2049. 

https://doi.org/10.52603/rec.2021.29.15      

CZU: [396+331.556.4](478) 

https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/136861  

IF: 0,00 

https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results 

 

PROCOP, S. Formarea opiniei publice despre romi în presa din RSSM (anii ʼ60–ʼ70 ai secolului 

XX). In:  Revista de Etnologie şi Culturologie, 2021, vol. XXIX, pp. 53-60. ISSN 1857-2049. 

https://doi.org/10.52603/rec.2021.29.07     

CZU: 39(=214.58(478):070"XX" 

https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/136680  

IF: 0,00 

https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results 

 

ROMANCHUK, A. Romanian a cinsti in the light of some Romanian-Slavic contacts. In:  

Revista de Etnologie şi Culturologie, 2021, vol. XXIX, pp. 101-104. ISSN 1857-2049. 

https://doi.org/10.52603/rec.2021.29.14    

CZU: 39(=81'373.6) 

https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/136860  

IF: 0,00 

https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results 

 

ROMANCHUK, A. Bulaestian /по|ч'естне/ and some Ukrainian and Romanian analogies. In: 

Revista de Etnologie şi Culturologie, 2021, vol. XXX, pp. 98-101. ISSN 1857-2049. 

https://doi.org/10.52603/rec.2021.30.12 

IF: 0,00 

https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results 

 

STEPANOV, V., NIKOGLO, D. V. A. Moshkov: the birth of gagauz studies in Russia. In:  

Revista de Etnologie şi Culturologie, 2021, vol. XXX, pp. 127-134. ISSN 1857-2049. 

https://doi.org/10.52603/rec.2021.30.16   

IF: 0,00 

https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results 

 

https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/136671
https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results
https://doi.org/10.52603/rec.2021.29.15
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/136861
https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results
https://doi.org/10.52603/rec.2021.29.07
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/136680
https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results
https://doi.org/10.52603/rec.2021.29.14
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/136860
https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results
https://doi.org/10.52603/rec.2021.30.12
https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results
https://doi.org/10.52603/rec.2021.30.16
https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results


 
 

ȘIHOVA, I., PALIHOVICI, I. Aspecte etnologice ale istoriei legislaţiei Imperiului Rus 

referitoare la evrei (anii 1762–1818). In:  Revista de Etnologie şi Culturologie, 2021, vol. XXIX, pp. 

61-66. ISSN 1857-2049. 

https://doi.org/10.52603/rec.2021.29.08    

CZU: 39:34(470)(=411.16)"1762-1818" 

https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/136854  

IF: 0,00 

https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results 

 

ZAICOVSCHI, T. Riturile la naştere şi botez ale credincioşilor de rit vechi din Republica 

Moldova. In: Revista de Etnologie şi Culturologie, 2021, vol. XXX, pp. 37-44. ISSN 1857-2049. 

https://doi.org/10.52603/rec.2021.30.05  

IF: 0,00 

https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results 

 

РОМАНЧУК, А. Пределы конструктивизма: в качестве реплики на «Slavs in the Making» 

Ф. Курты. In: Stratum plus, 2021, No. 5, c. 435-444. ISSN 1608-9057 

https://www.e-anthropology.com/Katalog/Arheologia/STM_DWL_Enko_drKQw1A5OVV9.aspx 

IF: 0,32 

https://www.resurchify.com/find/?query=Stratum+plus#search_results 

 

РОМАНЧУК А. Русь как род: критический анализ гипотезы Г. В. Дзибеля. В: 

Этнографическое обозрение. 2021, Nо. 4, с. 112-118. ISSN 0869-5415. 

DOI: 10.31857/S086954150016703-3 

https://ras.jes.su/ethnorev/s086954150016703-3-1  

IF: 0,16 

https://www.resurchify.com/find/?query=Etnograficeskoe+Obozrenie#search_results  

 

 4.2. în alte reviste din străinătate recunoscute: 5 

ARAPU, V., ARAPU, G. Sfântul Sfințit mare Mucenic Haralambie – Protector, vindecător și 

tămăduitor de ciumă: Interferențe istorice, teologice, medicale și etnoculturale. In: Buletin 

informativ al Simpozionului Național „Rolul Mănăstirii Secu în viața religioasă a Țării Moldovei”. 

2020, vol. VI, pp. 05-18. ISSN 2392-6988. (publicație tipărită în anul 2021). 

 

ARAPU, V., ARAPU, G. Sfânta Mare Muceniță Varvara – ocrotitoare de bolile vărsatului și de 

ciumă (aspecte istorice, hagiografice, martirologice, medicale și etnologice). In: Buletin informativ 

al Simpozionului Național „Rolul Mănăstirii Secu în viața religioasă a Țării Moldovei”. 2021, vol. 

VII, pp. 05-20. ISSN 2392-6988. 

 

ARAPU, V. Valențele memorialistice și identitare în comunitățile de pe Valea Prutului: cazul 

lui Victor Crudu – pictor, caricaturist și restaurator de covoare la Muzeul de Istorie și Etnografie din 

orașul Ungheni. In: Acta Terrae Fogarasiensis. 2021, vol. X, pp. 208-223. ISSN 2285-5130. 

https://doi.org/10.52603/rec.2021.29.08
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/136854
https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results
https://doi.org/10.52603/rec.2021.30.05
https://www.resurchify.com/find/?query=Revista+de+etnologie+si+culturologie#search_results
https://www.e-anthropology.com/Katalog/Arheologia/STM_DWL_Enko_drKQw1A5OVV9.aspx
https://www.resurchify.com/find/?query=Stratum+plus#search_results
https://ras.jes.su/ethnorev/s086954150016703-3-1
https://www.resurchify.com/find/?query=Etnograficeskoe+Obozrenie#search_results


 
 

 

PRISAC, L. Armenian Genocide Survivors: The Strunga Orphanage in Romania. In: 

International Journal of Armenian Genocide Studies, 2020, vol. 5 (no. 1), pp. 32-53. ISSN 1829-

4405 (publicație tipărită în anul 2021).  

https://doi.org/10.51442/ijags.0007  

http://www.genocide-museum.am/eng/pdf/IJAGS-5.1-2020-Text-05.03.2021.pdf 

 

РОМАНЧУК А.  Częstowac, частувати и a cinsti: славянские заимствования с не-

этимологическим /н/ в румынском и проблема их происхождения. В: Наукові записки 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: 

Філологія. 2021, вип. 32, с. 228-251. ISSN 2521-1293.  

DOI 10.31652/2521-1307-2021-32-228-251 

https://drive.google.com/file/d/1AkgpIL_LQ9rHm_BgP6GYkimn-b_g400a/view  

  

4.3. în reviste din Registrul National al revistelor de profil, cu indicarea categoriei (B): 2 

ARAPU, V. Semnificația secerii în folclorul românesc în contextul Ciumei personificate: 

interferențe imagologice, etnologice și culturale. In: Akademos, 2021, nr. 1, pp. 119-124. ISSN 

1857-0461. 

DOI: 10.52673/18570461.21.1-60.15 

CZU: 398.2/.4(=135.1) 

https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/132018  

 

TOMULEȚ, V., BUTNARU, A. Repere istoriografice privind relațiile comerciale ale Basarabiei 

cu Principatul Moldovei (1812-1859).  In: Tyragetia, 2021, vol. XV [XXX], nr. 2: Istorie. 

Muzeologie, pp. 129-148. ISSN 1857-0240. 

https://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia/repere_istoriografice_privi

nd_relatiile_comerciale_ale_basarabiei_cu_principatul_moldovei_1812_1859/  

 

4.4. în alte reviste naționale 

 

5. Articole  în culegeri ştiinţifice naționale/internaționale: 8 

5.1. culegeri de lucrări ştiinţifice editate peste hotare: 7 

DUMINICA, I. The Congress of the Gypsies. After the Congress of Roma. In: Roma Voices in 

History. A Sourcebook. MARUSHIAKOVA, E., POPOV, V., eds. Paderborn: BRILL/Ferdinand 

Schöningh, 2021, pp. 344-354. ISBN 978-3-506-70518-1. 

DOI: 10.30965/9783657705184_007 

https://brill.com/view/title/58332?language=en 

 

DUMINICA, I. Gypsy Slavery in the Medieval Moldavian Historical Documentary Sources. In: 

Roma 09: Romani History and Culture. Festschrift in Honour of Prof. Dr. Veselin Popov. 

KYUCHUKOV, H., ZAHOVA, S., DUMINICA, I., eds. Munchen: Lincom Academic Publishers, 

2021, pp. 35-74. ISBN 978-3-96939-071-9. 

https://doi.org/10.51442/ijags.0007
http://www.genocide-museum.am/eng/pdf/IJAGS-5.1-2020-Text-05.03.2021.pdf
https://drive.google.com/file/d/1AkgpIL_LQ9rHm_BgP6GYkimn-b_g400a/view
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/132018
https://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia/repere_istoriografice_privind_relatiile_comerciale_ale_basarabiei_cu_principatul_moldovei_1812_1859/
https://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia/repere_istoriografice_privind_relatiile_comerciale_ale_basarabiei_cu_principatul_moldovei_1812_1859/
https://brill.com/view/title/58332?language=en


 
 

http://lincom-shop.eu/epages/57709feb-b889-4707-b2ce-c666fc88085d.mobile/de_DE/?ObjectID=46266595  

 

ГАРУСОВА, О. Русские эмигранты в Румынии в годы Второй мировой войны. В: 

Материалы XXI и XXII Международных научных Цветаевских конференций (22–24 сентября 

2018 г., 26–27 сентября 2020 г.; г. Королёв, Московская область). Москва: Дом-музей 

Марины Цветаевой, 2021, с. 289-304. ISBN 978-5-93015-182-4. 

 

ДАМЬЯН, В. Три десятилетия академической иудаики в Республике Молдова. В: 

Ежегодник Евро-Азиатского Еврейского Конгресса «Евреи Европы и Азии: состояние, 

наследие и перспективы». Сборник научных и публицистических статей. Герцлия: Евро-

Азиатский Еврейский Конгресс; Институт Евро-Азиатских Еврейских Исследований, 2020, 

Том 2 (2019-2020/5780), c. 350-367. ISBN 978-965-92845-4-2. (publicație tipărită în anul 2021). 

https://institute.eajc.org/yearbook-5780/  

 

ДАМЬЯН, В. Еврейские школы Республики Молдовы: генезис и развитие. В: Ежегодник 

Евро-Азиатского Еврейского Конгресса «Евреи Европы и Азии: состояние, наследие и 

перспективы». Сборник научных и публицистических статей. Герцлия: Евро-Азиатский 

Еврейский Конгресс; Институт Евро-Азиатских Еврейских Исследований, 2021, Том 3 (2020-

2021/5781), c. 262-281. ISBN 978-965-92845-5-9. 

https://institute.eajc.org/yearbooks/  

 

КАУНЕНКО, И. Влиянието на философията на Пиер Бурдьо върху изучаването на 

етническата идентичност в обществото на прехода. В: Историята на френската психология 

от XIX – XX век и нейното влияние в България и Русия. НЯГОЛОВА, Мариана Д., Съставител 

и обща редакция. Велико Търново: ИВИС, 2020, pp.191-194. ISBN 978-619-205-163-1 

(publicație tipărită în anul 2021). 

 

СОРОЧЯНУ, Е. Этнокультурные параллели в названиях хлебных изделий у гагаузов и 

соседних народов. В: Устойчивое развитие: язык, межкультурная коммуникация и 

цифровые технологии. Сборник материалов XXIV Международной научно-методической 

онлайн конференции «Ахановские чтения», посвященной 30-летию Независимости 

Республики Казахстан, 28 мая 2021 г. Алматы: Казахский национальный университет им. аль-

Фараби, 2021, с. 11-15. ISBN 978-601-04-3966-5. 

 

5.2 culegeri de lucrări ştiinţifice editate în Republica Moldova: 1 

ДУМИНИКА, Иван. Книга об истории села Дезгинжа (Слово научного редактора). In: 

CERGA, A. Biserica Sfânta Treime din satul Dezghingea: File de istorie. Chişinău: Lexon-Prim, 

2021, pp.163-166. ISBN 978-9975-3501-8-1. 

 

6. Articole în materiale ale conferințelor științifice: 51 

6.1. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare): 5  

CUȘNIR, J. The Phenomenon of Creative Irony in the Narrative by J.L. Borges: Revisiting the 

http://lincom-shop.eu/epages/57709feb-b889-4707-b2ce-c666fc88085d.mobile/de_DE/?ObjectID=46266595
https://institute.eajc.org/yearbook-5780/
https://institute.eajc.org/yearbooks/


 
 

Issue of the Concept of Megamodern. In: Un-Bordering Disciplinarity. Trans-/Cross-/Post-

Disciplinary Approaches to Linguistic and Literary Research. International Conference proceedings, 

III-IV Edition (2020-2021). Faculty of Letters/Spiru Haret University (Bucharest). Milano: Redidiva 

Edizioni, 2021, pp. 51-66. ISBN 978-88-97908-61-6. 

 

CUȘNIR, J. Transcendence vs. Reduction: Using the Examples of the Literary Texts by Th. 

Mann, G. Stein, M. Zoshchenko, and Ch. Bukowski. In: Un-Bordering Disciplinarity. Trans-/Cross-

/Post-Disciplinary Approaches to Linguistic and Literary Research. International Conference 

proceedings, III-IV Edition (2020-2021). Faculty of Letters/Spiru Haret University (Bucharest). 

Milano: Redidiva Edizioni, 2021, pp. 67-84. ISBN 978-88-97908-61-6. 

 

DOLGHI, A., FELEA, A. Reprezentarea populaţiei româneşti din Basarabia în hărţile etnice şi 

lucrările elaborate de Alexandr Rittikh. In: Basarabia în istoria românilor. Volum al Congresului 

Naţional al Istoricilor Români (Ediția a II-a), 29 august-01 septembrie 2018. Iaşi: Editura 

Universităţii „Al. I. Cuza”, 2020, pp.103-116. ISBN 978-606-714-614-1 (publicație tipărită la 

24.12.2020). 

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/basarabia-in-istoria-romanilor-

volum-al-congresului-national-al-istoricilor-romani-iasi-29-august-1-septembrie-2018-1799/1/1 

 

КАУНЕНКО, И. Культурные ценностные ориентации студенческой молодёжи в 

транзитивном обществе. В: Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы. Mатериалы XIII 

Международной научно-практической конференции, 02–03 апреля 2020 г. Москва: РУДН, 

2020, c. 389-393. ISBN 978-5-209-10315-8 (publicație tipărită în anul 2021). 

 

КАУНЕНКО, И. Восприятие своей группы молодёжью молдаванами: временной аспект. 

В:  Социальная психология: вопросы теории и практики. Материалы VI Международной 

научно-практической конференции памяти М.Ю. Кондратьева, 12–13 мая 2021 г. Москва: 

МГППУ, 2021, c. 227-229. ISBN 978-5-94051-233-2. 

https://psyjournals.ru/files/120445/socpsy_qtp_2021.pdf   

 

6.2. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova): 46 

ARAPU, V. De la ciumă la războiul biologic/bacteriologic: studiu de caz în baza instruirii 

militare primare a tinerilor din URSS și RSR – o retrospectivă istorică cu repercusiuni asupra 

contemporaneității. In: Știința politică și administrativă: provocări globale, soluții locale. 

Materialele conferinței științifice internaționale, dedicată celei de-a 25-a aniversări a Facultăţii 

Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative a Universității de Stat din Moldova, 13 

noiembrie 2020. Chișinău: UNU, 2021, pp. 211-216. ISBN978-9975-3459-7-2. 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Stiinta_politica_si_administrativa_Volumul%2B

publicat_2020.pdf  

 

ARAPU, V. Clasificarea ciumelor: o perspectivă istorică și etnoculturală. In: Patrimoniul de ieri 

– implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine. Materialele conferinței științifice 

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/basarabia-in-istoria-romanilor-volum-al-congresului-national-al-istoricilor-romani-iasi-29-august-1-septembrie-2018-1799/1/1
https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/basarabia-in-istoria-romanilor-volum-al-congresului-national-al-istoricilor-romani-iasi-29-august-1-septembrie-2018-1799/1/1
https://psyjournals.ru/files/120445/socpsy_qtp_2021.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Stiinta_politica_si_administrativa_Volumul%2Bpublicat_2020.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Stiinta_politica_si_administrativa_Volumul%2Bpublicat_2020.pdf


 
 

internaționale desfășurată în contextul Zilei internaționale a femeilor cu activități în domeniul 

științei și dedicată aniversării a 75-a de la instituționalizarea primelor institute de cercetare 

academică și aniversării a 60-a de la formarea Academiei de Științe a Moldovei (Ediția a III-a). 

Chișinău, 11-12 februarie 2021. Iași-Chișinău: Academia de Științe a Moldovei, 2021, pp. 83-90. 

ISSN 2558-894X.  

CZU: 39:616.9(091) 

https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/137176 

 

ARAPU, V. De la „Ciuma Neagră” la „Ciuma Roșie”: semnificații, simboluri și impact 

(interconexiuni istorice, literare, medicale, imagologice și etnoculturale). In: Patrimoniul cultural: 

cercetare, valorificare, promovare. Materilalele conferinței științifice internaționale. Ediția a XIII-a, 

27-28 mai 2021. Chișinău: UNU, 2021, Vol. II, pp.157-163. ISBN 978-9975-3513-6-2. 

https://doi.org/10.52603/9789975351379.21  

 

ARAPU, V., ARAPU, G. Dimensiunile personalității lui Galenus prin prisma eradicării „ciumei 

antonine”: de la sacrificiul personal spre salvgardarea comunitară. In: Perspectivele și Problemele 

Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației. Materialele conferinței științifice 

internaționale, ediția a VIII-a, 04 iunie 2021. Cahul: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu 

Hasdeu” din Cahul, 2021, vol. VIII, Partea 2, pp. 91-96. ISSN 2587-3563. 

 

COTOMAN, C. Tradiții și obiceiuri de înmormântare reflectate în lucrarile lui Petre Ștefanucă. 

In: Tradiții și procese entice. Materialele Simpozionului Internațional de Etnologie. Ediția a II-

a „Petre Ștefănucă – sociolog, etnograf și folclorist român basarabean: la 115 ani de la naștere”, 30 

martie 2021. Chișinău: UNU, 2021, pp. 88-92. ISBN 978-9975-3337-8-8. 

https://doi.org/10.52603/9789975333788.12 

https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/141344  

 

DOLGHI, A. Etnologia copilăriei sovietice ca direcție de cercetare în Republica Moldova. In: 

Tradiții și procese entice. Materialele Simpozionului Internațional de Etnologie. Ediția a II-a „Petre 

Ștefănucă – sociolog, etnograf și folclorist român basarabean: la 115 ani de la naștere”, 30 martie 

2021. Chișinău: UNU, 2021, pp. 93-104. ISBN 978-9975-3337-8-8. 

https://doi.org/10.52603/9789975333788.13 

https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/141345  

 

DOLGHI, A. Condițiile de trai în orfelinatele din RSS Moldovenească în anii 1944-1947. In: 

Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare. Materilalele conferinței științifice 

internaționale. Ediția a XIII-a, 27-28 mai 2021. Chișinău: UNU, 2021, Vol. II, pp.164-171. ISBN 

978-9975-3513-6-2. 

https://doi.org/10.52603/9789975351379.22  

 

IJBOLDINA, I. Problema studierii și clasificării fenomenului patrimoniului literar-științific al 

lui Gh. Bezviconi în lucrările cercetătorilor din Republica Moldova. In: Tradiții și procese entice. 

https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/137176
https://doi.org/10.52603/9789975351379.21
https://doi.org/10.52603/9789975333788.12
https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/141344
https://doi.org/10.52603/9789975333788.13
https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/141345
https://doi.org/10.52603/9789975351379.22


 
 

Materialele Simpozionului Internațional de Etnologie. Ediția a II-a „Petre Ștefănucă – sociolog, 

etnograf și folclorist român basarabean: la 115 ani de la naștere”, 30 martie 2021. Chișinău: UNU, 

2021, pp. 75-80. ISBN 978-9975-3337-8-8. 

https://doi.org/10.52603/9789975333788.10 

https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/141342 

 

PROCOP, S. Păpușa „Ţiganca din Moldova” ca simbol al percepției romantice a romilor în 

perioada sovietică. In: Tradiții și procese entice. Materialele Simpozionului Internațional de 

Etnologie. Ediția a II-a „Petre Ștefănucă – sociolog, etnograf și folclorist român basarabean: la 115 

ani de la naștere”, 30 martie 2021. Chișinău: UNU, 2021, pp. 41-48. ISBN 978-9975-3337-8-8. 

https://doi.org/10.52603/9789975333788.05 

https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/141330 

 

ГАРУСОВА, O. Первые русские этнокультурные объединения в Бессарабии в 

межвоенный период. В: Наука, образование, культура. Сборник статей. Международная 

научно-практическая конференция, посвященная 30-й годовщине Комратского 

государственного университета, 12 февраля 2021 г. Комрат: КГУ, 2021, т. 2 «Филология. 

Всеобщая история. Археология. Философия. Транзитология. Этнология и региональные 

исследования», c. 326-329. ISBN 978-9975-3496-3-5. 

CZU: 94(478)«19» 

https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/122617 

 

ГАЛУЩЕНКО, О. Создание Молдавской АССР и АТО Гагаузия: опыт историко-

сравнительного анализа. (К постановке проблемы). В: Единство исторических судеб. 

Cборник докладов международной научной конференции посвященной 80-летию Степана 

Курогло – ученого, поэта и патриота. Кишинэу, 16 января 2020 г. Комрат: НИЦ Гагаузии им. 

М.В. Маруневич, 2021, с. 72-87. ISBN 978-9975-3504-5-7. 

 

ГАЛУЩЕНКО, О. Фольклорист Павел Киор: страницы биографии. In: Tradiții și procese 

entice. Materialele Simpozionului Internațional de Etnologie. Ediția a II-a „Petre Ștefănucă – 

sociolog, etnograf și folclorist român basarabean: la 115 ani de la naștere”, 30 martie 2021. 

Chișinău: UNU, 2021, pp. 105-111. ISBN 978-9975-3337-8-8. 

https://doi.org/10.52603/9789975333788.14 

https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/141349 

 

ГАЛУЩЕНКО, О. Этнополитические взгляды Григория Ивановича Борисова (Старого). 

In: Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare. Materilalele conferinței științifice 

internaționale. Ediția a XIII-a, 27-28 mai 2021. Chișinău: UNU, 2021, Vol. II, pp.195-204. ISBN 

978-9975-3513-6-2. 

https://doi.org/10.52603/9789975351379.26  

 

ДУМИНИКА, Иван. История открытия первой больницы в Комрате. В: Единство 

https://doi.org/10.52603/9789975333788.10
https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/141342
https://doi.org/10.52603/9789975333788.05
https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/141330
https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/122617
https://doi.org/10.52603/9789975333788.14
https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/141349
https://doi.org/10.52603/9789975351379.26


 
 

исторических судеб. Cборник докладов международной научной конференции посвященной 

80-летию Степана Курогло – ученого, поэта и патриота. Кишинэу, 16 января 2020 г. Комрат: 

НИЦ Гагаузии им. М.В. Маруневич, 2021, с. 88-96. ISBN 978-9975-3504-5-7. 

 

ДУМИНИКА, Иван. К вопросу о появлении первого приходского кладбища в Комрате. В: 

Наука, образование, культура. Сборник статей. Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 30-й годовщине Комратского государственного университета, 12 

февраля 2021 г. Комрат: КГУ, 2021, т. 2 «Филология. Всеобщая история. Археология. 

Философия. Транзитология. Этнология и региональные исследования», c. 215-218. ISBN 978-

9975-3496-3-5. 

CZU: 94(478-21Комрат) 

https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/122560  

 

ЗАЙКОВСКАЯ, Т. Роль газеты «Русское Слово» (1993-1995) на начальном этапе 

развития русского этнокультурного движения в Республике Молдова. В: Наука, образование, 

культура. Сборник статей. Международная научно-практическая конференция, посвященная 

30-й годовщине Комратского государственного университета, 12 февраля 2021 г. Комрат: 

КГУ, 2021, т. 2 «Филология. Всеобщая история. Археология. Философия. Транзитология. 

Этнология и региональные исследования», c. 329-334. ISBN 978-9975-3496-3-5. 

CZU: 070:316.7(478) 

https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/122618  

 

ЗАЙКОВСКИ, T. Родильная обрядность липован Республики Молдова. In: Tradiții și 

procese entice. Materialele Simpozionului Internațional de Etnologie. Ediția a II-a „Petre Ștefănucă 

– sociolog, etnograf și folclorist român basarabean: la 115 ani de la naștere”, 30 martie 2021. 

Chișinău: UNU, 2021, pp. 147-154. ISBN 978-9975-3337-8-8. 

https://doi.org/10.52603/9789975333788.20 

https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/141383 

 

ЗАЙКОВСКИ, T. Пренатальный период и связанные с ним запреты и предписания у 

старообрядцев Республики Молдова. In: Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, 

promovare. Materilalele conferinței științifice internaționale. Ediția a XIII-a, 27-28 mai 2021. 

Chișinău: UNU, 2021, Vol. II, pp. 205-211. ISBN 978-9975-3513-6-2. 

https://doi.org/10.52603/9789975351379.27  

 

ИВАНОВА, Н. Городская среда: к вопросу о понятии и методологии исследования. В: 

Наука, образование, культура. Сборник статей. Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 30-й годовщине Комратского государственного университета, 12 

февраля 2021 г. Комрат: КГУ, 2021, т. 2 «Филология. Всеобщая история. Археология. 

Философия. Транзитология. Этнология и региональные исследования», c. 295-300. ISBN 978-

9975-3496-3-5. 

CZU: 316.653(478):94(470) 

https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/122560
https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/122618
https://doi.org/10.52603/9789975333788.20
https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/141383
https://doi.org/10.52603/9789975351379.27


 
 

https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/122584  

 

ИВАНОВА, Н. Пространсво г. Кишинева как ресурс формирования городской 

идентичности. In: Tradiții și procese entice. Materialele Simpozionului Internațional de Etnologie. 

Ediția a II-a „Petre Ștefănucă – sociolog, etnograf și folclorist român basarabean: la 115 ani de la 

naștere”, 30 martie 2021. Chișinău: UNU, 2021, pp. 240-244. ISBN 978-9975-3337-8-8. 

https://doi.org/10.52603/9789975333788.33 

https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/141433 

 

ИЖБОДДИНА, И. Аксиологические константы института семьи русского населения 

Бессарабии в XIX в. В: Наука, образование, культура. Сборник статей. Международная 

научно-практическая конференция, посвященная 30-й годовщине Комратского 

государственного университета, 12 февраля 2021 г. Комрат: КГУ, 2021, т. 2 «Филология. 

Всеобщая история. Археология. Философия. Транзитология. Этнология и региональные 

исследования», c. 334-339. ISBN 978-9975-3496-3-5. 

CZU: 338.43 

https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/122619  

 

КАРА, Н. Представление о рае в песенном фольлоре болгар Молдовы и Украины. В: 

Наука, образование, культура. Сборник статей. Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 30-й годовщине Комратского государственного университета, 12 

февраля 2021 г. Комрат: КГУ, 2021, т. 2 «Филология. Всеобщая история. Археология. 

Философия. Транзитология. Этнология и региональные исследования», c. 150-154. ISBN 978-

9975-3496-3-5. 

CZU: 398.8(=163.2)(478+477) 

https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/122536 

 

КАРА, Н. Этнические особенности сказочного фольклора болгар Молдовы как элемент 

традиционной культуры в региональном проявлении. In: Tradiții și procese entice. Materialele 

Simpozionului Internațional de Etnologie. Ediția a II-a „Petre Ștefănucă – sociolog, etnograf și 
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Cercetării al Republicii Moldova, Agenţia Națională pentru Curriculum şi Evaluare, 2021, 37 p. 

 https://ance.gov.md/sites/default/files/programa_bac_limba_si_literatura_ucraineana.pdf  

 

CARA N., RAȚEEVA, E., DIMITROVA, N., DERMENJI, S. Български език и литература. 

Aprobată la şedinţa Comisiei Naţionale de Examene (Proces verbal nr.1 din 04 noiembrie 2021); 

Ordinul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova nr.1499 din 04 noiembrie 2021. 

Chișinău: Ministerul Educaţiei și Cercetării al Republicii Moldova, Agenţia Națională pentru 

Curriculum şi Evaluare, 2021, 29 p. 

https://ance.gov.md/sites/default/files/programa_bac_limba_si_literatura_bulgara.pdf  

 

 

7. Impactul științific, social și/sau economic al rezultatelor științifice obținute în cadrul 

proiectului 

 

Impactul științific al etapei consistă în următoarele: 

- Rezultatele științifice au fost uzitate în cadrul demarării unor noi proiecte internaționale cu 

centre de studii din Turcia și Uniunea Europeană (Belgia). Împreună cu cercetătorii de la centrele 

vizate, membrii echipei de cercetare, bazându-se pe rezultatele cercetărilor desfășurate în această 

perioadă, au inițit colaborări cu centrele vizate în scopul elaborării și propunerii de proiecte 

bilaterale de cercetare; 

- Rezultatele științifice obținute au fost valorizate în scopul elaborării materialeleor științifico-

didactice, fapt care a asigurat transmiterea tradițiilor și obiceiurilor în mediul studențesc și, astfel,  

vor asigura conștientizarea de către societate a valorilor culturale autentice salvgardarea valorilor 

tradiționale; 

- Studiile monografice, culegerile de articole sau teze științifice prezintă o bază teoretică 

serioasă și sunt folosite în predarea cursurilor universitare, elaborarea programelor de învăţământ și 

suport informațional pentru specialiștii care activează în mass-media; 

- Rezultatele cercetării vor servi la completarea literaturii de specialitate cu studii referitoare la 

fenomenele etnoculturale contemporane, dar și la elaborarea de răspunsuri, avize și expertize în 

cadrul comisiilor minsesteriale sau altor structuri și organizații sociale și economice. 

- Impact științific măsurabil consistă în citările existente la lucrările colaboratorilor din cadrul 

proiectului. Menționăm că citările publicațiilor nu pot fi immediate, deoarece acestea intră în 

circuitul științific și urmează să fie valorificate de cercetători pe viitor. La moment, putem observa 

citările articolelor publicate în Revista de Etnologie și Culturologie, având access la pagina Revistei 

pe Google Scholar. 

De exemplu: 

Danu, Elena. Etnografismele și exotismele în sistemul general al limbii. In: Materialele 

conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională. Ediția 70, Vol.1, 28 aprilie 2021, 

https://ance.gov.md/sites/default/files/programa_bac_limba_si_literatura_ucraineana.pdf
https://ance.gov.md/sites/default/files/programa_bac_limba_si_literatura_bulgara.pdf


 
 

Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, pp. 232-241. ISBN 978-

9975-76-337-0. (citează pe Irina Ijboldina) 

Iuliana Babin. Teatrul popular din Moldova şi Ucraina în contextul valorificării 

patrimoniului etnocultural comun, Revista de etnologie și culturologie 2019, Volumul XXV, p. 112-

119 (citează pe Valentina Ursu); 

Societatea civilă şi diversitatea identitară: aspecte teoretico-practice. L. Gaşper - Revista de 

Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, 2013 (citează pe Irina Cainenco); 

Гендерный аудит как элемент механизма продвижения политики гендерного 

равенства в ВУЗ. Ю. Калагин - Ştiinţă, educaţie, cultură, 2020 (citează pe Irina Caunenco); 

Календарный поминальный цикл приазовских албанцев в балканском контексте. Д.С 

Ермолин - Материалы полевых исследований МАЭ РАН/Отв …, 2011 - kunstkamera.ru (citează 

pe Evdochia Soroceanu); 

Проблемы и предпосылки формирования этнокультурной и гражданской 

идентичности у подрастающего поколения болгар Республики Молдова в рамках … Е. 

Рацеева - Revista de Etnologie şi Culturologie, 2010  (citează pe Svetlana Procop); 

Высшее журналистское образование в Молдавской ССР (1966-1991): становление и 

особенности развития. G Stepanov - Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale), 2020 

(citează pe Adrian Dolghi). 

 

Impactul social.  Produsul științific elaborat trezește un interes major pentru întreaga 

societate: consumatorul larg de producție științifică și culturală, editurile și tipografiile sunt 

interesate în valorificarea rezultatelor proiectului, deoarece au posibilitatea să editeze producție, ce 

are cerere sporită pe piață. Atractivitatea patrimoniului etnocultural valorificat trezește interesul 

pentru a vizita Republica Moldova de către cetățeni străini, dar și interesul locuitorilor Republicii 

Moldova de a cunoaște mai bine țara. Interesul este major atât din partea agențiilor de turism, cât și 

a întreprinderilor din domeniul hotelier, designului, industriei ușoare și poligrafice, dar și publicul 

larg cititor pasionat de studierea culturii. 

Impactul social, dar și cel științific presupune participarea cu expertiză/consultanță 

științifică în cadrul ședințelor Grupurilor de Lucru interministeriale (internaționale, naționale și 

locale): 18  

COVID-19 Socio-Economic Impact Task force discussion on Social Cohesion and Community 

Resilience / Socio-Economic Response and Recovery Plan (pillar 5). United Nations Agencies in 

Moldova. Chisinau, 03 februarie 2021.  

DUMINICA, Ion. Unbalanced Resilience of the Roma Community affected by social-

vulnerability plight – to egalitarian implementation of public measures to prevent COVID-19 in the 

Republic of Moldova. 

 

Sesiunea de Consultări Publice în cadrul procesului de elaborare a Raportului Național privind 

Evaluarea Periodică Universală (ciclul III) și a Raportului prvind implementarea Planului Național 

de Acțiuni  în domeniul Drepturilor Omului (2018-2020): Ședința 4 de consultare „Nediscriminarea, 

egalitatea și drepturile minorităților naționale”. Cancelaria de Stat a Republicii Moldova; Oficiul 

ONU pentru Drepturile Omului din Moldova. Chișinău, 02 martie 2021 



 
 

DUMINICA, Ion. Cu privire la necesitatea stabilirii unui dialog periodic interinstituțional între 

reprezentanții Societății Civile a Romilor și instituțiile responsabile ale Administrației Publice 

Centrale aferent monitorizării și evaluării procesului de implementare a politicilor publice rome în 

Republica Moldova. 

 

Sesiunea de Consultări Publice în cadrul procesului de elaborare a Raportului Național privind 

Evaluarea Periodică Universală (ciclul III) și a Raportului prvind implementarea Planului Național 

de Acțiuni  în domeniul Drepturilor Omului (2018-2020): Ședința 6 de consultare „Dreptul la 

educație. Drepturile copilului și tinerilor”. Cancelaria de Stat a Republicii Moldova; Oficiul ONU 

pentru Drepturile Omului din Moldova. Chișinău, 04 martie 2021. 

DUMINICA, Ion. Cu privire la problemele inițierii procesului de studiere a Curriculumului 

național „Istoria, cultura și tradițiilor romilor din Republica Moldova” în instituțiile de învățământ 

general din localitățile compact populate de persoanele de etnie Romă. 

 

Ședința Comisiei Naționale de Heraldica pe lângă Președintele Republicii Moldova. Președinția 

Republicii Moldova. Chișinău, 30 martie 2021. 

DUMINICA, Ivan. Perspectiva elaborării semnelor heraldice din satele cu populație bulgară și 

găgăuză din Republica Moldova. 

 

Dialogul de Politici post-Evaluare Națională Voluntară (VNR) „Diminuarea inegalităților – sau 

cum ne asigurăm că nimeni nu este lăsat în urmă în procesul de dezvoltare durabilă”. Guvernul 

Republicii Moldova; ONU Moldova. Chișinău, 06 aprilie 2021.  

DUMINICA, Ion. Asigurarea accesului echitabil la procesul educației la distanță, în special 

pentru copiii din mediul social-vulnerabil, dezavantajați de lipsa echipamentului digital și deprinderi 

reduse de lucru în spațiul online. 

 

Public consultation organized by the Special Rapporteur on the Right to Adequate Housing with 

Civil Society Organizations „Housing discrimination and spatial segregation”. United Nations 

Human Rights Office of the High Commissioner. or. Geneva (Elveția), 12 aprilie 2021.  

DUMINICA, Ion. Roma unequal access to Social Housing is an essential impediment to 

respond to anti COVID-19 measures: case of the Republic of Moldova. 

 

Ședința Grupului interinstituțional responsabil de elaborarea „Programului pentru susținerea 

populației de etnie Romă din Republica Moldova pe anii 2021-2025”. Domeniul: Educație. 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova. Chișinău, 19 

aprilie 2021.  

DUMINICA, Ion. Cu privire la necesitatea implementării incluzive a Curriculumui școlar 

„Istoria, cultura și tradițiile romilor din Republica Moldova” în 185 localități compact populate de 

persoanele de etnie Romă din Republica Moldova. 

 

Sesiunea de consultări în cadrul Grupului de lucru interministerial aferent procesului de 

elaborare a Planului de Acțiuni pentru anii 2021-2024 privind implementarea Strategiei de 



 
 

consolidare a relațiilor interetnice din Republica Moldova pentru anii 2017-2027. Domeniul: 

Participare la viața publică. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Agenția Relații Interetnice; 

Oficiul Înaltului Comisar al OSCE pentru Minoritățile Naționale. Chișinău, 13 mai 2021.  

DUMINICA, Ion. Cu privire la necesitatea implicării reprezentanților minorităților 

naționale/etnice din Republica Moldova în cadrul Grupurilor de lucru consultative interinstituționale 

pentru elaborarea politicilor publice în sfera consolidării Relațiilor interetnice: reconfigurarea de la 

abordarea festivă-etnofolclorică spre parteneriat politic. 

 

Sesiunea de consultări în cadrul Grupului de lucru interministerial aferent procesului de 

elaborare a Planului de Acțiuni pentru anii 2021-2024 privind implementarea Strategiei de 

consolidare a relațiilor interetnice din Republica Moldova pentru anii 2017-2027. Domeniul: 

Dialogul intercultural și apartenența civică la statul Republica Moldova. Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării, Agenția Relații Interetnice, Oficiul Înaltului Comisar al OSCE pentru 

Minoritățile Naționale. Chișinău, 31 mai 2021.  

DUMINICA, Ion. Cu privire la necesitatea fortificării dialogului intercultural din Republica 

Moldova prin prisma reevaluării curriculumului școlar la disciplinile umaniste: coabitarea afinității 

„identitatea etnică”  și „identitatea civică”. 

 

Ședință de consultare a proiectului „Studiului de evaluare a impactului pandemiei COVID-19 

asupra drepturilor omului în Republica Moldova”. Oficiul ONU pentru Drepturile Omului în 

Moldova. Chișinău, 28 mai 2021.  

DUMINICA, Ion. Cu privire la necesitatea creării unor spații didactice utilate cu echipamente 

digitale în cadrul Instuțiilor de Invățământ General pentru accesul echitabil la procesul educației 

online al elevilor ce locuiesc într-un mediu needucogen. 

 

Consultare cu privire la Analiza Comună de Ţară a ONU pentru Republica 

Moldova (UN ССА) cu experţi romi, lideri ai comunităţii rome, reprezentanţi activi ai organizaţiilor 

romilor şi mediatori comunitari. Oficiului ONU pentru Drepturile Omului în Moldova, Cadrul de 

asistenţă pentru dezvoltare al Naţiunilor Unite (UNDAF). Chişinău, 03 septembrie 2021.  

DUMINICA, Ion. Bariere şi provocări contemporane în accesul copiilor romi la educaţia de 

calitate. 

 

Şedinţa de Lucru cu privire la acţiunile ce ţin de intensificarea eforturilor de şcolarizare a 

copiilor de etnie romă planificate în cadrul Planului de Acţiuni a Guvernului Republicii Moldova 

pentru anii 2021-2022. Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Coaliţia „Vocea Romilor” din Republica 

Moldova. Chişinău, 14 septembrie 2021. 

DUMINICA, Ion. Prezentarea propunerilor de îmbunătăţire a accesului la educaţia de calitate a 

copiilor romi în cadrul proiectului de act normativ „Planul de Acţiuni a Guvernului Republicii 

Moldova pentru anii 2021-2022”.  

 



 
 

Consultarea publică a Raportului cu privire la nivelul egalităţii de gen în Moldova. UNFPA 

Moldova, UN Women Moldova, Cenrul pentru Parteneriat şi Dezvoltare. Chişinău, 17 septembrie 

2021. 

DUMINICA, Ion. Cu privire la necesitatea creării unei instituţii publice responsabile de 

elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice necesare pentru diminuarea inegalităţilor 

intersectoriale din perspectiva persoanelor de etnie romă. 

 

Şedinţa de lucru „Provocările şi problemele locale curente ale comunităţii rome”. Consiliul 

raional Drochia, Asociaţia Obştească „Drom Angle”, Coaliţia „Vocea Romilor” din Republica 

Moldova. Drochia, 22 septembrie 2021. 

DUMINICA, Ion. Cu privire la necesitatea abordării incluzioniste a procesului de studiere 

curriculumului şcolar „Istoria, cultura şi tradiţiile romilor din Republica Moldova” în localităţile 

compact populate de romi din raionul Drochia. 

 

Prezentarea publică a a Raportului actualizat  privind cartografierea localităților dens populate 

de romi din Republica Moldova. Agenția de Relații Interetnice, Ministerul Educației și Cercetării, 

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova). Chișinău, 11 octombrie 2021. 

DUMINICA, Ion. Prezentarea datelor aferente vulnerabilităților sociale intersectoriale a 

comunităților rome în cadrul Raportului actualizat privind cartografierea localităților dens populate 

de romi în Republica Moldova. 

 

Ședința de lucru „Discutarea proiectului Programului pentru anii 2022 – 2025 privind 

implementarea Strategiei de consolidare a  relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 

2017-2027”. Serviciul politici în domeniul relații interetnice / Ministerul Educației și Cercetării al 

Republicii Moldova. Chișinău, 24 noiembrie 2021. 

DUMINICA, Ion. Prezentarea propunerilor referitoare la compartimentul „Acțiune prioritară: 

1.3.2. Realizarea de studii şi cercetări fundamentate privind relaţiile interetnice în Republica 

Moldova”. 

Ședința de lucru „Discrepanțele privind rata de școlarizare a copiilor romi prezentată în cadrul 

„Raportului actualizat de cartografiere a localităților dens populate de romi din Republica Moldova” 

și datele oficiale prezentate periodic la Ministerul Educației și Cercetării de către Direcțiile de 

învățământ din orașele: Soroca, Otaci (r-nul Ocnița), Edineț și Rîșcani”. Ministerul Educației și 

Cercetării al Republicii Moldova. Chișinău, 25 noiembrie 2021. 

DUMINICA, Ion. Cu privire la necesitatea colectării intersectoriale a datelor aferente copiilor 

romi atestați în localitățile dens populate de romi pentru a îmbunătăți indicatorii de școlarizare. 

 

Ședința Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial. 

GRĂDINARU, Natalia. Prezentarea dosarului „Moșitul tradițional”. 

 

Propuneri la Acordul model de cooperare între Ministerul Educației și Cercetării al Republicii 

Moldova și autorități din sfera științei și inovării din alte state.  

DOLGHI, Adrian.  



 
 

 

 

8. Infrastructura de cercetare utilizată în cadrul proiectului include:  

• echipamente sau seturi de instrumente electronice: tehnica de procesare a informației - 

calculatoare de birou și portabile (hardware), accesorii ale acestora (softwere), aparate foto, 

proiectoare de imagine, camera video, rețea Internet; 

• sisteme informatice și rețele de comunicații: instrumente de identificare unica a 

documentelor electronice sau a caracterelor uilizate  pentru d idenifica in mod unic un stil științific – 

DOI (Digital object identifier); identificatorul numeric pentru individualizarea piblicațiilor – ISBN 

(International Standard Serial Number) sau a carcaterelor utilizate; 

• resurse bibliografice de informare ale bibliotecilor, arhivelor de stat, colecții (pinacoteci) de 

arta ale muzeelor; 

• resurse bibliometrice; 

• Arhiva Folclorică Digitală 

• resurse electronice cu acces deschis – IBN (Instrumentul Bibliometric Național), ca 

instrument de popularizare a științei și pasibil pentru aplicații colaborative; 

• baze de date individuale ale cercetatorilor. 

 

9. Colaborare la nivel național în cadrul implementării proiectului 

Pentru o mai bună realizare a obiectivelor propuse, echipa de implimentare a proiectului a 

dezvoltat relații de colaborare pe plan național cu mai multe instituții științifice, educaționale și de 

cultură. Relațiile de colaborare au fost axate pe: 

- Organizarea de conferințe. Reuniunile științifice desfășurate în cadrul proiectului de 

cercetare au presupus implicarea instituțiilor partenere atât pe plan internațional, cât și național. 

Astfel, în calitate de parteneri și participanți ai reuniunilor științifice pe plan național, s-au stabilit 

relații de colaborare durabile cu: Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, Muzeul Național 

de Istorie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău,  Universitatea Tehnică din 

Moldova. 

- Elaborarea de documentele de politici la nivel național, regional și local. În acest sens, 

colaboratorii din cadrul proiectelor au răspuns solicitărilor transmise din partea MECC, ANCD, 

ONG-uri și alte instituții. 

- Cercetătorii din cadrul proiectului sunt delegați în calitate membri ai Comisiilor de susținere 

a  examenele de licență și masterat în instituţiile de învăţământ superior (Cara Nadejda, Grădinaru 

Natalia, Sîrf Vitalie).  

- Cercetătorii din cadrul proiectului sunt implicați în activitatea Comisiilor naționale: 

Dolghi Adrian și Grădinaru Natalia sunt membri ai Comisiei Naționale pentru Salvgardarea 

Patrimoniului Cultural Imaterial; Duminica Ivan este membru al Comisiei Naționale de Heraldica pe 

lângă Președintele Republicii Moldova. 

 

 

 



 
 

10.  Colaborarea la nivel internațional în cadrul desfășurării proiectului s-a axat pe câteva 

direcții de dezvoltare a relațiilor de colaborare: 

 

- Semnarea contractelor de parteneriat cu instituțiile de cercetare de peste hotare. Au fost 

semnate contracte de colaborare științifică între IP Institutul Patrimoniului Cultural şi Complexul 

Muzeal „Moldova” Iași, România; Institutul de Etnologie și Antropologie „N.N. Mikluho-Maklai”, 

Rusia. 

- Colaborare în vederea organizării reuniunilor științifice. O serie de reuniuni științifice, 

organizate în cadrul proiectului, au fost realizate în parteneriat cu instituții de cercetare, cultură și 

învățământ din România, Ucraina, Rusia, Belarus. 

- Colaborare în vederea publicării de materiale științifice. Cercetătorii din cadrul proiectului sunt 

implicați în recenzarea materialelor pentru reviste internaționale și fac parte din comitete științifice / 

colegii de redacție ale revistelor internaționale. Mai multe articole, publicate în Revista de 

Etnologieie și Cultorologie, sunt, de asemenea, recenzate de cercetători de peste hotare. Cercetători 

străini fac parte și din comitetul științific / colegiul de redacție al Revistei de Etnologieie și 

Cultorologie. 

- Erasmus+ teaching mobility Programme. Colaborare în vederea diseminării rezultatelor 

cercetării în cadrul Atelierului internațional de cercetare „Memoires, nostalgies et recomponsitions 

identitaires dans le Balkanes” (Laboratorul de Antropologie prospectivă/Universitatea Catolică din 

Louvain-la-Neuve (Belgia), 27 iulie 2021. 

 - Vizite cercetătorilor, implicați în desfășurarea proiectului, la insituțiile de peste hotare 

(România, Ucraina, Rusia, Belgia), efectuate în scopul documentării și consultării fondurilor de 

arhivă referitoare la temele planificate. 

 - Stagii ale cercetătorilor din cadrul proiectului la instituțiile de cercetare din România, în baza 

burselor oferite de Institutul Cultural Român. 

 



 
 

11.  Dificultățile în realizarea proiectului 

În perioada realizării proiecului, cercetorii s-au confruntat cu următoarele dificultăți: 

- Fluctuația cadrelor tinere. Salarizarea la nivel scăzut în domeniul de activitate, vizat de Proiect, 

îi determină pe tinerii să renunțe la activitățile în cadrul acestuia și să dea curs ofertelor financiare și 

de dezvoltare profesională, pe care le propun companiile internaționale din țară și din străinătate. 

- Insuficiența fondurilor pentru efectuarea cercetărilor de teren. Din cauza că în proiect nu sunt 

prevăzute fonduri financiare pentru investigațiile de teren, cercetătorii au posibilități reduse de a 

colecta materiale etnografice de teren, de a realiza studii de caz, astfel fiind puși în situația de a 

ajunge cu greu la concluzii certe în studiile întreprinse. 

- Consecințele pandemiei. Majoritatea dintre cecetători s-au îmbolnăvit sau/și au avut de suferit 

din cauza pandemiei, fapt ce s-a rasfrânt negativ asupra desfășurării acțiunilor de investigare a 

temelor de cercetare. De asemenea, din cauza restricțiilor din timpul pandemiei, cercetătorii au avut 

posibilități reduse de a se deplasa în ţară şi în străinătate pentru a realiza investigații în arhive, 

biblioteci, muzee sau pentru a participa la manifestări ştiinţifice, schimburi de experienţă în centrele 

și instituţiile de profil. 

 

12.  Diseminarea rezultatelor obținute în proiect în formă de prezentări la foruri științifice 

(comunicări, postere – pentru cazurile când nu au fost publicate în materialele conferințelor, 

reflectate în p. 6). (Opțional) 

Lista forurilor la care au fost prezentate rezultatele obținute în cadrul proiectului de stat se va 

prezenta (în ordine cronologică) separat (conform modelului) 

Model:  

Titlul manifestării (cu indicarea tipului de manifestare – internațională, națională etc.);  

Organizatori, țara, perioada desfășurării evenimentului;  

Numele, prenumele, titlul științific al participantului;  

Titlul comunicării/raportului susținut (cu indicarea tipului de prezentare – oral, poster etc.)  

 

➢ Manifestări științifice internaționale (în străinătate): 38 

 

Міжнародна конференція „Ідентичності в умовах пограниччя”.  Kафедра археології, 

етнології та культурології факультету історії та міжнародних відносин Ужгородського 

національного університету (УжНУ). Ujgorod (Ucraina), 27-28 ianuarie 2021. 

Dr. PRISAC, Lidia. Женщины пограничья в условиях трудовой миграции (на примере 

постсоветской Молдовы) / (prezentare orală). 

 

Activități cultural-didactice dedicate Zilei eliberării romilor din robie și Zilei limbii materne. 

Școala Gimnazială „Ion Petrovici” din orașul Tecuci (județul Galați, România), 20 februarie 2021. 

Dr. DUMINICA, Ion. Prelegerea publică „Robia țiganilor în Țara Moldovei (8 iulie 1428 – 10 

decembrie 1855)” / (prezentare orală). 

 

Sesiunea științifică „Alma Mater Sucevensis”. Ediția a XXI-a. Universitatea Ștefan cel Mare” 

din Suceava / Facultatea de Istorie și Geografie. Suceava (România), 05-06 martie 2021. 



 
 

Dr. ARAPU, Valentin. Culpabilizarea „străinului” pentru provocarea epidemiilor / pandemiilor 

de ciumă (interferențe istorice și etnoculturale) / (prezentare orală). 

 

International Conference „50th International Roma Day: Towards justice and building trust”. 

Centre for European Policy Studies, ERGO Network, Central Council of German Sinti and Roma. 

Bruxelles (Belgia), 29 martie 2021. 

Dr. DUMINICA, Ion. Contemporary challenges on rebuild trust between Roma and non-Roma 

through better implementation of School Curriculum „History and Culture of Roma” / (prezentare 

orală). 

 

Mіжнародній онлайн-конференція «Доробок ученого й письменника Олекси Романця». 

Чернівецькая обласна універсальна наукова бібліотека ім.М.Івасюка. Cernăuți (Ucraina), 2 

aprilie 2021.  

Dr. COJUHARI, Ecaterina. Олекса Романець - дослідник українсько-молдовських 

літературних і фольклорних зв’язків / (prezentare orală). 

 

Activități cultural-didactice dedicate Zilei Internaționale a Romilor. Școala Gimnazială „Ion 

Petrovici”, Casa de Cultură Tecuci (județul Galați, România). 08 aprilie 2021.  

Dr. DUMINICA, Ion. Semnificația istorică a Zilei de 8 Aprilie pentru Mișcarea Internațională a 

Romilor / (prezentare orală). 

 

International Conference „Roma Youth together for Emancipation and Empowerment. The role 

of history in the participation and inclusion of Roma young people”. Council of Europe, 

International Roma Youth Network „Ternype”, European Roma Institute for Arts and Culture. or. 

Strasbourg (Franța), 09 aprilie 2021.  

Dr. DUMINICA, Ion. How to improve the Council of Europe Recommendation on Roma 

History Teaching: the case of the Republic of Moldova / (prezentare orală). 

 

International Scientific Conference on “Mental Health, Well-Being and Loneliness during 

COVID-19”. Jindal Institute of Behavioural Sciences , Jindal Global University, Free International 

University of Moldova. Sonipat-Haryana (India), 09-10 aprilie 2021. 

Dr. CAUNENCO, Irina. Family as a psychological support resource during a pandemic / 

(prezentare orală). 

 

Trialog Conference on Ukrainian-Russian-German Understanding in View of their Shared 

History: Encounters IV. Berliner Institut für Gruppenanalyse. Potsdam-Berlin (Germania), 16-17 

aprilie 2021. 

Dr. CAUNOVA, Natalia. Культурно-историческая травма как травма этнической 

идентичности / (prezentare orală). 

 

Regional conference for policymakers and educators from South-East Europe „Addressing Anti-

Semitism through Education”. OSCE-ODIHR, UNESCO. Varșovia (Polonia), 26-27 aprilie 2021. 



 
 

Dr. ȘIHOVA, Irina. Preventing Anti-Semitism through Education: the Moldovan Case / 

(prezentare orală). 

 

Masa rotundă „Oul pascal – valori sacre”. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca/Centrul 

Universitar Nord din Baia Mare; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din 

Chișinău/Facultatea de Arte și Design. Baia Mare (România), 26-27 aprilie 2021. 

Dr. GRĂDINARU, Natalia. Oul pascal în obiceiurile de vindecare / (prezentare orală). 

OSADCI, Raisa. Oul pascal în mentalitatea tradițională românească / (prezentare orală). 

 

The Annual International Conference “Un-Bordering Disciplinarity Trans-/Cross-/Post-

Disciplinary Approaches to Linguistic and Literary Research” (IVth Edition). Spiru Haret 

University. București (România), 19-20 mai 2021. 

Dr. hab. CUȘNIR, Jozefina. Трансценденция vs редукция: на примере литературных 

текстов Т. Манна, Г. Стайн, М. Зощенко, Ч. Буковски / (prezentare orală). 

 

International Workshop “Colours of Peace”. Erasmus+ Programme of the European Union, 

Balkan History Association. București (România). 24 mai 2021.  

Dr. DUMINICA, Ion. Roma from the Republic of Moldova: between Ethnic and Social 

Discrimination / (prezentare orală). 

 

Международная научная онлайн-конференция «Кирилло-Мефодиевские чтения», 

посвященная 175-летию харьковской болгаристики. Центр болгаристики и балканских 

исследований имени М. Дрынова Харьковского национального университета имени 

В. Н. Каразина. Harkiv (Ucraina), 26-27 mai 2021. 

Dr. hab. DUMINICA, Ivan. Просвещенное духовенство в среде бессарабских болгар – 

Автоном Вылков (1876–1952) / (prezentare orală). 

 

International Seminar „Introduction of Romani language in the school system in Ukraine”. 

Council of Europe Office in Ukraine. Kiev, 17 iunie 2021. 

Dr. DUMINICA, Ion. Concerning native priority of teaching in Romani Language – History and 

Culture of Roma in the Republic of Moldova / (prezentare orală). 

 

Круглый стол «Греки Буджака: потенциал репрезентации прошлого и культуры», 

посвященный 200-летнему юбилею начала Греческой революции. Измаильский историко-

краеведческий музей, Греческий фонд культуры. or. Izmail (regiunea Odesa, Ucraina), 17 unie 

2021. 

Dr. hab. DUMINICA, Ivan. Бессарабские болгары и греческая революция 1821 года / 

(prezentare orală). 

 

Atelierul internațional de cercetare „Memoires, nostalgies et recomponsitions identitaires dans 

le Balkanes”. Laboratorul de Antropologie prospectivă/Universitatea Catolică din Louvain-la-Neuve 

(Erasmus+ teaching mobility Programme). Louvain la Neuve (Belgia), 27 iulie 2021. 



 
 

Dr. DUMINICA, Ion. Finding an inclusive model of teaching the History and Culture of Roma 

from the Republic of Moldova / (prezentare orală). 

Dr. PRISAC, Lidia. Women labour migration from Republic of Moldova: tendencies and 

approaches / (prezentare orală). 

Dr. PROCOP, Svetlana. Everyday life of soviet specialist in Cuba during the period 1984–1986: 

experience of participant observation / (prezentare orală). 

 

Videoconferinţă „Robi. Vecini. Rumâni – o serie de consideraţii comparative”. Centrul Naţional 

de Cultură a Romilor „Romano Kher”. Bucureşti (România), 25 august 2021. 

Dr. DUMINICA, Ion. Statutul etnosocial al ţiganilor robi în Ţara Moldovei reliefat în sursele 

documentare. Colecţia „Moldova în Epoca Feudalismului” (sec. XV – începutul sec. XIX) / 

(prezentare orală). 

 

Sesiunea anuală internațională de comunicări științifice. Muzeul Țării Făgărașului „Valer 

Literat”. Făgăraș (jud. Brașov, România), 03 septembrie 2021. 

Dr. ARAPU, Valentin. Valențele memorialistice și identitare în comunitățile de pe valea 

Prutului: cazul lui Victor Crudu – pictor, caricaturist și restaurator de covoare la Muzeul de Istorie și 

Etnografie din orașul Ungheni / (prezentare orală). 

 

Conferința științifică interdisciplinară „Construcția Barajului de la Stânca-Costești: context 

istoric, amenajarea teritoriului și impact bioclimatic”. Romania Young Academy. Satul Șoldănești 

(com. Blândești, jud. Botoșani, România), 6-8 septembrie 2021. 

Dr. ARAPU, Valentin. Construcția Nodului Hidrotehnic Costești – Stânca. Propaganda 

sovietică versus tragedia localnicilor (aspecte istorice, memorialistice și etnoculturale) / (prezentare 

orală). 

 

Сonferinţă ştiinţifică internaţională „Turkish and Moldovan Traditional Culinary 

Culture”. UNESCO Turkish National Committee. Ankara (Turcia), 19-29 septembrie 2021. 

Dr. SOROCEANU, Evdochia. Пища и кухонная утварь гагаузов / (prezentare orală). 

 

14th European Platform for Roma Inclusion. European Commission / Directorate-General for 

Justice and Consumers. Bruxelles (Belgia), 20 septembrie 2021. 

Dr. DUMINICA, Ion. Tackling some practical solutions on unequal access to online education 

during the COVID-19 pandemic on Roma communities in the Republic of Moldova / (prezentare 

orală). 

 

Conferinţa ştiinţifică internaţională «Българите в Урал и Сибир». Институт за Eтнология и 

Фолклористика с Етнографски Mузей. Българска Академия на Науките. Sofia (Bulgaria), 05-06 

оctombrie 2021. 

Dr. CARA, Nadejda. Българи, родени в депортация: пътища на запазване на българското / 

(prezentare orală). 

 



 
 

Международная научная конференция „Через нашу жизнь Москва прошла насквозь…: 

Москва и москвичи в литературе и искусстве русского зарубежья”. Дом-музей Марины 

Цветаевой. Moscova (Rusia),  9-10 octombrie 2021. 

GARUSOVA, Olga. Эмигрантские дороги «сына и внука «Русского слова». В.Ф. Благов в 

Румынии и Германии / (prezentare orală). 

 

Міжнародна конференція «Національно-визвольна боротьба українців середини ХХ ст. в 

усноісторичній та фольклорій візіях», присвячена пам’яті фольклориста, учасника 

національно-визвольного руху Євгена Луня. Інститут Народознавства НАН України. Львів 

(Ucraina), 13-14 octombrie 2021. 

Dr. COJUHARI, Ecaterina. Голод 1946-1947 рр. в українських селах Республіки Молдова 

крізь призму діалектного тексту / (prezentare orală). 

 

XIII Конвент Российской ассоциации международных исследований „К 30-летию 

внешней политики новой России” (Секция 9.7. „Межкультурная коммуникация”). 

Московский государственный институт международных отношений. Moscova (Rusia), 14-16 

octombrie 2021.  

ROMANCIUC, Alexei. Две этические системы» В. Лефевра и межкультурная 

коммуникация России и США в условиях современного ухудшения отношений / (prezentare 

orală). 

 

Conferința științifică cu participare internatională „Țara, Biserica și Neamul. Identitate și 

comuniune spirituală din perioada regimului totalitar până în contemporaneitate”. Academia 

Română, Institutul Național pentru studiul Totalitarismului, Muzeul Maramureșan, Universitatea 

Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare/Facultatea de Litere. București 

(România), 20 octombrie 2021. 

Dr. DOLGHI, Adrian. Presa ca instrument al îndoctrinării copiilor și formării identități sovietice 

în R(A)SS Moldovenească (1924-1961) (comunicare orală în ședința plenară) 

Dr. GRĂDINARU, Natalia. Obiceiurile în RSSM în contextul politicilor ateiste/ (comunicare 

orală în ședința plenară). 

 

IV Міжнародна науково-практична конференція «Митрополит Петро Могила: маловідомі 

сторінки життя». Науково-освітні центр патріотичного виховання молоді Міжнародного 

університету розвитку людини «Україна». Kiev (Ucraina), 29 octombrie 2021. 

Dr. COJUHARI, Ecaterina; Dr. COJUHARI, Victor. Постать митрополита Петра Могили в 

соціокультурному просторі Республіки Молдова / (prezentare orală). 

 

The second course of the Barvalipe Roma Online University „European Roma History: 

История Русских Ромов (конец XVII – XXI веков)”. European Roma Institute 

for Arts and Culture e.V. Berlin (Germania), 02 noiembrie 2021. 

Dr. DUMINICA, Ion. История ромов: миф и реальность в системе образования / 

(prezentare orală).  



 
 

 

12th Meeting of the Council of Europe Dialogue with Roma and Traveller Civil Society 

„Teaching the history of Roma and Travellers”. Council of Europe/Directorate of Anti-

Discrimination/Roma and Travellers Team. Strasbourg (Franța), 03 noiembrie 2021.  

Dr. DUMINICA, Ion. Finding an inclusive framework of teaching curriculum of the History, 

Culture and Tradition of Roma in the Republic of Moldova / (prezentare orală).  

 

ХІ Міжнародна наукова конференція „Одеські етнографічні читання: Ідентичності в 

етнографії і фольклорі”. Факультету історії та філософії/Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова. Odesa (Ucraina), 04 noiembrie 2021. 

Dr. COJUHARI, Ecaterina. Освітній простір Республіки Молдова: проблеми формування 

української ідентичності / (prezentare orală). 

Dr. COJUHARI, Victor. Збереження і розвиток національної самосвідомості українців 

Республіки Молдова / (prezentare orală). 

 

Lansarea lucrării „Sclavia romilor și locurile memoriei – album de istorie socială”. Centrul de 

Cercetări Culturale și Sociale „Romane Rodimata”. București (România), 19 noiembrie 2021. 

   Dr. DUMINICA Ion. Cu privire la originile exonimului „athinganoi”/„țigan” din perspectiva 

sintagmei „țigani: proprietatea neatinsă de sclavi/robi” / (prezentare orală). 

 

IX Международный интердисциплинарный научно-практический симпозиум 

«Медицинская антропология перед новыми вызовами: мир, люди, знания икультуры вэпоху 

пандемии». Ассоциация медицинских антропологов (АМА), Институт этнологии и 

антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (ИЭА РАН: Центр медицинской 

антропологии). Moscova (Rusia), 18-20 noiembrie 2021.  

Dr. GRĂDINARU, Natalia Смерть и похороны больных ковидом в условиях 

противоэпидемических ограничени/ (prezentare orală). 

 

Roma Leadership Academy „Nicolae Gheorghe”. OSCE Office for Democratic Institutions and 

Human Rights / Contact Point for Roma and Sinti Issues. Warsaw (Polonia), 04 decembrie 2021. 

Dr. DUMINICA, Ion. Lack of historical and cultural knowledge concerning Roma minority – 

generate anti-Roma stereotypes and prejudice in collective mentality of majority. 

 

➢ Manifestări științifice internaționale (în Republica Moldova): 41 

International Online Symposium “Mapping and Protecting Moldova’s Jewish Cemeteries”. 

European Jewish Cemeteries Initiative. Chișinău, 28 ianuarie 2021. 

Dr. ȘIHOVA, Irina. Jewish Cemeteries of Moldova Republic: Field Research / (prezentare 

orală). 

 

Conferința științifică internațională „Бесарабия – център на българското национално-

освободително движение”. Societatea științifică a bulgariștilor din Republica Moldova, Biblioteca 

„Hristo Botev”.  Chișinău, 02 martie 2021. 



 
 

Dr. hab. DUMINICA, Ivan. За един бесарабски българин от Твърдица, участник в Руско-

турската освободителна война / (prezentare orală). 

 

Simpozionul Internațional de Etnologie „Tradiții și procese etnice”. Ediția a II-a „Petre 

Ștefănucă – sociolog, etnograf și folclorist român basarabean: la 115 ani de la naștere”. Centrul de 

Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural. Chișinău, 30 martie 2021. 

Dr. CAUNOVA, Natalia. Культурно-историческая травма как травма этнической 

идентичности / (prezentare orală). 

Dr. COJUHARI, Victor. Динамика брачности украинцев Республики Молдова в конце XX 

– начале XXI века / (prezentare orală).  

Dr. DAMIAN, Victor. Евреи ашкеназы и сефарды Молдавского княжества. Историография 

вопроса / (prezentare orală). 

Dr. hab. DUMINICA, Ivan. Mărturiile preoților bulgari din Basarabia despre situația religioasă 

în Bulgaria la sfârșitul sec. XVIII – începutul sec. XIX / (prezentare orală). 

GARUSOVA, Olga. Быт и традиции русских межвоенной Бессарабии в воспоминаниях 

современников / (prezentare orală). 

Dr. GRĂDINARU, Natalia. Obiceiurile și tradițiile din Valea Nistrului de Jos reflectate în opera  

lui Petre Ștefănucă / (prezentare orală). 

Dr. NICOGLO, Diana. Восприятие родного  языка и представления о нем в гагаузской 

этнической среде / (prezentare orală). 

OSADCI, Raisa. Aplicarea metodelor de cercetare ale Institutului Social Român în activitățile 

științifice ale Secției „Etnologie românească” / (prezentare orală). 

PALIHOVICI, Iulii. Reglementările juridice ale vieții comunităților evreiești din Basarabia în 

perioada anilor 1812-1918 / (prezentare orală). 

Dr. PRISAC. Lidia. Criza socio-economică din Republica Moldova – catalizator al migrației 

forței de muncă / (prezentare orală). 

Dr. SÎRF, Vitali. Текстовой компонент традиционных подвижных игр гагаузов / (prezentare 

orală). 

Dr. ȘIHOVA, Irina. Catalogarea patrimoniului material evreiesc pe baza analizei statisticii 

recensămintelor / (prezentare orală). 

 

Conferința științifică internațională „Războiul Crimeii, Pacea de la Paris și consecințele sale 

pentru spațiul românesc”, dedicată împlinirii a 165 de ani de la semnarea Tratatului de Pace de la 

Paris. Institutul de Istorie. Chișinău, 27 mai 2021. 

Dr. hab. DUMINICA, Ivan. Болгары Бессарабии в Kрымской войне (1853–1856) / 

(prezentare orală). 

 

Conferința științifică internațională „Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European 

al Cercetării și Educației”. Ediția a VIII-a. Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 4 iunie 

2021. 

Dr. ARAPU, Valentin. Dimensiunile personalității lui Galenus prin prisma eradicării „ciumei 

antonine”: de la sacrificiul personal spre salvgardarea comunitară / (prezentare orală). 



 
 

 

Şcoală de vară internaţională „Discursuri identitare în spaţii multiculturale: Republica Moldova 

– Bucovina”. Moldova Intsitut Leipzig, Universitatea de Stat din Moldova. Comrat, 06 septembrie 

2021.  

Dr. hab. DUMINICA, Ivan. Experienţele lingvistice ale bulgarilor din Gagauzia / (prezentare 

orală). 

 

Conferința științifică internațională „Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în 

contextul dezvoltării durabile a societății”. Facultatea de Filologie și Istorie/Universitatea 

Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Chișinău, 24-25 septembrie 2021.  

Dr. ARAPU, Valentin; ARAPU, Gabriel. Sfânta Mare Muceniță Varvara – ocrotitoare de boli, 

prin prisma interconexiunilor patrimoniului cultural (aspecte onomastice, etnologice și eclesiastice) / 

(prezentare orală). 

Dr. GRĂDINARU, Natalia. Normele de gestionare rațională a resurselor mediului în practicarea 

meșteșugurilor tradiționale. 

 

Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugen Coşeriu”. Ediția a XVI-a „Eugen 

Coşeriu centenar”. Institutul Cultural Român ”Mihai Eminescu” la Chişinău, Universitatea „Ştefan 

cel Mare” din Suceava, Universitatea Naţională „Yurii Fedkovici” din Cernăuţi, Universitatea de 

Stat din Moldova. Chișinău, 24-25 septembrie 2021. 

Dr. hab. CUȘNIR, Jozefina. Мегамодерн в Кишиневе: интерактивные многоуровневые 

трактовки литературных шедевров / (prezentare orală). 

 

Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Viaţa ecleziastică şi implicaţii laice din spaţiul Pruto-

Nistrean în secolele XIX–XXI”, consacrat împlinirii a 185 de ani de la sfinţirea Catedralei 

Mitropolitane şi a Clopotniţei din Chişinău. Ediţia a V-a. Facultatea de Istorie și 

Filosofie/Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Istorie. Chişinău, 2 octombrie 2021. 

Dr. hab. DUMINICA, Ivan. Священническая династия Балжаларских в Бессарабии / 

(prezentare orală). 

 

Conferința șiințifică internațională „Multi-/plurilingvism, contrastivitate, comparativism și 

comunicare interculturală”. Facultatea de Litere/Universitatea Liberă Internațională din Moldova. 

Chișinău, 15-16 octombrie 2021.  

Dr. hab. CUȘNIR, Jozefina. Ноэтическая система концепций как инновационный 

инструмент для интердисциплинарных исследований / (prezentare orală). 

 

Conferinţa științifică internațională „Identitățile Chișinăului: Strada 31 August 1989”. Ediția a 

VII-a. Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova, Grupul Civic pentru Patrimoniu 

Cultural.  

Dr. hab. DUMINICA, Ivan. Activitatea Dumei Orăşeneşti din Chişinău în perioada primarului 

Dmitri Minco / (prezentare orală). 



 
 

GARUSOVA, Olga. Приют Бальша на Киевской улице (ул. 31 Августа 1989, 110) / 

(prezentare orală). 

 

Международная научная конференция «Болгарская этническая общность в Республике 

Молдова: история и современное состояние» (посвященная 200-летию издания «Инструкции 

о сельских приказах» главного попечителя Ивана Никитича Инзова и Дню бессарабских 

болгар). Тараклийский государственный университет «Григорий Цамблак». Тараклия, 29 

октября 2021. 

Dr. hab. DUMINICA, Ivan. История исследований «Инструкции о сельских приказах» 

Ивана Никитича Инзова / (prezentare orală). 

Dr. SÎRF, Vitali. Отражение эпизодов колонизации Буджака в устном народном 

творчестве гагаузов / (prezentare orală). 

Dr. SOROCEANU, Еvdochia. Болгарско-гагаузские параллели в названиях изделий из 

теста / (prezentare orală). 

 

Seminar internațional „Promovarea dialogului și consolidarea minorităților”. Moldova Intstitut 

Leipzig, Universitatea de Stat din Moldova. Soroca, 31 octombrie 2021. 

 Dr. DUMINICA, Ion. Istoria comunității rome din cartierul „Dealul Romilor” din orașul Soroca 

/ (prezentare orală). 

 

Simpozionul Știinţific Internaţional In memoriam academicianului Constantin Popovici, ediţia a 

VI-a „Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi diacronic”. Institutul 

Patrimoniului Cultural. Chișinău, 10 noiembrie 2021. 

Dr. CARA, Nadejda. Варианты сказки «О доброй падчерице и злой дочери» в фольклоре 

болгар Молдовы и Украины / (prezentare orală). 

Dr. CAUNENCO, Irina. Удовлетворённость смыслом жизни у молодёжи украинцев 

Молдовы / (prezentare orală). 

Dr. COJUHARI, Ecaterina. Українська мова в розвідках співробітників сектору «Етнологія 

українців» Центру етнології Інституту культурної спадщини / (prezentare orală). 

Dr. COJUHARI, Victor. Сектору Етнологія українців Центру етнології Інституту 

культурної спадщини – 30 років / (prezentare orală). 

Dr. DOLGHI, Adrian. Copilăria sovietică reflectată în publicațiile periodice „Scânteia 

Leninistă” și „Tînărul Leninist” din R(A)SS Moldovenească (1924-1961) / (prezentare orală). 

Dr. GALUȘCENCO, Oleg. Этнополитические процессы в Молдавской АССР: позиция 

руководства Украины / (prezentare orală). 

Dr. GRĂDINARU, Natalia. Tradițiile alimentare ale populației ucrainene din Republica 

Moldova la începutul secolului XXI / (prezentare orală). 

IJBOLDINA, Irina. Особенности молдавских семейных обрядов в украинских селах 

Бессарабии XIX века. в художественной литературе / (prezentare orală). 

Dr. NICOGLO, Diana. Опыт исследования этничности в художественной литературе 

украинцев Республики Молдова / (prezentare orală). 



 
 

ROMANCIUC, Alexei. Традиция «почестнэ» булаештских украинцев и ее румынские 

параллели / (prezentare orală). 

Dr. SOROCEANU, Evdochia. Славянские заимствования в названиях хлебных изделий у 

гагаузов / (prezentare orală).. 

Dr. SÎRF, Vitali. Украинская тема в научных трудах В. А. Мошкова по этнографии и 

фольклоре / (prezentare orală). 

Dr. URSU, Valentina. Politica autorităților față de monumentele de istorie și cultură din Sudul 

Basarabiei (sec. XIX-XXI). Studiu comparat / (prezentare orală). 

 

➢ Manifestări științifice naționale cu participare internațională: 14 

Masa rotundă națională cu participare internațională „Cultura iudaică în cercetarea academică 

din Republica Moldova (la cea de-a 30-a aniversare a etnologiei evreilor din Republica Moldova)”. 

Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural. Chişinău, 22 aprilie 2021. 

Dr. COJUHARI, Victor. Сотрудничество между группами «Этнология евреев» и 

«Этнология украинцев» Института культурного наследия в их научной повседневности / 

(prezentare orală). 

Dr. hab. CUȘNIR, Jozefina. Pogromul din 1903 de la Chișinău în lucrările științifice ale 

colaboratorilor grupului „Etnologia evreilor” al Institutului Patrimoniului Cultural: aspecte de bază / 

(prezentare orală). 

Dr. DAMIAN, Victor. In memoriam: Изяслав Левит (1922 – 2021), доктор хабилитат 

истории, основатель академической иудаики в Республике Молдова / (prezentare orală). 

Dr. DAMIAN, Victor. Академическая иудаика в Республике Молдова. 30-лет 

исследовательской деятельности группы «Этнология евреев» Центра этнологии Института 

культурного наследия: итоги и перспективы / (prezentare orală). 

Dr. NICOGLO, Diana. Вклад научных сотрудников группы «Этнология евреев» в 

изучение темы этничности в еврейской литературе” / (prezentare orală). 

Dr. SÎRF Vitali. Рита Яковлевна Клейман как наставник и коллега в „архиве” моей памяти 

/ (prezentare orală). 

Dr. ȘIHOVA, Irina. Istoria cercetărilor de teren a patrimoniului evreiesc în Republica Moldova / 

(prezentare orală). 

Dr. ZAICOVSCHI, Tatiana. De la Secția de istorie și cultură a evreilor din Moldova până la 

grupul «Etnologia evreilor»: etape ale cercetării științifice / (prezentare orală). 

 

Научно-практическая конференция с международным участием «Единство исторических 

судеб», посвящённая памяти протоиерея Михаила Чакир. НИЦ Гагаузии им. М.В. 

Маруневич, Молдавский Государственный Университет. Chișinău, 08 septembrie 2021. 

Dr. hab. DUMINICA, Ivan. Протоиерей Михаил Чакир и «Союз русского народа» / 

(prezentare orală). 

Dr. SOROCEANU, Еvdochia. Подготовка специалистов по болгарскому и гагаузскому 

языкам в Кишиневском педагогическом университете им. И. Крянгэ / (prezentare orală). 

 



 
 

Conferinta stinţifică națională cu participare internaţională „Изучаване на диалектната и 

социолингвистическата ситуация в регионите с компактно българско население в  Република 

Молдова и Украйна”. Тараклийский государственный университет «Григорий Цамблак». 

Taraclia, 30 septembrie-01 оctombrie 2021. 

Dr. CARA, Nadejda. Жената и материалният свят в приказките на българите в Молдова / 

(prezentare orală). 

Dr. SÎRF, Vitali. Изучение диалектов и говоров гагаузского языка на территории 

Молдавии и Украины: прошлое, современное состояние и перспективы. 

 

Conferinţa ştiinţifică națională cu participarea internaţională „Tradiţie şi inovare în cercetarea 

ştiinţifică”. Ediţia a X-a. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 08 octombrie 2021. 

Dr. DAMIAN, Victor. Зарождение неформального еврейского образования в Республике 

Молдова (начало 90-х гг. XX в.). 

 

Круглий стіл «Вшанування пам'яті жертв Голодоморів в Україні і Республіці Молдова», 

до Дня пам’яті жертв голодоморів 1921-1923, 1932-1933, 1947-1948 рр.. Українська громада 

Республіки Молдова, Громадська Асоціація «Українська громада ім. Петра Могили міста 

Кишинів», Жіноча громада українок Молдови, Посольство України в Республіці Молдова. 

Chișinău, 26 noiembrie 2021. 

Dr. COJUHARI, Ecaterina. Голод 1946-1947 гг. в МРСР у спогадах очевидців / (prezentare 

orală).  

 

 

➢ Manifestări științifice naționale: 37 

Masă rotudă „Комратская республика 1906 года – ключевой этап национального движения 

гагаузского народа”, посвященный 115-й годовщине Комратской Республики 1906 г. и 

приуроченный ко Дню рождения Президента Гагаузской Республики – Степана Михайловича 

Топал. Научно-исследовательский центр гагаузии им. М. В. Маруневич. Comrat, 6 ianuarie, 

2021. 

Dr. hab. DUMINICA, Ivan. Воспоминания священника Комратского собора – Автонома 

Вылкова о событиях 1906 года в Комрате / (prezentare orală). 

 

Kруглый стол «О роли православия и православной церкви в судьбе гагаузов 

Бессарабии», приуроченный к 165-й годовщине возведения Комратского Свято-Иоанно-

Предтеченского кафедрального собора. Научно-исследовательский центр гагаузии им. М. В. 

Маруневич. Comrat, 21 ianuarie, 2021. 

Dr. hab. DUMINICA, Ivan. Из истории становления Комратского Свято-Иоанно-

Предтеченского собора / (prezentare orală). 

 

Masa rotundă dedicată zilei Naționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Ministerul 

Afacerilor Externe și Integrării Europene a Republicii Moldova; Agenția Relații Interetnice. 

Chișinău, 26 ianuarie 2021. 



 
 

Dr. DUMINICA, Ion. Prelegerea publică  „Holocaust: O Lecție a Trecutului pentru Prezent. 

Deportarea și exterminarea romilor basarabeni in Transnistria (1942-1944)” / (prezentare orală). 

 

Masa rotundă „Limba maternă – fundamentul unei națiuni”, organizată cu ocazia Zilei 

Internaționale a Limbii Materne. Filiala „Ștefan cel Mare”/Biblioteca Municipală B.P.Hasdeu. 

Chișinău, 19 februarie 2021. 

Dr. CARA, Nadejda. Роль родного языка в формировании этнического самосознания 

болгар Молдовы / (prezentare orală). 

 

Kруглый стол «Усовершенствование и адаптация действующего Куррикулума по 

учебной дисциплине “Гагаузский язык и литература” (2018, 2019 гг.) к современным 

реалиям». Научно-исследовательский центр гагаузии им. М. В. Маруневич. Comrat, 6 aprilie 

2021. 

Dr. SOROCEANU, Еvdochia. О необходимости перевода действующего Куррикулума по 

учебной дисциплине “Гагаузский язык и литература” на коммуникативную основу / 

(prezentare orală). 

 

Masa rotundă dedicată Zilei Internaționale a Romilor „50 de ani de la I Congres Internațional al 

Romilor (Londra, 08 aprilie 1971)”. Guvernul Republicii Moldova; Coaliția „Vocea Romilor” din 

Republica Moldova. Chișinău, 08 aprilie 2021.  

Dr. DUMINICA, Ion. Acțiunile prioritare identificate de Societatea Civilă a Romilor pentru 

implementarea eficientă a Programului pentru susținerea populației de etnie romă din Republica 

Moldova pentru anii 2021 – 2025 / (prezentare orală). 

 

Kруглый стол «200 години от рождението на Георги Раковски – основоположник на 

организираното българско национално-освободително движение, публицист, поет, 

изследовател». Тараклийский государственный университет «Григорий Цамблак». Taraclia, 

14 aprilie 2021. 

Dr. hab. DUMINICA, Ivan. Георги Раковски за преселването на българите в Русия / 

(prezentare orală). 

 

Научна онлайн конференция „200 години от рождението на българския революционер 

Георги Раковски”. Biblioteca „ Hristo Botev”, Societatea științifica a bulgariștilor din Republica 

Moldova. Chișinău, 15 aprilie 2021.  

Dr. hab. DUMINICA, Ivan. Една малко известна книжка на Георги Раковски за 

преселването на българите в Русия / (prezentare orală). 

 

Masa rotundă „Unitate prin diversitate”. Centrul de excelență în medicină „Raisa Pacalo”; 

Catedra disciplinelor socio-umane. Chișinău, 22 aprilie 2021. 

Dr. DUMINICA, Ion. Istoria și cultura romilor din Republica Moldova / (prezentare orală). 

 



 
 

Lecția publică  „Комратский некрополь: история и перспективы исследований”. Научно-

исследовательский центр гагаузии им. М. В. Маруневич. Comrat, 23 aprilie 2021. 

Dr. hab. DUMINICA, Ivan. Методы исследования современного некрополя / (prezentare 

orală). 

 

Atelierul de lucru „Descoperirea antreprenorială în domeniul Tehnologia Informației și 

Comunicațiilor: subdomeniul „Interoperabilitate, date deschise și e-infrastructuri”. Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Chișinău, 27 aprilie 2021.  

Dr. DUMINICA, Ion. Elaborarea și prezentarea conceptului de proiect „Explorarea de teren a 

gradului de acomodare a societăților tradiționale din mediul rural vizavi de transformările globale 

generate de  societatea digitală” / (prezentare orală). 

 

Kруглый стол «Духовно наследcтво на Тараклия». Тараклийский государственный 

университет «Григорий Цамблак». Taraclia, 5 mai 2021. 

Dr. CARA, Nadejda. Образът на Свети Георги в песенния фолклор на българите в 

Република Молдова / (prezentare orală). 

Dr. hab. DUMINICA, Ivan. Свещеническата династия Николаеви в Бесарабия / (prezentare 

orală). 

 

Masă rotundă „Cooperarea Institutului Patrimoniului Cultural cu instituții din sfera științei și 

inovării din Uniunea Europeană”. Institutul Patrimoniului Cultural. Chișinău, 13 mai 2021. 

Dr. DOLGHI, Adrian. Indexarea revistelor științifice ale IPC în bazele științifice din Uniunea 

Europeană: ERIH+, CEEOL, SCOPUS. Standardele de calitate, beneficiile, perspectivele de 

dezvoltare / (prezentare orală). 

Dr. PROCOP, Svetlana. Participarea cercetătorilor IPC în Programul ERASMUS +: experiența 

de cooperare cu Universitatea Louvain-la-Neuve din Belgia / (prezentare orală). 

 

Kруглый стол «Българистът Константин Поглубко: личност и учен». Biblioteca „ Hristo 

Botev”, Societatea științifica a bulgariștilor din Republica Moldova. Chișinău, 17 mai 2021. 

Dr. hab. DUMINICA, Ivan. Краеведчески проучвания на Константин Поглубко / (prezentare 

orală). 

 

Masa Rotundă „Lansarea noului traseu turistic la Călărași”. Muzeul de Istorie și Etnografie 

orașului Călărași, 30 mai 2021 

Dr. ȘIHOVA Irina. Istoria evreiască – componența integrală a istoriei Călărașului / (prezentare 

orală). 

 

Masa rotundă „O abordare complexă privind combaterea discursului de ură în Republica 

Moldova”. Consiliul Europei, Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova. Chișinău, 11 iunie 

2021. 

Dr. DUMINICA, Ion. Cu privire la necesitatea combaterii discursurilor politice antițigăniste în 

mass media online / (prezentare orală). 



 
 

 

Proiectul cultural educativ „Dialog social cu locuitorii mun. Chișinău”. Secția Cultură, Tineret și 

Sport (Pretura sect. Ciocana), Biblioteca „Transilvania”. Chișinău, 27 iunie 2021. 

Dr. DUMINICA, Ion. Prezentarea culturii comunității rome din Republica Moldova prin 

intermediul cărții „Цыганские народные сказки” (Chișinău: Arc, 2012, 160 p.) / (prezentare orală). 

 

Conferinţa naţională „Un tandem administrativ remarcabil: primarul Carol Schmidt şi arhitectul 

Alexandru Bernardazzi”. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Muzeul de Istorie al orașului 

Chişinău, Grupul civic pentru Patrimoniul cultural. Chișinău,  2 iulie  2021. 

GARUSOVA, Olga. Dezvoltarea Chişinăului în viziunea primarului Carol Schmidt. 

 

Conferinţa naţională „Accesul la Justiţie pentru Romi şi Minorităţi Etnice”. Centrul Naţional al 

Romilor, Agenţia Relaţii Interetnce. Chişinău, 06 iulie 2021.  

Dr. DUMINICA, Ion. Cu privire la necesitatea aprobării unor măsuri de prevenire a conflictelor 

interetnice locale şi combaterea discursurilor de ură antiţigăniste in oraşul Otaci (r-nul Ocniţa) / 

(prezentare orală). 

 

Lecţie publică dedicată comemorării Holocaustului împotriva romilor în cel de-al II-lea război 

mondial. Filiala „Ştefan cel Mare” a Bibliotecii municipale „B.P. Hasdeu”. Chişinău, 03 august 

2021. 

Dr. DUMINICA, Ion. Holocaustul „ignorat” al romilor basarabeni in Transnistria (1942-1944) / 

(prezentare orală). 

 

Dezbaterea publică nr. 201 „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice. Povara înţelegerii 

contradictorii a problemei victimelor regimurilor totalitare”. Agenţia de Presă Info-Prim Neo. 

Chişinău, 19 august 2021. 

Dr. DUMINICA, Ion. Cu privire la necesitatea aprobării de către Parlamentul Republicii 

Moldova a unei noi date comemorative – 23 august Ziua de comemorare a victimelor regimurilor 

stalinist şi nazist / (prezentare orală). 

 

Seminarul al V-lea „Деятельность общинного медиатора по обеспечению права на 

продвижение истории, культуры и традиции ромов”. Представительство Организации 

Объединенных Наций в Республике Молдова. Tiraspol, 20 august 2021. 

Dr. DUMINICA, Ion. История ромов Молдовы. Формирование «фрагментарной 

идентичности ромов»: географическая, профессиональная, лингвистическая / (prezentare 

orală). 

Dr. DUMINICA, Ion. Роль общинного медиатора в обеспечении права на продвижении 

истории, культуры и традиции ромов / (prezentare orală). 

 

Conferinţa ştiinţifico-practică „100 години от смъртта на патриарха на българската 

литература Иван Вазов”. Societatea Ştiinţifică a Bulgariştilor din Republica Moldova. Chişinău, 

21 septembrie 2021. 



 
 

Dr. CARA, Nadejda. Общонародно и индивидуално в речника на Иван Вазов / (prezentare 

orală). 

Dr. hab. DUMINICA, Ivan. Епохата в творчеството на Вазов и личността на Вазов в 

епохата / (prezentare orală). 

 

Masa rotundă „Metodologii și tehnici moderne de cercetare etnologică”. Ediția a II-a. Centrul de 

Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural. Chișinău, 12 octombrie 2021.  

Dr. CAUNENCO, Irina. Metode de cercetare calitativă în etnopsihologie: clasicul sau inovarea 

(în baza exemplelor axate pe percepția perspectivei temporale) / (prezentare orală). 

Dr. DOLGHI, Adrian. „Etnologia sovieticității” ca direcție de cercetare în Republica Moldova / 

(prezentare orală). 

Dr. IVANOVA, Nina. Antropologia urbană: metodele principale de cercetare a orașului și 

particularitățile metodologice / (prezentare orală). 

Dr. GALUȘCENCO, Oleg. Desfășurarea Recensământului unional din anul 1926 în RASS 

Moldovenească: aspecte metodologice / (prezentare orală). 

Dr. GRĂDINARU, Natalia. Perceperea „celuilalt” în cadrul cercetărilor etnografice de teren / 

(prezentare orală). 

Dr. NICOGLO, Diana. Cercetarea transformărilor socio-culturale, cauzate de pandemia 

COVID-19 în Republica Moldova (abordări teoretice și metodologice în cadrul proiectului bilateral 

moldo-turc, propus de IPC) / (prezentare orală). 

ROMANCIUC, Alexei. Современная культурная и экономическая антропология: 

некоторые перспективные направления научных исследований / (prezentare orală). 

OSADCI, Raisa. Cercetări etnografice de teren: aspecte metodologice / (prezentare orală). 

 

Atelierul de Instruire cu părinții romi și cadrele didactice în cadrul Proiectului „Sprijin social și 

educațional pentru copiii romi de la treapta  preșcolară și primară pentru integrarea cu succes în 

sistemul de învățământ general”. Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova, Fundația 

pentru Copii „Pestalozzi”. or. Călărași, 15 noiembrie 2021. 

Ion DUMINICA. Istoria și Cultura Romilor din Republica Moldova: memorie socială, sistemul 

de valori și tradiții comunitare.  

 

Conferința științifică națională „Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice 

în științele educației”. Universitatea de Stat „B.P. Hașdeu” din Cahul, 22 decembrie, 2021. 

Dr. ARAPU, V., SOLTAN, T., VDOVICENCO, A. Originea toponimelor în contextul istoriei 

locale: cazul satului Puhoi din raionul Ialoveni (aspecte istorice și etnoculturale) / (prezentare orală). 

 

13. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute în proiect (premii, medalii, titluri, alte 

aprecieri). (Opțional): 8 

Model: Nume, prenume; Distincția; Evenimentul (expoziție, concurs, târg ș.a.)  

 



 
 

Dr. CARA Nadejda a primit Diploma de Onoare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 

a Republicii Moldova, în semn de înaltă recunoştinţă şi apreciere  a activităţii prodigioase în 

domeniul învățământului, pentru dedicație, devotament și perseverență în promovarea educației de 

calitate, și cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorilor din învățământ. Chișinău, 05 octombrie 2021. 

Dr. COJUHARI Ecaterina a primit Diploma de Onoare a Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării a Republicii Moldova, în semn de înaltă recunoştinţă şi apreciere  a activităţii prodigioase 

în domeniul învățământului, pentru dedicație, devotament și perseverență în promovarea educației 

de calitate, și cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorilor din învățământ. Chișinău, 05 octombrie 

2021. 

Dr. DUMINICA Ion a primit Diploma de Onoare a Guvernul Republicii Moldova (nr. 18-

124/R-1567 din 09.04.2021), în semn de recunoştinţă şi apreciere pentru contribuţia tinerei generaţii 

la consolidarea societăţii civile a romilor în Republica Moldova, implicare activă in viaţa socială şi 

politică a ţării, precum şi cu prilejul Zilei Internaţionale a Romilor. 

Dr. DUMINICA Ion a primit Diploma Agenției de Relații Interetnice din Moldova, pentru 

contribuție la promovarea toleranței, dialogului intercultural, pentru cooperare în domeniul 

consolidării relațiilor interetnice și implementarea H.G. 734/2016 „Cu privire la aprobarea Planului 

de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pe anii 2016-2020”. 

Chișinău, 16 noiembrie 2021. 

Dr.hab. DUMINICA Ivan a primit Placheta Onorifică „Ivan Inzov” a Consiliului raional 

Taraclia, pentru contribuţia substanțială în cercetarea istoriei comunității bulgarilor din Republica 

Moldova. Taraclia, 29 octombrie 2021.  

Dr. PROCOP Svetlana a primit Diploma de Onoare a Guvernului Republicii Moldova (nr. 18-

123/R-1507 din 11.02.2021), pentru activitate prodigioasă şi contribuţie substanţială la dezvotarea 

ştiinţei, promovarea rezultatelor remarcabile în domeniul cercetării şi inovării, precum şi cu prilejul 

Zilei Internaţionale a Femeilor şi Fetelor din domeniul Ştiinţei. Chișinău, 11 februarie, 2021. 

Dr. SOROCEANU Evdochia, a primit Diploma de Onoare a Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării a Republicii Moldova,  în semn de înaltă recunoştinţă şi apreciere a activităţii 

prodigioase, contribuţie substanţială la dezvoltarea ştiinţei şi cu ocazia Zilei Internaţionale a 

Femeilor şi Fetelor din domeniul Ştiinţei. Chișinău, 11 februarie 2021. 

Dr. ZAICOVSCHI Tatiana a primit Diploma de Onoare a Ministerului Educației și Cercetării 

al Republicii Moldova,  în semn de înaltă recunoştinţă şi apreciere a activităţii prodigioase, pentru 

dedicare, devotament și perseverență în promovarea și implementarea rezultatelor cercetării și cu 

prilejul Zilei Științei. Chișinău, 10 noiembrie 2021. 

 

14. Promovarea rezultatelor cercetărilor obținute în proiect în mass-media (Opțional): 65 

➢ Emisiuni radio/TV de popularizare a științei: 50 

Model: Nume, prenume / Emisiunea / Subiectul abordat 

ARAPU, V. Emisiunea „Istoria la pachet”/Radio Chișinău. Pandemiile în istoria universală, 

01.03.2021. 

ARAPU, V. Emisiunea „Istoria la pachet”/Radio Chișinău. Istoria vaccinării, 15.032021. 

ARAPU, V. Emisiunea „Istoria la pachet”/Radio Chișinău. Toma Ciorbă – medicul sanitar al 

Basarabiei, 19.04.2021. 



 
 

ARAPU, V. Emisiunea „Istoria la pachet”/Radio Chișinău.. Crucea Roșie Internațională și 

Semiluna Roșie, 07.06.2021.  

CARA, Nadejda. Emisiunea „На Буджакска вълна”/TV Moldova 1: Светите Кирил и 

Методий – основатели на българския книжовен език, 18.05.2021. 

CARA, Nadejda. Emisiunea „На Буджакска вълна”/TV Moldova 1: Иван Вазов – един от 

създателите на словесното богатство на съвременния български книжовен език, 21.09.2021. 

COJUHARI, Ecaterina; COJUHARI, Victor. Emisiunea „Відродження”/Radio Moldova: 

Народний календар. Українські новорічні традиції в Республіці Молдова на початку ХХІ 

століття, 14.01.2021. 

COJUHARI, Ecaterina; COJUHARI, Victor. Emisiunea „Відродження”/Radio Moldova: 

Пізнаємо рідну культуру! Репортаж про відкриття шкільного Музею української культури в 

гімназії ім. Т. Шевченка (Кишинів), 21.01.2021. 

COJUHARI, Ecaterina; COJUHARI, Victor. Emisiunea „Відродження”/Radio Moldova: 

Українська пісня на теренах Молдови, 28.01.2021. 

COJUHARI, Ecaterina; COJUHARI, Victor. Emisiunea „Відродження”/Radio Moldova: 

Міжнародний етнологічний симпозіум «Традиції і етнічні процеси» Випуск II: Петре 

Штефенуке – бессарабсько-румунський соціолог, етнограф і фольклорист: до 115-ї річниці 

від дня народження, 01.04.2021. 

COJUHARI, Ecaterina; COJUHARI, Victor. Emisiunea „Відродження”/Radio Moldova: До 

Міжнародного дня Європи. Круглий стіл „Сooperarea Institutului Patrimoniului Cultural cu 

instituții din sfera științei și inovării din Uniune Europeană” (Chișinău, 13 mai 2021). Співпраця 

Інституту культурної спадщини з науковими та інноваційними установами Європейського 

Союзу, 13.05.2021. 

COJUHARI, Ecaterina; COJUHARI, Victor. Emisiunea „Відродження”/Radio Moldova: 

Культурна спадщина українців Республіки Молдова в контексті ХІІІ Міжнародної 

конференції «Культурна спадщина: дослідження, валоризація, просування» (організатор – 

Інститут культурної спадщини Міністерства освіти, культури та досліджень Республіки 

Молдова), 27.05.2021. 

COJUHARI, Ecaterina; COJUHARI, Victor. Emisiunea „Відродження”/Radio Moldova: 

Народний календар.  Традиції святкування Першого Спаса – Маковія українцями 

Молдови. Розповідь старожилів українських сіл Республіки Молдова, 12.08.2021. 

COJUHARI, Ecaterina; COJUHARI, Victor. Emisiunea „Відродження”/Radio Moldova: До 

всесвітнього Дня науки. З0 років сектору «Етнологія українців» Інституту культурної 

спадщини. Про роль і здобутки молдовських україністів у вивченні історії, мови і культури 

українців Республіки Молдова. 6-і Наукові читання пам’яті академіка К. Ф. Поповича 

«Українсько-молдовські етнокультурні зв’язки в синхронії і діахронії», 11.11.2021. 

DAMIAN, Victor. Emisiunea „Sub același cer”/TV Moldova 1: Interviu în cadrul Zilei 

Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului „Pe urmele sângeroase ale 

Holocaustului”, 28.01.2021. 

DOLGHI, A. Știri/Radio Chișinău. Interviu despre Simpozionul Internațional de Etnologie 

„Tradiții și procese etnice”. Ediția a II-a „Petre Ștefănucă – sociolog, etnograf și folclorist român 

basarabean: la 115 ani de la naștere”, 30.03.2021. 



 
 

DOLGHI, A. Știri/Radio Moldova. Interviu despre Conferinţa ştiinţifică internaţională 

«Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare, Ediția a 13-a, 27-28 mai 2021. 

29.05.2021. 

DOLGHI, A. Emisiunea „Actualități”/ Radio Moldova. Interviu despre Simpozionul național de 

Studii Culturale, ediția a III-a, dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului, organizat de IPC și 

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu ”, Filiala de Arte „Tudor Arghezi” (Chișinău, 28 septembrie 

2021), 27.09.2021.  

DUMINICA, Ion. Radio Europa Liberă Moldova/compartimentul „Moldova”: Copii din 

comunităţile rome: marii perdanţi ai educaţiei la distanţă (reportaj multimediac):  Educaţia online – 

factor de risc generator al excluziunii sociale pentru copiii romi din Republica Moldova, 

09.03.2021. 

DUMINICA, Ion. Emisiunea „Petalo Romano”/TV Moldova 1: Semnificaţia istoriă a sărbatorii 

„8 aprilie – Ziua Internaţională a Romilor”, 08.04.2021. 

DUMINICA, Ion. Radio Europa Liberă Moldova/compartimentul „Social”: Atunci când 

problemele romilor sunt ascunse, acestea se agravează şi nu se soluţionează, 09.04.2021. 

DUMINICA, Ion. Emisiunea „Sâmbătă după amiază”/Radio Vocea Basarabiei: Curricula 

şcolară „Istoria, cultura şi tradiţiile romilor” – parte componentă a istoriei Republicii Moldova: 

provocări curente în procesul de predare, 10.04.2021. 

DUMINICA, Ion. Emisiunea „Регионалы”/TV8: Современные вызовы ромов Республики 

Молдова в условиях пандемии, 21.04.2021. 

DUMINICA, Ion. Emisiunea „Регионалы”/TV8: Политическое представительство 

ромской общины в местных и государственых органах власти Республики Молдова, 

23.06.2021. 

DUMINICA, Ion. Emisiunea „Petalo Romano”/TV Moldova 1: Efectele sociale ale pandemiei 

provocate de virusul COVID-19 în rândul comunității romilor din Republica Moldova, 29.07.2021.  

DUMINICA, Ion. Emisiunea „Multi-Kulti”/Radio România Actualități: Cu privire la 

necesitatea includerii compartimentului de studiere a fenomenului social de sclavie a romilor în 

manualele de istorie, 26.11.2021. 

DUMINICA, Ivan. Emisiunea „Haberlär”/Gagauziya Radio Televizionu: Participarea 

bulgarilor basarabeni în Primul Război Mondial (1914–1918), 21.01.2021. 

DUMINICA, Ivan. Emisiunea „Сегодня”/NTS: Rezultatele recente obținute în cadrul 

cercetărilor bulgaristice realizate în cadrul Grupului „Etnologia bulgarilor”/Centrul de Etnologie 

al IPC, 26.01.2021. 

DUMINICA, Ivan. Emisiunea „Калейдоскоп”/Телевизия СКАТ (Bulgaria): Сercetările 

curente în domeniul bulgaristicii din Republica Moldova, 18.03.2021. 

DUMINICA, Ivan. Emisiunea „Haberlär”/Gagauziya Radio Televizionu: Развитието на 

българската етническа общност в Бесарабия, 24.03.2021. 

DUMINICA, Ivan. Emisiunea „Новости”/NTS: 20 апреля –145 лет со дня Апрельского 

Национально-освободительного восстания в Болгарии против османского гнета, 15.04.2021. 

DUMINICA, Ivan. Emisiunea „Haberlär”/Gagauziya Radio Televizionu: Interviu despre 

editarea culegerea de studii „Священник Михаил Чакир: публикации автора и материалы о 

нем в журнале «Кишиневские епархиальные ведомости» (Кишинев, 2021)”, 28.04.2021. 



 
 

DUMINICA, Ivan. Emisiunea „Сегодня”/NTS: Viaţa şi activitatea protoiereului Mihail 

Ceachir, 30.04.2021. 

DUMINICA, Ivan. Emisiunea „На Буджакска вълна”/TV Moldova 1: Traducerea Evangheliei 

în limba bulgară modernă de către călugărul Theodosie Bistrițki, 18.05.2021. 

DUMINICA, Ivan. Emisiunea „Новости”/NTS: 2 июня – День памяти Христо Ботева и 

всех, кто погиб за свободу и независимость Болгарии, 02.06.2021. 

DUMINICA, Ivan. Emisiunea „На Буджакска вълна”/TV Moldova 1: Interviu despre 

restaurarea a monumentelor funerare ale unor personalităţi marcante de origine bulgară din 

Chişinău (Luca Milenco, Stefan şi Hristofor Kirov), 03.08.2021. 

DUMINICA, Ivan. Emisiunea „Gagauz Ogea”/TV Moldova 1: Interviu despre preotul Chiriac 

Topalov, membru al Comisiei pentru traducerea cărţilor religioase pentru găgăizii din Basarabia 

(perioada țaristă), 10.08.2021. 

DUMINICA, Ivan. Emisiunea „Cuvintele credinţei”/TV Moldova 1: Interviu despre 

Simpozionul ştiinţific „Lecturi mănăstireşti”, desfăşurate la Mănăstire Japca, 05.09.2021. 

DUMINICA, Ivan. Emisiunea „Новости”/ Gagauziya Radio Televizionu: Interviu despre 

Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională „Unitatea personalităţilor istorice”, 

consacrată comemorării Protoiereului Mihail Ceachir, 09.09.2021. 

DUMINICA, Ivan. Emisiunea „Новости”/NTS: „Иван Вазов – это всё для болгар”. 

Столетие со дня смерти патриарха болгарской литературы, 22.09.2021.  

DUMINICA, Ivan. Emisiunea „Новости”/Gagauziya Radio Televizionu: 200 лет 

«Инструкции о сельских приказах Ивана Инзова», 05.11.2021. 

DUMINICA, Ivan. Emisiunea „Голос болгар”/ Суспільне Одеса (Ucraina): Interviu și 

reportaj privind desfășurarea: Международная научная конференция «Болгарская этническая 

общность в Республике Молдова: история и современное состояние» (посвященная 200-

летию издания «Инструкции о сельских приказах» главного попечителя Ивана Никитича 

Инзова и Дню бессарабских болгар). Тараклийский государственный университет «Григорий 

Цамблак» (Тараклия, 29 октября 2021), 08.11.2021. 

GARUSOVA, Olga. Emisiunea „Actualități”/ Radio Moldova: Interviu despre conferinţa „Un 

tandem administrativ remarcabil: primarul Carol Schmidt şi arhitectul Alexandru Bernardazzi”, 

02.07.2021. 

GRĂDINARU, N. Emisiunea „Pulsul Basarabiei”/Radio Vocea Basarabiei. Simbolismul 

Marțișorului, 01.03.2021. 

GRĂDINARU, N. Emisiunea „Pulsul Basarabiei”/Radio Vocea Basarabiei. Despre Baba 

Dochia, 13.03.2021. 

GRĂDINARU, N. Știri/Radio Moldova. Interviu despre Conferința națională, cu participare 

internațională „Portul popular – expresie a istoriei și culturii neamului”, 22.06.2021. 

MAGOLA, A. Emisiunea „Bună Dimineaţa”/Postul de TV Moldova 1. Expoziția de manuscrise 

ale Mănăstirii Noul Neamț din colecția Muzeului Național de Etnografie și Istorie naturală, 

17.05.2021. 

OSADCI, R. Emisiunea „Dor de izvor”/Radio Chișinău. Dragobetele – străveche divinitate 

autohtonă, 23.02.2021. 



 
 

OSADCI, R. Emisiunea „Dor de izvor”/Radio Chișinău. Rusaliile – străveche imagine a Marii 

Zeițe Mame, 17.06.2021. 

SOROCEANU, Evdochia. Emisiunea „Сегодня”/NTS: Рождественско-новогодние обряды у 

гагаузов, 11.01.2021. 

 

 

➢ Articole de popularizare a științei: 15 

Model: Nume, prenume / Publicația / Titlul articolului 

CUȘNIR, Jozefina. Глобальный еврейский онлайн центр Jewish.ru, 20.08.2021 / Садистам 

обещали безнаказанность. 

https://jewish.ru/ru/interviews/articles/197260/ 

DAMIAN, Victor. Информационно-аналитический портал „Kommersantinfo.com”, 

03.11.2021 / За завесой толерантности. 

https://kommersantinfo.com/8373/za-zavesoj-tolerantnosti.html  

DUMINICA, Ivan. Информационный портал laf.md, 25.01.2021 / Строительство храма на 

тысячу человек в конце 19 века и дата основания первой церкви в Комрате. 

https://laf.md/2021/01/25/plany-po-stroitelstvu-hrama-na-tysjachu-chelovek-v-konce-19-veka-i-

data-osnovanija-pervoj-cerkvi-v-komrate-intervju-s-istorikom-ivanom-duminika/  

DUMINICA, Ivan. Информационный портал laf.md, 27.04.2021 / „Ay Boba” Михаил Чакир. 

11 интересных фактов о главном просветителе гагаузского народа. 

https://laf.md/2021/04/27/11-interesnyh-faktov-o-glavnom-prosvetitele-gagauzskogo-naroda-

mihaile-chakire/  

DUMINICA, Ivan. „Свет” (Тараклия, Республика Молдова), 30.04.2021 / Раскрыта 

трагическая судьба. 

DUMINICA, Ivan (coautor). „Свет” (Тараклия, Республика Молдова), 25.06.2021 / Кирилл 

Дарманчев – борец за создание и сохранение Тараклийского района. 

DUMINICA, Ivan (coautor). „Свет” (Тараклия, Республика Молдова), 25.10.2021 /  

«Виновник их благоденствия…». К 200-летию «Инструкции об обязанностях сельских 

приказов» генерала Инзова. 

DUMINICA, Ivan. „Твърдишки глас” (Твърдица, Сливен, Болгария), 01.01.2021 / Дядо 

Санди и неговата пещера в бесарабска Твърдица. 

DUMINICA, Ivan. „Твърдишки глас” (Твърдица, Сливен, Болгария), 01.04.2021 / В 

Молдова празнуваха Освобождението на България.  

DUMINICA, Ivan. „Твърдишки глас” (Твърдица, Сливен, Болгария), 12.05.2021/ 

Българите от Република Молдова отбелязаха 200-годишнината от рождението на Георги 

Раковски. 

DUMINICA, Ivan. „Твърдишки глас” (Твърдица, Сливен, Болгария), 08.08.2021 / 

Историята на един представител на известна българска свещеническа фамилия в Украйна. 

OSADCI, R. Portalul Stiri.md / Tradiţii şi obiceiuri în Joia mare: explicația ingredientelor din 

pască, 29.04.2021. 

https://stiri.md/article/social/traditii-si-obiceiuri-in-joia-mare-explicatia-ingredientelor-din-pasca  

https://jewish.ru/ru/interviews/articles/197260/
https://kommersantinfo.com/8373/za-zavesoj-tolerantnosti.html
https://laf.md/2021/01/25/plany-po-stroitelstvu-hrama-na-tysjachu-chelovek-v-konce-19-veka-i-data-osnovanija-pervoj-cerkvi-v-komrate-intervju-s-istorikom-ivanom-duminika/
https://laf.md/2021/01/25/plany-po-stroitelstvu-hrama-na-tysjachu-chelovek-v-konce-19-veka-i-data-osnovanija-pervoj-cerkvi-v-komrate-intervju-s-istorikom-ivanom-duminika/
https://laf.md/2021/04/27/11-interesnyh-faktov-o-glavnom-prosvetitele-gagauzskogo-naroda-mihaile-chakire/
https://laf.md/2021/04/27/11-interesnyh-faktov-o-glavnom-prosvetitele-gagauzskogo-naroda-mihaile-chakire/
https://stiri.md/article/social/traditii-si-obiceiuri-in-joia-mare-explicatia-ingredientelor-din-pasca


 
 

OSADCI, R. Portalul Mamaplus.md / 11 produse pe care ar trebui să le pui în Coșul de Paști, 

30.04.2021.  

https://mamaplus.md/mama-si-copilul/familie-si-societate/11-produse-pe-care-ar-trebui-sa-le-

pui-cosul-de-pasti  

OSADCI, R. Cotidianul Naţional Independent „Moldova Suverană” / Coșul de Paști ascunde 

adevarate simboluri ale divinității, 30.04.2021. 

https://moldova-suverana.md/article/cosul-de-pasti-ascunde-adevarate-simboluri-ale-

divinitatii_37549   

SÎRF, Vitali. „Sabaa yıldızı” (Komrat), Sayı: 82, s. 20-26/ Nikolay İgnatyeviç Baboglo: kısa 

bibliografiya. 

 

 

15. Teze de postdoctorat susținute și confirmate în anul 2021 de membrii echipei proiectului 

(Opțional): 1  

DUMINICA Ivan „Церковная жизнь болгар Бессарабии (1812–1918)” / Teză de postdoctorat 

(doctor habilitat în istorie), susținută la 26.02.2021, în cadrul Universității „Sf. Sf. Chiril și 

Metodiu” din or. Veliko Târnovo (Bulgaria). 

 

 

16. Materializarea rezultatelor obținute în proiect (Opțional): 12 

Forme de materializare a rezultatelor cercetării în cadrul proiectului pot fi produse, utilaje și 

servicii noi, documente ale autorităților publice avizate și aprobate etc. 

 

16.1. Documente ale autorităților publice avizate (proiecte de legi, hotărîri de guvern, etc.): 11 

DOLGHI, Adrian; DUMINICA Ion, GRĂDINARU, Natalia au elaborat un răspuns la 

solicitarea CEM-04 nr 05 din 19.01.2021, aferent Raportului de Evaluare ex-post juridică a Codului 

cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259/2004 / Instituția beneficiară: Comisia 

cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a Parlamentului  Republicii Moldova. 

DOLGHI, Adrian; DUMINICA Ion,  GRĂDINARU, Natalia au elaborat un răspuns  la 

solicitarea Nr. 04/2-09/523 din 05.02.2021, aferent propunerilor de modificare a HG 119/2013 „Cu 

privire la aprobarea Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice” / Instituția beneficiară: Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova. 

DUMINICA Ion a elaborat la 22 februarie 2021 o Notă Istorică aferentă inițierii procesului de 

selectare a unui teren corespunzător pentru instalarea Compoziției/Operei Comemorative 

„Monumentul de for public pentru Comemorarea Victmelor Holocaustului Romilor din timpul celui 

de-al II-lea război mondial” în municipiul Chișinău; Ședința de Lucru „Realizarea Acțiunii nr. 22 

„Identificarea și marcarea, prin instalare de plăci comemorative și/sau ridicare de monumente/ 

obeliscuri/stele, a locurilor de represiune/ghetouri și de execuție în masă a Romilor din perioada 

celui de-al Doilea Război Mondial”, aprobată prin HG 980/2020 „Cu privire la aprobarea Planului 

de acțiuni pentru anii 2021-2024 privind promovarea memoriei Holocaustului și a culturii toleranței 

în vederea combaterii rasismului, antisemitismului, xenofobiei și altor forme de intoleranță” / 

https://mamaplus.md/mama-si-copilul/familie-si-societate/11-produse-pe-care-ar-trebui-sa-le-pui-cosul-de-pasti
https://mamaplus.md/mama-si-copilul/familie-si-societate/11-produse-pe-care-ar-trebui-sa-le-pui-cosul-de-pasti
https://moldova-suverana.md/article/cosul-de-pasti-ascunde-adevarate-simboluri-ale-divinitatii_37549
https://moldova-suverana.md/article/cosul-de-pasti-ascunde-adevarate-simboluri-ale-divinitatii_37549


 
 

Instituția beneficiară: Cancelaria de Stat a Republicii Moldova; Serviciul Relații interetnice al 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova. 

DUMINICA Ion a elaborat un răspuns  la solicitarea Nr. 05/3-09/1142 din 12.03.2021 pentru 

elaborarea propunerilor de îmbunătățire a proiectului (varianta 11.03.2021) la Planul de Acţiuni 

pentru anii 2021-2024 privind implementarea Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice în 

Republica Moldova pentru anii 2017-2027 (aprobat prin HG 1019/2017) / Instituția beneficiară: 

Serviciul Relații interetnice al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova. 

DUMINICA Ion a elaborat un răspuns  aferent solicitării electronice din 15 iulie 2021 – pentru 

prezentarea propunerilor la proiectul acordului internaţional: „[INTERNATIONAL] AGREEMENT 

between the European Union and the Republic of Moldova on the participation of the Republic of 

Moldova in the Union programme Horizon Europe - the Framework Programme for Research and 

Innovation (2021-2027)” / Instituția beneficiară: Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a 

Republicii Moldova. 

DOLGHI Adrian; DUMINICA Ion a elaborat un răspuns aferent solicitării electronice din 05 

noiembrie 2021 – pentru elaborarea propunerilor la proiectul „Acordului de cooperare între 

Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și <...> în domeniile cercetării și inovării” / 

Instituția beneficiară: Ministerului Educației și Cercetării a Republicii Moldova. 

DUMINICA Ion a elaborat un răspuns  aferent solicitării Nr. 1309-01 din 05.11.2021 – pentru 

elaborarea propunerilor la proiectul de document: „Regulamentul privind publicațiile științifice, 

științifico-metodice, didactice și alte lucrări acceptate în procesul de evaluare a cercetării și inovării” 

/ Instituția beneficiară: Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare 

(ANACEC). 

 

16.2. Documente ale autorităților publice aprobate: 1 

DUMINICA Ion (coautor) – Raportul actualizat privind cartografierea localităților dens 

populate de romi din Republica Moldova, realizat la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării 

(MEC) și Agenției Relații Interetnice (ARI), cu asistența proiectului „Consilierea Guvernului 

Republicii Moldova în politici economice”, implementat de către Agenția de Cooperare 

Internațională a Germaniei (GIZ Molodva).  

https://mecc.gov.md/sites/default/files/final_raport_privind_cartografierea_localitatilor_dens_populate_de_romi.pdf   

   

 

17. Informație suplimentară referitor la activitățile membrilor echipei în anul 2021 

➢ Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice 

de susținere a tezelor (Opțional): 45 

Model: Nume, prenume / Evenimentul (conferință, consiliu de susținere etc.) / Perioada / 

Calitatea (membru, președinte ș.a.) 

 

17.1. Membru/președinte al comisiilor de susținere a exemenelor de licență/ master – 5 

Dr. CARA, Nadejda. Comisia pentru susținerea tezelor de master – Programul de studii de 

master „Educație lingvistică și comunicare interculturală (rus)” / Facultatea Filologie și Istorie / 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, ianuarie 2021 / Președinte. 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/final_raport_privind_cartografierea_localitatilor_dens_populate_de_romi.pdf


 
 

Dr. CARA, Nadejda. Comisia pentru susținerea tezelor de master – Programul de 

profesionalizare „Limba în spațiul comunicativ (rus)” / Universitatea Slavonă din Moldova, iunie 

2021 / Președinte.  

Dr. GRĂDINARU, Natalia. Comisia pentru susținerea tezelor de master – Programul de studii 

de master „Design și Dezvoltare de Produs”. Ciclul II. Facultatea Textile și Poligrafie, Universitatea 

Tehnică a Moldovei, 2021 / Președinte.  

Dr. GRĂDINARU, Natalia. Comisia pentru susținerea Examenului de Licenţă la programul 

0722.3 Design şi Tehnologii Poligrafice. Facultatea Textile și Poligrafie, Universitatea Tehnică a 

Moldovei. / Președinte. 

Dr.  SÎRF, Vitali. Comisia pentru susținerea tezelor de master – Programul de studii de master 

„Predarea limbii şi literaturii găgăuză în instituţiile preuniversitare” / Universitatea de Stat din 

Comrat, 27-28 mai 2021 / Membru. 

 

17.2. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific al conferințelor – 40  

Dr. COJUHARI, Ecaterina. Simpozionul Internațional de Etnologie „Tradiție și procese etnice”. 

Ediția a II-a „Petre Ștefănucă – sociolog, etnograf și folclorist român basarabean: la 115 ani de la 

naștere”. Ediția a II-a. Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural. Chișinău, 30 

martie 2021 / Membru al Comitetului de Organizare. 

Dr. COJUHARI, Ecaterina. Simpozionul Știinţific Internaţional In memoriam academicianului 

Constantin Popovici, ediţia a VI-a „Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi 

diacronic”. Institutul Patrimoniului Cultural. Chișinău, 10 noiembrie 2021/ Membru al Comitetului 

Științific și de Organizare. 

Dr. COJUHARI, Victor. Simpozionul Internațional de Etnologie „Tradiție și procese etnice”. 

Ediția a II-a „Petre Ștefănucă – sociolog, etnograf și folclorist român basarabean: la 115 ani de la 

naștere”. Ediția a II-a. Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural. Chișinău, 30 

martie 2021 / Membru al Comitetului de Organizare. 

Dr. COJUHARI, Victor. Conferința științifică națională cu participare internațională „Portul 

popular – expresie a istoriei și culturii neamului”. Ediţia a I-a. Institutul Patrimoniului Cultural. 

Chişinău, 22 iunie 2021 /  Membru al Comitetului de Organizare. 

Dr. COJUHARI, Victor. Simpozionul Știinţific Internaţional In memoriam academicianului 

Constantin Popovici, ediţia a VI-a „Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi 

diacronic”. Institutul Patrimoniului Cultural. Chișinău, 10 noiembrie 2021/ Membru al Comitetului 

Științific și de Organizare. 

COTOMAN, Carolina. Simpozionul Internațional de Etnologie „Tradiție și procese etnice”. 

Ediția a II-a „Petre Ștefănucă – sociolog, etnograf și folclorist român basarabean: la 115 ani de la 

naștere”. Ediția a II-a,. Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural. Chișinău, 30 

martie 2021 / Membru al Comitetului de Organizare. 

Dr. hab. CUȘNIR, Jozefina. Masa rotundă națională cu participare internațională „Cultura 

iudaică în cercetarea academică din Republica Moldova (la cea de-a 30-a aniversare a etnologiei 

evreilor din Republica Moldova)”. Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural. 

Chişinău, 22 aprilie 2021 / Membru al Comitetului Științific și de Organizare. 

Dr. DAMIAN, Victor. Masa rotundă națională cu participare internațională „Cultura iudaică în 



 
 

cercetarea academică din Republica Moldova (la cea de-a 30-a aniversare a etnologiei evreilor din 

Republica Moldova)”. Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural. Chişinău, 22 

aprilie 2021 / Membru al Comitetului Științific și de Organizare. 

Dr. DOLGHI, Adrian. Simpozionul Internațional de Etnologie „Tradiție și procese etnice”. 

Ediția a II-a „Petre Ștefănucă – sociolog, etnograf și folclorist român basarabean: la 115 ani de la 

naștere”. Ediția a II-a. Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural. Chișinău, 30 

martie 2021 / Membru al Comitetului Științific și de Organizare.  

Dr. DOLGHI, Adrian. Masa rotundă aniversară „Academicianul, compozitorul, dirijorul 

Gheorghe Mustea – 70 de ani de la naştere”. Institutul Patrimoniului Cultural, Academia de Științe a 

Moldovei. Chișinău, 06 mai 2021 / Membru al Comitetului Științific și de Organizare. 

Dr. DOLGHI, Adrian. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Patrimoniul cultural: cercetare, 

valorificare, promovare”. Ediţia a XIII-a. Institutul Patrimoniului Cultural. Chișinău, 27-28 mai 

2021 /  Membru al Comitetului Științific și de Organizare. 

Dr. DOLGHI, Adrian. Conferința științifică națională cu participare internațională „Portul 

popular – expresie a istoriei și culturii neamului”. Ediţia a I-a. Institutul Patrimoniului Cultural. 

Chişinău, 22 iunie 2021 /  Membru al Comitetului Științific și de Organizare. 

Dr. DOLGHI, Adrian. Simpozionul naţional de studii culturale. Ediţia III-a, dedicată Zilelor 

Europene ale Patrimoniului. Institutul Patrimoniului Cultural, Biblioteca Municipală „B. P. 

Hasdeu”/filiala Biblioteca de Arte ”Tudor Arghezi”. Chișinău, 28 septembrie 2021 / Membru al 

Comitetului Științific și de Organizare. 

Dr. DOLGHI, Adrian. Masa rotundă „Metodologii și tehnici moderne de cercetare etnologică”. 

Ediția a II-a. Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural. Chișinău, 12 octombrie 

2021 / Membru al Comitetului Științific și de Organizare. 

Dr. DOLGHI, Adrian. Simpozionul Știinţific Internaţional In memoriam academicianului 

Constantin Popovici, ediţia a VI-a „Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi 

diacronic”. Institutul Patrimoniului Cultural. Chișinău, 10 noiembrie 2021/ Membru al Comitetului 

Științific și de Organizare. 

Dr. DOLGHI, Adrian. Conferința științifică națională cu participare internațională 

„Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetare și educație”. Ediția a VI-a. Chișinău, 30 

noiembrie 2021 / Membru al Comitetului Științific și de Organizare. 

Dr. DUMINICA, Ion. Simpozionul Internațional de Etnologie „Tradiție și procese etnice”. 

Ediția a II-a „Petre Ștefănucă – sociolog, etnograf și folclorist român basarabean: la 115 ani de la 

naștere”. Ediția a II-a. Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural. Chișinău, 30 

martie 2021 / Membru al Comitetului Științific și de Organizare. 

Dr. DUMINICA, Ion. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Patrimoniul cultural: cercetare, 

valorificare, promovare”. Ediţia a XIII-a. Institutul Patrimoniului Cultural. Chișinău, 27-28 mai 

2021 /  Membru al Comitetului Științific și de Organizare. 

Dr. DUMINICA, Ion. Simpozionul naţional de studii culturale. Ediţia III-a, dedicată Zilelor 

Europene ale Patrimoniului. Institutul Patrimoniului Cultural, Biblioteca Municipală „B. P. 

Hasdeu”/filiala Biblioteca de Arte ”Tudor Arghezi”. Chișinău, 28 septembrie 2021/ Membru al 

Comitetului Științific. 



 
 

Dr. DUMINICA, Ion. Masa rotundă „Metodologii și tehnici moderne de cercetare etnologică”. 

Ediția a II-a. Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural. Chișinău, 12 octombrie 

2021 / Membru al Comitetului Științific și de Organizare. 

Dr. DUMINICA, Ion. Conferința științifică națională cu participare internațională „Valorificarea 

patrimoniului etnocultural în cercetare și educație”. Ediția a VI-a. Chișinău, 30 noiembrie 2021 / 

Membru al Comitetului Științific și de Organizare. 

Dr. GRĂDINARU, Natalia. Conferința cu participare internațională „Țara, Biserica și Neamul. 

Identitate și comuniune spirituală din perioada regimului totalitar până în contemporaneitate”, 

desfășurată la 20 octombrie 2021. Membru al comitetului științific al conferinței. 

Dr. GRĂDINARU, Natalia. Simpozionul Internațional de Etnologie „Tradiție și procese etnice”. 

Ediția a II-a „Petre Ștefănucă – sociolog, etnograf și folclorist român basarabean: la 115 ani de la 

naștere”. Ediția a II-a. Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural. Chișinău, 30 

martie 2021 / Membru al Comitetului Științific și de Organizare. 

Dr. GRĂDINARU, Natalia. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Patrimoniul cultural: cercetare, 

valorificare, promovare”. Ediţia a XIII-a. Institutul Patrimoniului Cultural. Chișinău, 27-28 mai 

2021 /  Membru al Comitetului Științific și de Organizare. 

Dr. GRĂDINARU, Natalia. Conferința științifică națională cu participare internațională „Portul 

popular – expresie a istoriei și culturii neamului”. Ediţia a I-a. Institutul Patrimoniului Cultural. 

Chişinău, 22 iunie 2021 /  Membru al Comitetului Științific și de Organizare. 

Dr. GRĂDINARU, Natalia. Simpozionul naţional de studii culturale. Ediţia III-a, dedicată 

Zilelor Europene ale Patrimoniului. Institutul Patrimoniului Cultural, Biblioteca Municipală „B. P. 

Hasdeu”/filiala Biblioteca de Arte ”Tudor Arghezi”. Chișinău, 28 septembrie 2021 / Membru al 

Comitetului Științific și de Organizare. 

Dr. GRĂDINARU, Natalia. Masa rotundă „Metodologii și tehnici moderne de cercetare 

etnologică”. Ediția a II-a. Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural. Chișinău, 12 

octombrie 2021 / Membru al Comitetului Științific și de Organizare. 

Dr. GRĂDINARU, Natalia. Conferința științifică națională cu participare internațională 

„Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetare și educație”. Ediția a VI-a. Chișinău, 30 

noiembrie 2021 / Membru al Comitetului Științific și de Organizare. 

OSADCI, Raisa. Simpozionul Internațional de Etnologie „Tradiție și procese etnice”. Ediția a 

II-a „Petre Ștefănucă – sociolog, etnograf și folclorist român basarabean: la 115 ani de la naștere”. 

Ediția a II-a. Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural. Chișinău, 30 martie 2021 / 

Membru al Comitetului Științific. 

OSADCI, Raisa. Conferința științifică națională cu participare internațională „Portul popular – 

expresie a istoriei și culturii neamului”. Ediţia a I-a. Institutul Patrimoniului Cultural. Chişinău, 22 

iunie 2021 /  Membru al Comitetului Științific. 

OSADCI, Raisa. Masa rotundă „Metodologii și tehnici moderne de cercetare etnologică”. Ediția 

a II-a. Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural. Chișinău, 12 octombrie 2021 / 

Membru al Comitetului Științific și de Organizare. 

OSADCI, Raisa. Conferința științifică națională cu participare internațională „Valorificarea 

patrimoniului etnocultural în cercetare și educație”. Ediția a VI-a. Chișinău, 30 noiembrie 2021 / 

Membru al Comitetului Științific și de Organizare. 



 
 

PALIHOVICI, Iulii. Masa rotundă națională cu participare internațională „Cultura iudaică în 

cercetarea academică din Republica Moldova (la cea de-a 30-a aniversare a etnologiei evreilor din 

Republica Moldova)”. Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural. Chişinău, 22 

aprilie 2021 / Membru al Comitetului Științific și de Organizare. 

Dr. PROCOP, Svetlana. Simpozionul Internațional de Etnologie „Tradiție și procese etnice”. 

Ediția a II-a „Petre Ștefănucă – sociolog, etnograf și folclorist român basarabean: la 115 ani de la 

naștere”. Ediția a II-a. Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural. Chișinău, 30 

martie 2021 / Membru al Comitetului Științific. 

Dr. PROCOP, Svetlana. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Patrimoniul cultural: cercetare, 

valorificare, promovare”. Ediţia a XIII-a. Institutul Patrimoniului Cultural. Chișinău, 27-28 mai 

2021 / Membru al Comitetului Științific și de Organizare. 

Dr. PROCOP, Svetlana. Masa rotundă „Metodologii și tehnici moderne de cercetare 

etnologică”. Ediția a II-a. Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural. Chișinău, 12 

octombrie 2021 / Membru al Comitetului Științific și de Organizare. 

Dr. PROCOP, Svetlana. Conferința științifică națională cu participare internațională 

„Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetare și educație”. Ediția a VI-a. Chișinău, 30 

noiembrie 2021 / Membru al Comitetului Științific și de Organizare. 

ROMANCIUC, Alexei. Simpozionul Internațional de Etnologie „Tradiție și procese etnice”. 

Ediția a II-a „Petre Ștefănucă – sociolog, etnograf și folclorist român basarabean: la 115 ani de la 

naștere”. Ediția a II-a. Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural. Chișinău, 30 

martie 2021 / Membru al Comitetului Științific. 

Dr. ZAICOVSCHI, Tatiana. Simpozionul Internațional de Etnologie „Tradiție și procese 

etnice”. Ediția a II-a „Petre Ștefănucă – sociolog, etnograf și folclorist român basarabean: la 115 ani 

de la naștere”. Ediția a II-a. Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural. Chișinău, 30 

martie 2021 / Membru al Comitetului Științific și de Organizare. 

Dr. ZAICOVSCHI, Tatiana. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Patrimoniul cultural: 

cercetare, valorificare, promovare”. Ediţia a XIII-a. Institutul Patrimoniului Cultural. Chișinău, 27-

28 mai 2021 /  Membru al Comitetului Științific și de Organizare. 

Dr. URSU, Valentina. Conferința științifică națională cu participare internațională 

„Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetare și educație”. Ediția a VI-a. Chișinău, 30 

noiembrie 2021 / Membru al Comitetului Științific și de Organizare. 

 

➢ Redactor / membru al colegiilor de redacție al revistelor naționale / internaționale (Opțional): 

20 

Redactor / membru al colegiilor de redacție ale revistelor naționale: 14 

Dr. ARAPU, Valentin. Revista de Etnologie și Culturologie (Centrul de Etnologie al Institutului 

Patrimoniului Cultural) / Membru al colegiului de redacție. 

Dr. DOLGHI, Adrian. Revista de Etnologie și Culturologie (Centrul de Etnologie al Institutului 

Patrimoniului Cultural) / Membru al colegiului de redacție. 

Dr. DUMINICA, Ion. Revista de Etnologie și Culturologie (Centrul de Etnologie al Institutului 

Patrimoniului Cultural) / Membru al colegiului de redacție. 

Dr. hab. DUMINICA, Ivan. Revista de Etnologie și Culturologie (Centrul de Etnologie al 



 
 

Institutului Patrimoniului Cultural) / Membru al colegiului de redacție. 

Dr. GRĂDINARU, Natalia / Revista de Etnologie și Culturologie (Centrul de Etnologie al 

Institutului Patrimoniului Cultural) / Membru al colegiului de redacție. 

Dr. NICOGLO, Diana. Revista de Etnologie și Culturologie (Centrul de Etnologie al Institutului 

Patrimoniului Cultural) / Membru al colegiului de redacție. 

OSADCI, Raisa. Revista de Etnologie și Culturologie (Centrul de Etnologie al Institutului 

Patrimoniului Cultural) / Membru al colegiului de redacție. 

PALIHOVICI, Iulii. Revista de Etnologie și Culturologie (Centrul de Etnologie al Institutului 

Patrimoniului Cultural) / Membru al colegiului de redacție. 

Dr. PROCOP, Svetlana. Revista de Etnologie și Culturologie (Centrul de Etnologie al 

Institutului Patrimoniului Cultural) / Redactor-șef. 

Dr. SÎRF, Vitali. Bilgilär (Centrul de cercetări ştiinţifice al Găgăuziei M.V. Marunevici) / 

Membru al colegiului de redacție. 

Dr. SOROCEANU, Evdochia. Bilgilär (Centrul de cercetări ştiinţifice al Găgăuziei M.V. 

Marunevici) / Membru al colegiului de redacție. 

ROMANCIUC, Alexei. Revista de Etnologie și Culturologie (Centrul de Etnologie al 

Institutului Patrimoniului Cultural) / Membru al colegiului de redacție. 

Dr. ZAICOVSCHI, Tatiana. Revista de Etnologie și Culturologie (Centrul de Etnologie al 

Institutului Patrimoniului Cultural) / Redactor-șef adjunct. 

Dr. URSU, Valentina. Revista de Etnologie și Culturologie (Centrul de Etnologie al Institutului 

Patrimoniului Cultural) / Membru al colegiului de redacție. 

 

Redactor / membru al colegiilor de redacție ale revistelor internaționale: 6 

Dr. COJUHARI, Ecaterina. Народна творчість та етнологія / Інститут 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Національна Академія 

Наук України (Kiev, Ucraina) / Membru al colegiului de redacție. 

Dr. COJUHARI, Victor. Народна творчість та етнологія / Інститут мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Національна Академія Наук України (Kiev, 

Ucraina) / Membru al colegiului de redacție. 

Dr. GRĂDINARU, Natalia. Revista de etnografie și folclor „Miorița” (Centrul de Artă și 

Cultură Hunedoara, România). Membru al comitetului științific. 

ROMANCIUC, Alexei. Concept: philosophy, religion, culture / Moscow State Institute of 

International Relations of the Ministry of Foreign Affairs Russian Federation (Moscova, Federatia 

Rusa) / Membru al colegiului de redacție. 

Dr. NICOGLO, Diana. Abyss (Вопросы философии, политологии и социальной 

антропологии) / Universitatea de Stat I. S. Turgenev din Oryol (Federaţia Rusă) / Membru al 

colegiului de redacție. 

Dr. ZAICOVSCHI, Tatiana. Abyss (Вопросы философии, политологии и социальной 

антропологии) / Universitatea de Stat I. S. Turgenev din Oryol (Federaţia Rusă) / Membru al 

colegiului de redacție. 

 

 



 
 

18. Rezumatul activității și a rezultatelor obținute în proiect . 

 

Rezumatul 

rezultatelor proiectului din cadrul Programului de Stat: 

„Evoluția tradițiilor și procesele etnice în Republica Moldova: suport teoretic și aplicativ în 

promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale”, 

Cifrul Proiectului: 20.80009.1606.02, 

Prioritatea strategică Provocări societale 

Conducătorul de proiect Grădinaru Natalia, dr. 

Perioada de raportare: 01.01.2021 – 31.12.2021 

 

Pentru anul 2021, echipa de cercetare și-a propus valorificarea științifică a tradițiilor şi 

proceselor etnice din Republica Moldova, evidențierea specificului tradițional ca sursă de 

identitate etnoculturală și relevarea istoriei etnice a populaţiei autohtone şi a etniilor 

conlocuitoare.  

Pentru realizarea deplină a obiectivelor propuse, echipa de cercetare a planificat și a realizat 

următoarele acțiuni / activități: gestionarea informațiilor științifice acumulate anterior (în anul 

2020), ajustarea metodologiei de cercetare teoretică şi de teren la temele de investigație și 

problemelor științifice de soluționat; studierea materialelor etnofolclorice publicate şi inedite (de 

arhivă), efectuarea cercetărilor de teren; elaborarea materialelor primare și prezentarea acestora 

pentru a fi discutate în subdiviziunie instituționale, publicarea unor materiale ce țin de temele de 

cercetare planificate; valorificarea şi promovarea rezultatelor cercetărilor. 

Rezultatele obținute în proiect se concretizează în urmatoarele: au fost reflectate funcțiile 

institutelor tradiționale în perpetuarea conceptelor normative de viaţă şi a memoriei sociale; a fost 

relevat impactul regimului comunist asupra perpetuării culturii tradiționale în viața cotidiană a 

populației; au fost identificate tradițiile și inovațiile în educația tradițională a etniilor 

conlocuitoare din Republica Moldova; au fost analizate procesele etnoculturale și a stării 

tradițiilor în mediul urban al orașului Chișinău; a fost evidenţiat rolul publicațiilor seriale rome în 

fortificarea procesului de emancipare social-culturală a comunității rome; a fost identificată 

structura obiceiurilor de familie a comunității rușilor din Moldova; a fost elucidată organizarea 

religioasă internă a comunității evreiești din Basarabia etc. 

Constatăm că membrii echipei de cercetare au elaborat manuscrise în volumul preconizat, 

acestea referindu-se la toate compartimentele de cercetare planificate, îndeplindu-și, astfel, 

angajamentele științifice asumate pentru executarea obiectivelor etapei 2021 a proiectului. 

Produsul științific, creat în cadrul proiectului, constă în următoarele rezultate concrete: 2 

monografii (1 internațională / 1 națională), 2 lucrări științifico-metodice și didactice, 2 culegeri de 

studii (1 internațională / 1 națională), 20 articole în reviste din bazele de date SCOPUS, 5 articole 

în alte reviste internaționale, 2 articole în reviste din Registrul Național al revistelor de profil 

(Categoria B), 8 articole  în culegeri ştiinţifice naționale/internaționale, 51 articole în culegeri de 

materiale ale conferințelor științifice internaționale/naționale, 5 articole de promovare a 

produsului cercetărilor științifice, 78 de teze științifice. 

În perioada de referinţă, colaboratorii din cadrul proiectului au realizat o bogată activitate de 



 
 

elaborare și editare a materialelor științifice, fiind antrenați în redactarea și editarea volumelor 

XXIX și XXX ale Revistei de Etnologie și Culturologie (revistă inclusă în baze de date ca: 

SCOPUS, Web of Science), culegerilor de articole ale reuniunilor științifice, organizate în cadrul 

proiectului, cum ar fi: Culegerea de studii „Simpozionul Internațional de Etnologie „Tradiții și 

procese etnice”. Ediția II: „Petre Ștefănucă – sociolog, etnograf și folclorist român basarabean: la 

115 ani de la naștere”, Culegerile de rezumate: „Conferința națională cu participare internațională 

Portul popular – expresie a istoriei și culturii neamului”, ediția I; „Conferința științifică națională 

cu participare internațională: Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetare și educație”, 

ediția  VI. 

De asemenea, participanții la Proiect au organizat mai multe manifestări ştiinţifice naționale / 

internaționale (6), fiind și membri ai comitetelor ştiinţifice şi de organizare a acestora, au 

diseminat rezultatele cercetărilor pe multiple planuri. Au fost înregistrate 130 participări la 

conferințe științifice naționale și intrenaționale, au fost publicate 15 articole de popularizare a 

științei (online),  au fost realizate 50 de participări în cadrul emisiunilor Radio/TV. 

Contribuțiile știintifice ale cercetătorilor, antrenați în implimentarea proiectului, au avut un 

impact deosebit, fiind înalt apreciate de către mai multe instituții din țară (8 diplome). Este de 

remarcat și faptul că mai mulți cercetători sunt membri ai unor comisii ministeriale, ai unor 

comisii de expertiză și avizare a proiectelor de legi, precum și ai unor comisiil de susținere a 

examenelor de masterat și de licență. 

În proces continuu de dezvoltare este și potențialul științific umanal proiectului. În acest sens, 

este de remarcat faptul că a fost susținută o teză de doctor habilitat. 

Menționăm că aria tematică a proiectului are caracter multidisciplinar, a fost finisat în 

termenii şi volumul stabilit (100%), iar obiectivele urmărite sunt în acord cu exigențele actuale de 

cercetare, cu preceptele internaționale și cu actele normative, elaborate de Ministerul Educației și 

Cercetării și de Ministerul Culturii din Republica Moldova. 

 

Summary 

of the results of the project within the State Program: 

“Evolution of ethnic traditions and processes in the Republic of Moldova: theoretical and 

applied support in promoting ethnocultural values and social cohesion”, 

Project Number: 20.80009.1606.02, 

Strategic priority Societal challenges 

Project Coordinator Grădinaru Natalia, PhD 

Reporting period: 01.01.2021 - 31.12.2021 

 

For 2021, the research team aimed to scientifically capitalize on the traditions and ethnic 

processes in the Republic of Moldova, to highlight the traditional specificity as a source of 

ethnocultural identity and to reveal the ethnic history of the indigenous population and cohabiting 

ethnic groups. 

To fully achieve the proposed objectives, the research team planned and carried out the 

following actions / activities: management of previously accumulated scientific information (in 

2020), adjustment of the theoretical and field research methodology to the research topics and 



 
 

determination of the scientific problems to be solved; study of published and unpublished 

(archival) ethnofolk materials, conducting field research; elaboration of primary materials and 

their presentation to be discussed in the institutional subdivision; publication of materials related 

to the planned research topics; capitalization on and promotion of the research results. 

The results obtained in the project are concretized in the following: the functions of the 

traditional institutes were reflected in the perpetuation of the normative concepts of life and of the 

social memory; the impact of the communist regime on the perpetuation of traditional culture in 

the daily life of the population was revealed; the traditions and innovations in the traditional 

education of the cohabiting ethnic groups from the Republic of Moldova were identified; the 

ethnocultural processes and the state of traditions in the urban environment of Chisinau were 

analyzed; the role of Roma serial publications in strengthening the process of socio-cultural 

emancipation of the Roma community was highlighted; the structure of family habits of Russians 

in Moldova was identified; the internal religious organization of the Jewish community in 

Bessarabia, etc. was elucidated. 

We state that the members of the research team have developed manuscripts in the expected 

volume, which refer to all the planned research compartments, thus fulfilling the scientific 

commitments assumed for the execution of the objectives of the 2021 stage of the project. 

The scientific product, created within the project, consists of the following concrete results: 2 

monographs (1 international / 1 national), 2 collections of studies (1 international / 1 national), 20 

articles in journals from the SCOPUS databases, with IF indication, 5 articles in other 

international journals, 2 articles in journals from the National Register of profile journals, with 

category indication (Category B), 59 articles in collections of international / national scientific 

papers, 5 articles promoting the scientific research product, 78 scientific theses. 

During the reference period, the collaborators of the project carried out a rich activity in the 

elaboration and publication of scientific materials, being trained in the editing and publication of 

volumes XXIX and XXX of the Journal of Ethnology and Culturology (journal included in 

databases such as: SCOPUS, Web of Science), collections of articles from scientific meetings, 

organized within the project, such as: the collection of studies ”International Symposium on 

Ethnology “Ethnic Traditions and Processes”. Second edition: “Petre Ștefănucă - sociologist, 

ethnographer and Romanian folklorist from Bessarabia: 115 years since his birth”; collections of 

abstracts: “National conference with international participation “Folk Costume - Expression of the 

History and Culture of the Nation”; the “National Scientific Conference with international 

participation: Valorization of Ethnocultural Heritage in Research and Education”, 6th edition; 

“International Scientific Symposium “Moldovan-Ukrainian ethnocultural relations in synchronic 

and diachronic aspect "In memory of Academician C. F. Popovici”. 

Also, the participants in the Project organized several national / international scientific events, 

being also members of the scientific and organizing committees; they disseminated the research 

results on multiple levels. 130 participations in national and international scientific conferences 

were registered, 15 articles for popularizing science (online) were published, 50 participations 

were made in Radio / TV shows. 

The scientific contributions of the researchers, involved in the implementation of the project, 

had a great impact, being highly appreciated by several institutions in the country (8 diplomas). It 







 
 

Anexa 1C 

Componența echipei proiectului 

 

Cifrul proiectului         20.80009.1606.02    

Echipa proiectului conform contractului de finanțare (la semnarea contractului) 

Nr 

Nume, prenume 

(conform 

contractului de 

finanțare) 

 

Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Norma de muncă 

conform 

contractului 

Data 

angajării 

Data 

eliberării 

1.  Grădinaru Natalia 1979 Dr. 0,5 unitate 04.01.2021  

2.  Dolghi Adrian 1981 Dr. 0,5 unitate 04.01.2021  

3.  Procop Svetlana 1958 Dr. 0,5 unitate 04.01.2021  

4.  Duminica Ion 1971 Dr. 0,25 unitate 04.01.2021  

5.  Osadci Raisa 1958  0,5 unitate 04.01.2021  

6.  Ivanova Nina 1980 Dr. 1 unitate 04.01.2021  

7.  Arapu Valentin 1972 Dr. 1 unitate 04.01.2021  

8.  Cotoman Carolina 1988  1 unitate 04.01.2021  

9.  Caunenco Irina 1957 Dr. 0,5 unitate 04.01.2021  

10.  Galușcenco Oleg 1953 Dr. 0,25 unitate 04.01.2021  

11.  Magola Alexandru 1964  0,5 unitate 04.01.2021  

12.  Prisac Lidia 1978 Dr. 1 unitate 04.01.2021  

13.  Sîrf Vitali 1964 Dr. 1 unitate 04.01.2021  

14.  Nicoglo Diana 1964 Dr. 1 unitate 04.01.2021  

15.  Soroceanu Evdochia 1954 Dr. 0,5 unitate 04.01.2021  

16.  Cojuhari Victor 1960 Dr. 1 unitate 04.01.2021  

17.  Cojuhari Ecaterina 1961 Dr. 0,75 unitate 04.01.2021  

18.  Romanciuc Alexei 1975  1 unitate 04.01.2021  

19.  Zaicovschi Tatiana 1957 Dr. 1 unitate 04.01.2021  

20.  Ijboldina Irina 1968  0,75 unitate 04.01.2021  

21.  Garusova Olga 1954  0,25 unitate 04.01.2021  

22.  Sîciov Serghei 1994  1 unitate 04.01.2021 31.05.2021 

23.  Cara Nadejda 1950 Dr. 0,5 unitate 04.01.2021  

24.  Duminica Ivan 1988 Dr. hab. 1 unitate 04.01.2021  

25.  Damian Victor 1979 Dr. 0,75 unitate 04.01.2021  

26.  Șihova Irina 1974 Dr. 1 unitate 04.01.2021  

27.  Cușnir Jozefina 1953 Dr. hab. 0,5 unitate 04.01.2021  

28.  Palihovici Iulii 1962  0,75 unitate 04.01.2021  

29.  Caunova Natalia 1976 Dr. 0,75 unitate 04.01.2021 07.06.2021 

30.  Pihurov Ecaterina 1992  1 unitate 04.01.2021  

31.  Isac Ina 1986  0,5 12.04.2021  

 

Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor conform contractului de 

finanțare 
16,1 






