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Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova 

Ministerul Educației și Științei al Ucrainei 

Institutul de Cercetări Juridice și Politice (Republica Moldova) 

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării                                                                      

a Universității de Stat din Moldova 

Universitatea Pedagogic Națională din Ucraina „K. Ușinskii” 

Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova 

Filiala ucraineană de Sud a Asociației Sociologice din Ucraina 

 

Vă invită să participați la 

conferința științifico-practică internațională 

Cooperarea transfrontaliera : 
perspective, probleme, solut ii 

 

Locul, data și ora conferinței: 

17 octombrie 2018, orașul Chișinău 

19 octombrie 2018, orașul Odesa 

 

Tematica conferinței: 

1. Cooperarea transfrontalieră între Ucraina/Republica Moldova și țările învecinate: provocări, 

interese comune, perspective de dezvoltare. 

2. Securitatea socială și națională - factor de dezvoltare a societății moderne. 

3. Fenomenul migrației: dimensiunea locală și națională. 

4. Inegalitățile sociale și formarea clasei de mijloc: experiența Republicii Moldova și a Ucrainei. 

5. Urbanism și politică socială: studii sociologice. 

 

Limbile de lucru: ucraineană, română, rusă, engleză. 

Forma de participare: directă sau la distanță 

 

Persoanele interesate să participe la conferința internațională trebuie să expedieze o scrisoare 

electronică comitetului de organizare până la 30 august 2018 (inclusiv) cu următoarele anexe: 

► formularul de cerere completat; 

► rezumatul comunicării; 

► copia electronică scanată a confirmării plății taxei organizatorice. 

 

Numele fișierului trebuie să corespundă cu numele vorbitorului indicat în formular și tipul 

documentului: Cerere, rezumat, confirmarea plății taxei organizatorice - Contribuție 

De exemplu: Kolesnikova_Zayavka, Kolesnikova_Tezisî, Kolesnikova_Vznos 

Email: lovesociology2018@gmail.com 

 

Taxa de participare pentru participanții din Ucraina/Republica Moldova este de 350 UAH. 

Pentru membrii activi ai ASU (numai sub rezerva taxelor de membru plătite) - 250 UAH. 

Taxa de înscriere acoperă costurile publicării materialelor conferinței (program, colectarea 

materialelor, certificatul participantului) și pauzele de cafea. 
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Taxa de înregistrare poate fi plătită pe carta PrivatBank 4149 4991 1387 4711 la numele 

Atamanyuk Zoya Nikolaevna (Odesa). 

  

Călătoria, masa și cazare – din contul participanților. 

 

Persoană de contact în Ucraina: Liseenko Elena – doctor în sociologie, profesor, șeful filialei 

sud-ucrainean de ASU; telefon +38 050-3332909; email: helenloveodesa@gmail.com 

Persoana de contact în Republica Moldova: Mocanu Victor, doctor în sociologie, șeful 

Centrului Sociologie și Psihologie Socială a ICJP, președinte al Asociației Sociologilor și 

Demografilor din Republica Moldova; telefon + 373-69163631; email: atitudinemd@gmail.com 

 

Pachetul de documente necesar pentru participarea la conferință 

 

1. Rezumatul comunicării: 

CERINȚELE PENTRU ELABORAREA TEZELOR COMUNICĂRII: până la 3 pagini (nu mai 

mult de 5000 de caractere) format A4, orientare de tio carte, dimensiune font 14, spațiere de 1,5, 

font Times New Roman, toate câmpurile sunt de 20 mm. 

Pe primul rând este titlul comunicării (cu majuscule, font aldin (gros), aliniere centru). Al doilea 

rând este rezervat numelui și inițialelor autorului, locul de muncă (de studii) (font aldin, aliniere 

pe marginea dreaptă). În continuare - textul rezumatului aliniat la stânga, crestate 1,25 cm. 

Referințele din text sunt făcute între paranteze PATRATE - [2, 56], în care primul număr trimite 

la ordinea titlului în lista bibliografică, după care urmează numărul paginii. 

Pentru masteranzi și doctoranzi este necesară recenzia conducătorului științific. 

 

2. Cererea de participare la conferință 

1. Informații personale 

1.1. Nume, prenume, patronimic 

1.2. Gradul științific 

1.3. Titlul științific/științifico-didactic 

1.4. Funcția 

1.5. Locul de muncă 

1.6. Adresă poștală (serviciu/domiciliu) 

1.7. Telefon de contact: 

1.8. E-mail (trebuie specificat pentru corespondență): 

2. Panelul tematic în care intenționați să vorbiți: 

_____________________________________________________________________ 

Titlul comunicării propuse ____________________________________ 

 

3. Participarea la conferință va fi: 

1. Cu participare 

2. De la distanță 

 

4. Dacă participarea la conferință este directă, atunci unde intenționați să participați la conferință: 

1. în orașul Chișinău 

2. în orașul Odesa 

3. în orașul Chișinău și în orașul Odesa 
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5. Este nevoie să rezervați o cameră (cameră) la un hotel universitar din Odesa? În acest caz, vă 

rugăm să indicați datele sosirii și plecării: 

1 Da                                                           Sosire __________ Plecare _________ 

2 Nu 

 

3. Copia scanată (fotocopie) a cecului de plată a taxei de participare. 

 

Comitetul de organizare al conferinței 


