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INVITAŢIE 

 

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ 

NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE 

INTERNAȚIONALĂ 

Știința și inovarea 

în nordul Republicii 

Moldova: probleme, 

Realizări,  perspective 
 

BĂLŢI, 25-26 septembrie 2015 

STIMAŢI COLEGI, PARTENERI ŞI PRIETENI! 

Filiala Bălți a Academiei de Științe a Moldovei,  

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Institutul de 

cercetări pentru Culturile de câmp „Selecția” vă 

invită la Conferinţa ştiinţifică națională cu 

participare internaţională consacrată problemelor, 

realizărilor și perspectivelor științei și inovării în 

nordul Republicii Moldova. 

 

DATA ŞI LOCUL 

DESFĂŞURĂRII 

25 septembrie 2015, U.S.B. „Alecu Russo”, Filiala 

Bălți a AȘM, str. Puşkin 38, blocul I, sala 

Polivalentă 

SECŢIUNI DE LUCRU 

1. Tehnică, tehnologii inovaționale și 

transfer tehnologic; 

2. Științe ale naturii, ecologice și agricole; 

3. Științe economice; 

4. Științe socio-umane, ale educației și 

arte; 

5. Drept și jurisprudență. 
 

OFERTA DE PARTICIPARE 

Conferința va constitui un prilej pentru 

prezentarea, dezbaterea şi diseminarea 

informaţiilor din domeniile: tehnică, tehnologii 

inovaționale și transfer tehnologic, științe ale 

naturii, ecologice și agricole, științe socio-

umane, științe ale educației și arte, economie și 

drept pentru a cunoaşte preocupările şi 

realizările cadrelor științifice și rezidenților 

Incubatoarelor de inovare și Parcurilor 

științifico-tehnologice din arealul de nord al 

Republicii Moldova în domeniul tematicii 

abordate, iniţierea de noi contacte între 

specialişti, instituţii din ţara şi de peste hotare, 

crearea de parteneriate, stimularea creativităţii 

cercetătorilor științifici, identificarea şi 

utilizarea de noi tehnici și tehnologii 

inovaționale, abordarea unor proiecte şi 

participări la programe de instruire și 

consultanță științifică europene. 

 

Solicităm respectuos doritorilor expedierea 

lucrărilor la adresa electronică:  

fbasmold@gmail.com 
 

Lucrările urmează a fi depuse în format 

electronic nu mai târziu de termenul limită 

indicat. 

 

Materialele care vor corespunde tematicii şi vor 

întruni cerinţele înaintate faţă de o lucrare 

ştiinţifică, vor fi prezentate de autori în cadrul 

conferinţei şi vor fi publicate în culegerea de 

materriale ale conferinței. 

 

REDACTAREA LUCRĂRILOR 

Titlu – font 14, Times New   Roman, Bold; 

Autorii (nume, prenume) alignment right, 

apartenenţa instituţională font 12, Times New 

Roman, italic; 

Textul – maximum cinci pagini format A4, font 

12, Times New Roman, spaţiere 1,0; câmpurile: 



stânga – 2,0 cm, sus/jos – 1,5 cm, dreapta – 1,0 

cm. 

Lista bibliografică va fi perfectată conform 

cerințelor standardelor în vigoare. Se vor 

include obligatoriu cuvintele-cheie. 

Numerotarea paginilor nu se va efectua.  

La expedierea prin poşta electronică denumirea 

fişierului va coincide cu numele primului autor. 

Pentru ataşarea la materialele conferinţei, 

rezumatul lucrărilor va fi redactat în limbile 

engleză sau franceză.  

Pentru un autor vor fi acceptate maximum două 

lucrări. 

TERMENE 

IMPORTANTE 

10 august 2015 – termenul limită pentru 

completarea şi transmiterea talonului de 

participare cu tema și rezumatul lucrării pentru 

conferinţă. 

20 august 2015 – notificarea acceptării 

lucrărilor  

25 august 2015 – termenul limită de prezentare 

a lucrărilor în extenso. 

 

DETALII: TAXA DE PARTICIPARE nu 

se percepe. Cheltuielile de transport vor fi 

suportate de participanți. 

- LIMBĂ - limbile oficiale ale conferinţei sunt 

româna, engleza, rusă 

- ÎNSCRIERE 

Pentru participare la conferinţă, rugăm să 

completaţi Talonul de înscriere ataşat şi să-l 

expediaţi până la 10 august 2015 la adresa 

electronică:  

fbasmold@gmail.com 

 

Colegiul de Onoare al Conferinței: 

Academician Gheorghe DUCA, președinte al 

AȘM 

Academician Boris GĂINĂ 

Academician Nicolae EDROIU, directorul 

Institutului de Istorie „George Barițiu” a Filialei 

Cluj-Napoca a Academiei Române 

Academician Teodor DIMA, directorul 

Institutului de Cercetări Economice și Sociale 

„Gh.Zane” a Filialei Iași a Academiei Române 

Dr. hab., prof. univ., Gheorghe POPA , rectorul 

Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

 

Comitetul de Organizare al Conferinței: 

Ion GAGIM, academician-coordonator al 

Filialei Bălți a AȘM, dr. hab., prof. univ. 

Valeriu CAPCELEA, secretar științific al 

Filialei Bălți a AȘM, dr. hab., conf. univ. 

Sergiu TALPĂ, cercetător științific al Filialei 

Bălți a AȘM, dr. 

Ion GAVDIUC, cercetător științific al Filialei 

Bălți a AȘM 

Valentina PRITCAN, prorector pentru activitate 

științifică și relații internaționale a Universității 

de Stat „Alecu Russo” din Bălți, dr. conf. univ. 

Valeriu VOZIAN, director al Institutul de 

Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia”, 

dr. conf. cerct.  

Parteneri: 

Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, 

Institutul de istorie „George Barițiu” 

Filiala Iași a Academiei Române, Institutul de 

Cercetări Economice și Sociale „Gh.Zane” 

 Institutul de Cercetări Ştiinţifice „Rif 

Acvaaparat” 

Agenția de Dezvoltare Nord 

Primăria Municipiului Bălți 

Parteneri media: 

TELE-RADIO-MOLDOVA,  PUBLICA TV, 

TELEVIZIUNEA bălțeană. 

 

CONTACTE 

Filiala Bălți a AȘM din Bălţi, str. Puşkin 38, 

Blocul II, etajul 1,   

Tel.: +373 (231) 52-3-61; 2-47-97; 

Fax: (231) 2-47-97, 

 e-mail: fbasmold@gmail.com



     

 

 

   

TALON DE ÎNSCRIERE 

 

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ 

Știința și inovarea în nordul Republicii  Moldova: probleme,realizări,  perspective 

  
BĂLŢI, 25-26 septembrie 2015 

Vă rugăm să transmiteţi formularul la adresa: e-mail. fbasmold@gmail.com  până (cel târziu) la data de 10 august  2015. 

 

DATE PERSONALE 

Nume –  

Prenume - 

Grad ştiinţific/titlu didactic –  

Funcţie –  

Organizaţie –  

Adresa –  

Tel.: 

Fax –  

e-mail –  

PARTICIPARE LA CONFERINŢĂ:     

  

Cu lucrare  

DA                           NU 

 

Forma de participare               

 

           cu prezenţa                       fără prezență 

 

Titlul lucrării:  

 

   

CAZAREA PARTICIPANŢILOR 

 

Cazarea participanţilor la conferinţă este din contul personal (cu excepția invitaților din străinătate) 

. 

                                DA, doresc să fiu cazat                                         NU, nu doresc să fiu cazat 

 

Filiala Bălți a AȘM din Bălţi, str. Puşkin 38, Blocul II, etajul 1,   

Tel.: +373 (231) 52-3-61; 2-47-97; 

Fax: (231) 2-47-97. 

 
 

IP ICCC 
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