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1. Prezentarea manifestării științifice 

Colocviul Internațional de Antropologie, Ediția a III-a cu genericul „Pluralismul cultural în 

lumea post-modernă: sfera publică, religia, etica socială” a fost adresată cadrelor didactice și de 

cercetare din mediul universitar și academic, doctoranzilor și tuturor celor interesați de 

antropologie și de domeniul sociocultural.  Întrunirea s-a concentrat pe dezbateri generate de 

investigațiile din domeniul vast al antropologiei. Colocviul a reunit specialiști din domeniul 

antropologiei, dar și persoane pasionate de antropologie, pentru  оmpгrtгșirea experiențelor cât și 

rezultatelor cercetărilor personale cu scopul dezvoltгrii profesionale și al cooperгrii inter și intra 

universitare.  

Colocviul și-a propus următoarele obiective:  

- creșterea vizibilității cercetărilor din domeniul antropologiei;  

- antrenarea comunității științifice în elaborarea și prezentarea de comunicări inovatoare, 

crearea unui cadru adecvat de expunere a rezultatelor științifice;  

- determinarea cadrului teoretic prielnic pentru o analiză complexă a aparatului 

metodologic utilizat în domeniul științelor socio-umane;  

- prezentarea publicului din Republica Moldova dar și de peste hotare a celor mai noi 

tendințe în domeniul cercetării umaniste;  

- sprijinirea schimbului de experiență între cercetători și diseminarea rezultatelor 

cercetărilor la nivelul întregii societăți.  

Colocviul a avut drept scop crearea unor rețele de cercetători ce vor colabora în vederea 

creării unui valoros dialog interdisciplinar. Accentul de bază a fost pus pe împărtășirea experienței 

acumulate de cercetători, care au reprezentat diferite instituții de învățământ superior din 

Republica Moldova, România, Belgia, Canada, Georgia, Armenia, China cât și din alte spații 

universitare europene și nu numai.  

Colocviul Internațional de Antropologie a tins spre promovarea unei unități esențiale, care a 

avut drept miză să potențeze aspirațiile participanților ce s-au întrunit și se vor întruni și în 

perspectivă în orizontul aplicativ al antropologiei. Ținând cont de realitățile din Republica 

Moldova, prin specificul ei, acest colocviu și-a propus să evidențieze realitățile sociale și culturale 

prin studii de caz care au fost expuse de participanți, dar și propunerea noilor perspective și tehnici 

de abordare complexă a realităților social-umane.  

Colocviul a pus accentul pe dialogul interdisciplinar ce va continua și în cadrul următoarelor 

ediţii datorită cercetărilor în teren la care vor face recurs participanții din diferite instituții 

universitare, atât din Republica Moldova cât și din alte țări, cât și valorificarea rezultatelor 

cercetării precum și stimularea colaborării internaționale, într-un domeniu atât de actual și 

important ca cel antropologic. 
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Numărul total: 68 participanți 

- Republica Moldova: 15 participanți (Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea de 

Stat din Comrat, Academia de Ştiinţe a Moldovei; Universitatea de Stat de Medicină și 

Farmacie „Nicolae Testemiţanu”; Academia de Muzică, Teatru şi Arte plastice; 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”) 

- România: 9 participanți (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi; Muzeul Ţăranului 

Român, Bucureşti; Universitatea din Bucureşti; Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“, 

Bucureşti) 

- Canada: 1 participant (Universitatea din Sherbrooke) 

- Belgia: 1 participant (Universitatea Catolică din Louvain, Belgia) 

- Georgia: 3 participanţi (Universitatea de Stat din Batumi) 

- Armenia: 1 participant (Academia de Științe a Armeniei, Institutul de Manuscrise Antice) 

- China: 3 participanţi (Universitatea din Shanghai; Federaţia pentru Pace Universală). 

 

2. Concluziile formulate la finalul manifestării științifice, inclusiv: 

-  propuneri și puncte de vedere privind evoluția domeniului respectiv; 

Importanța organizării Colocviului Internațional de Antropologie, ediția a III-a reiese din  

necesitatea cercetării științifice ca componentă fundamentală a activității personalului academic. 

Acest colocviu a vizat promovarea mai puternică într-un cadru instituționalizat a cercetării 

științifice din universități.  

Cultivarea interesului pentru diversele aspecte contemporane, oferind specialiștilor 

posibilitatea de a reflecta asupra importanței instrumentarului metodologic. Studiile de caz, expuse 

de cercetători în cadrul colocviului au redat atât climatul de cercetare existent în diverse spații 

academice, cât și nivelul de cercetare, specificul de abordare a problemelor sociale, prezente în 

societatea contemporană.  

O altă motivație care a determinat necesitatea imperioasă a organizării Colocviului 

Internațional de Antropologie, Ediția a III-a, este reprezentată de faptul că a permis integrarea 

rezultatelor obținute în activitatea academică la un alt nivel de abordare, prin implicarea cadrelor 

didactice, a cercetătorilor în proiecte de cercetare, stimulând creativitatea și activitatea de 

publicare. Pe de altă parte, colocviul și-a propus să valorifice contactele cu diverse instituții și 

cercetători (antropologi, sociologi, psihologi, filosofi etc.) de la universități din străinătate, 

creându-se în felul acesta posibilitatea lansării unor proiecte de cercetare comune. S-au consolidat 

astfel contactele și legăturile stabilite în cadrul primei şi celei de a doua ediții a Colocviului 

Internațional de Antropologie (2016; 2017). 
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-  politicile specifice de dezvoltare 

Organizarea Colocviului Internațional de Antropologie, ediția a III-a a vizat un eveniment 

care implică o strategie cu activități și programe de perspectivă. În acest sens, cercetătorii din 

Republica Moldova au beneficiat de experiența colaborării în cadrul edițiilor acestui colocviu cu 

cercetători din alte țări. Cercetarea fundamentală, cu întregul ei aparat conceptual și instrumentar 

metodologic, au contribuit la faptul ca cercetătorii din cadrul comunității științifice din Republica 

Moldova s-au integrat în parteneriate internaționale. Este foarte important ca rețelele de cercetători 

create în cadrul edițiilor acestui colocviu să tindă către un nivel de competitivitate internațională. 

Prin intermediul acestui eveniment s-a urmărit scopul extinderii și creșterii rolului antropologiei 

în cercetarea societăţii. Datorită extensiunii acestui colocviu către edițiile ulterioare, ne-am propus 

să dezvoltăm programe științifice de anvergură, prin mecanismele instituționale bazate pe 

proceduri de monitorizare și evaluare în acord cu bunele practici internaționale.  

În mare măsură, datorită acestui eveniment, ne-am propus să stimulăm intensitatea cercetării 

calitative și performante din mediul academic; să încurajăm inovația în aplicarea instrumentarului 

metodologic. În cadrul acestui eveniment internațional, s-a accentuat concentrarea de resurse 

intelectuale și mobilizarea unui grup de cercetători ce vor asigura competitivitatea regională și cea 

globală. A fost foarte important ca prin intermediul acestui colocviu internațional să realizăm 

progrese, mai ales în privința vizibilității internaționale a cercetării din Republica Moldova. Prin 

extinderea relațiilor de colaborare între cercetători și comunități academice ne-am propus drept 

obiectiv să intensificăm transferul de cunoaștere în domeniul antropologic; vom contribui la o 

mobilitate ridicată a cercetătorilor și comunităților științifice din țară și de peste hotare. 
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3. Lista executorilor (funcția în cadrul proiectului, titlul științific, semnătura) 

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele Titlul științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 
Semnătura 

1. Saharneanu Eudochia 
Doctor 

habilitat 

Profesor 

universitar 
 

2. Dodul Dumitru Doctor  
Conferențiar 

universitar 
 

3. Lozovanu Ecaterina Doctor  
Conferențiar 

universitar 
 

4. Popa Angela Masterat  Asistent universitar  

5. Barcari Dina Masterat  Asistent universitar  

6. Mihail Duca Masterat  Doctorand  

7. Chirov Serghei Licenţă Masterand   

 

4. Listele participanților din Republica Moldova și străini cu menționarea instituției  

și adresele lor de e-mail, semnate de participanți  
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Lista participanților fără comunicări  

la Colocviul Internațional de Antropologie Ediția a III-a 2019 
Nr. de 

ordine 
Numele, 

prenumele 
Instituția Adrese de e-mail 

1. Ecaterina Lozovanu Universitatea Tehnică din 

Moldova 
ecaterina.lozovanu@gmail.com 

2.  Anghelina 

Suceveanu 
Universitatea de Stat din 

Moldova 
an.suceveanu@yahoo.com 

3. Ana Pascaru Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 
apascaru2010@gmail.com 

4. Mihail Duca Universitatea de Stat din 

Moldova 
ducii@mail.ru 

 

 

Lista studenților participanți la 

Colocviul Internațional de Antropologie Ediția a III-a 2019 

Nr. 

crt. 
Numele, Prenumele 

studentului/masterandului/

doctorandului 

Specialitatea, anul de studii 

1. Chirilov-Chicerman Vlad                Filosofie, anul I 
2. Cebanu Marian Filosofie, anul II 
3. Purcel Nicu Filosofie, anul II 
4. Civariuc Natalia Filosofie, anul III 
5. Seredovschii Marina Filosofie, anul III 
6. Cheibaş Ruxanda Filosofii contemporane, anul I 
7. Chironda Nadejda Filosofii contemporane, anul I 
8. Cojocaru Sabina Filosofii contemporane, anul I 
9. Dmitrii Ecaterina  Filosofii contemporane, anul I 

10. Jitoreanu Cristina Filosofii contemporane, anul I 
11. Laur Daniel Filosofii contemporane, anul I 
12. Melnic Iuliana Filosofii contemporane, anul I 
13. Puntus Eugeniu Filosofii contemporane, anul I 
14. Rodnichi Cezar-Casian Filosofii contemporane, anul I 
15. Tocarschii Eugeniu Filosofii contemporane, anul I 
16. Săcăreanu Dumitru Filosofii contemporane, anul I 
17. Cebanu Mihail Filosofii contemporane, anul I 
18. Cuşnir Victoria Filosofii contemporane, anul I 
19. Tcaci Constantin Filosofii contemporane, anul I 
20. Brăilean Oleg Filosofie, antropologie şi managementul cultural, anul II 
21. Chirov Serghei Filosofie, antropologie şi managementul cultural, anul II 
22. Condrea Cristian Filosofie, antropologie şi managementul cultural, anul II 
23. Ilescu Silvia Filosofie, antropologie şi managementul cultural, anul II 
24. Nicolau Daniela Filosofie, antropologie şi managementul cultural, anul II 
25. Semionov Chiril Filosofie, antropologie şi managementul cultural, anul II 
26. Sirbu Anastasia Filosofie, antropologie şi managementul cultural, anul II 
27. Stici Valentina Filosofie, antropologie şi managementul cultural, anul II 
28. Taburceanu Anastasia Filosofie, antropologie şi managementul cultural, anul II 
29. Voitenco Anastasia Filosofie, antropologie şi managementul cultural, anul II 

 

 

Conducătorul proiectului   SAHARNEANU Eudochia dr. hab., prof. univ.        __________ 
                                                                                                         (numele, prenumele)                                     (semnătura)               

      

 


