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Masă rotundă științifică 

PROBLEME ACTUALE ALE SALVGARDĂRII  

PATRIMONIULUI MUZICAL AL REPUBLICII MOLDOVA 

(Ediția a II-a)  

Miercuri, 29 decembrie 2021, ora 12.00  

 

La 29 decembrie 2021, în cadrul proiectului Valorificarea și conservarea prin digitizare a 

colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova se preconizează 

desfășurarea Mesei rotunde științifice cu genericul Probleme actuale ale salvgardării 

patrimoniului muzical al Republicii Moldova.  

Tematica prelegerilor şi comunicărilor științifice cuprinde un spectru larg al 

problemelor vizate: 

 Aspecte contemporane ale salvgardării patrimoniului cultural;  

 Cercetarea și conservarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova: teorie, istorie și 

contemporaneitate; 

 Probleme actuale ale componisticii naționale și universale contemporane; 

 Muzică tradițională; 

 Tezaurul folcloric și muzica academică; 

 Creații muzicale ale compozitorilor din Republica Moldova în practica concertistică; 

 Asigurarea metodico-ştiinţifică a procesului didactic din domeniu;  

 Suportul bibliografic al cercetărilor științifice din domeniu; 

 Studierea moștenirii științifice a muzicologilor și etnomuzicologilor din Republica 

Moldova. 



 

Formele și regulamentul prezentărilor:  

 în format online (comunicări orale — 10–20 minute; comunicări informale — până 

la 5 minute; participarea la discuții — până la 5 minute), 

 la distanță (prezentarea materialelor pentru publicație). 

Materialele vor fi prezentate în română, rusă, engleză. 

 Condiții de participare. Cei interesați sunt rugați să completeze Cererea de participare 

(anexată mai jos) și tezele comunicării, cât și propunerile legate de programul manifestării, până 

la 15.12.2021, la adresa:  ProiectAMTAP@mail.ru (cu mențiunea „masa  rotundă”). 

Cererea de participare la Masa rotundă conține: numele și prenumele, tema 

comunicării, informații despre locul de muncă, funcția și titlul didactic-științific, titlul onorific, 

telefonul de contact, adresa de e-mail.  

Tezele vor conține un volum de la 1000 de semne până la 1 pagină A4, 5–10 cuvinte-cheie, 

vor fi perfectate în Microsoft Word, Times New Roman 12, la intervalul 1,5. Marginile paginii vor 

avea următoarele dimensiuni: 3cm — stânga, 1,5 cm — dreapta, 2 cm — sus/jos. 

 

Adresa electronică pentru propuneri şi transmitere a materialelor științifice: 

ProiectAMTAP@mail.ru 

 

 

Comitetul științifico-organizatoric al manifestării științifice: 

Președinte: 

Dr. Larisa BALABAN, AMTAP, director de proiect (tel. +373-686-39-914) 

Vicepreședinte: 

Dr. Diana BUNEA, AMTAP, vice-director de proiect (tel. +373-794-079-45) 

 

Comitet Științific: 

Dr. Irina CIOBANU-SUHOMLIN, AMTAP 

Dr. Svetlana BADRAJAN, AMTAP 

 

Comitet Organizatoric: 

Dr. Natalia CHICIUC, AMTAP 

Drd. Andrei DRUȚĂ, AMTAP 

 

mailto:ProiectAMTAP@mail.ru


 

 

CERERE  

pentru participarea la Masă rotundă științifică 

PROBLEME ACTUALE ALE SALVGARDĂRII  

PATRIMONIULUI MUZICAL AL REPUBLICII MOLDOVA 
 (Ediția a II-a)  

Miercuri, 29 decembrie 2021, ora 12.00  

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice 

 

Nume, prenume  

Tema comunicării (în lb. română, rusă şi 

într-o limbă străină) 

 

Forma de participare (directă, indirectă)  

Locul de muncă sau studii (denumirea 

completă a instituției, catedrei ș.a.)  

 

Funcția   

Titlul științific (doctor habilitat/doctor)  

Titlul științifico-didactic (profesor 

universitar/conferențiar universitar/lector 

universitar/asistent universitar) 

 

Titlul onorific (Maestru în Artă/Om 

Emerit/Artist Emerit/Artist al poporului) 

 

Telefonul fix  

Telefonul mobil  

Adresa electronică  

Adresa poștală, cu index  

Solicitarea unor mijloace tehnice pentru 

prezentarea comunicării 

 

 

 

 


