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Universitatea de Stat 

„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 
 

Piața Independența 1, MD-3909, Cahul 

Tel: + (373) 299 22481, Fax: + (373) 299 24752 

Vă invită să participați la 
 

Conferința științifică internațională „Perspectivele 

și problemele integrării în Spațiul European al 

Cercetării și Educației” 
 

Lucrările conferinței se vor desfășura la 5 iunie 2015, începând cu ora 

10:00,  în cadrul următoarelor secții: 
 

1. Științe juridice 

2. Științe politice 

3. Științe economice 

4. Științe exacte și inginerești 

5. Științe pedagogice şi psihologice 

6. Științe filologice şi istorice 

 
Limbi de comunicare: română, rusă, engleză, franceză 

 

Rugăm să expediați Formularul de participare până la 04 mai 2015 iar textele 

comunicărilor până la data de 25 mai 2015 la  adresa de mail al responsabilului secției 

pentru care optați: 

 

No. Secția Responsabil E-mail, telefon 

1. Științe juridice Todorov Maxim maximtodorov@yahoo.com   

079204952 

2. Științe politice Bercu Oleg bercuoleg@gmail.com 

079057687   

3. Științe economice  Todos Irina todosirina@gmail.com 

079665986 

4. Științe exacte și 

inginerești 

Ceclu Liliana ulik003@yahoo.com  

079969730 

5. Științe pedagogice şi 

psihologice 

Radu Corina zamfirov.corina1@gmail.com  

078263318 

6. Științe filologice şi 

istorice 

Grosu Liliana grosuigliseby@yahoo.com 

069455493 
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Cerinţe faţă de materialele prezentate pentru publicare în Volumul 

conferinței 
 

 Cerinţe de redactare: 

 TITLUL (dactilografiat cu majuscule); 

 Prenumele şi NUMELE autorului (complet); 

 Afilierea (catedra – pentru colaboratorii USC, instituţia – pentru autorii 

sau coautorii din afara USC); 

 Rezumatul  în limba engleză (până la 200 de cuvinte); 

 Textul – maxim 5 pagini, dactilografiat pe coli de format A-4; font: 

Times New Roman; corpul de literă: 12; interval între rînduri – 1,0; 

parametrii paginii: câmpurile de sus și jos – 2 cm, stânga – 3 cm, 

dreapta – 1,5 cm)  

 În text referinţele se numerotează pentru fiecare pagină și se fac la subsol 
 

 

FORMULAR DE PARTICIPARE 

Numele, prenumele  

Tema comunicării: 

 

 

 

Gradul, titlul   

Instituția în care activați  

Funcția  

Informație de contact: 

Telefon: 

Mobil: 

e-mail: 

 

 

 

Secția de lucru din 

cadrul conferinței  
 

Indicați una din opțiuni: 

 

□ Cu participare la conferință  

□ Fără participare  la conferință 

 


