
 



1. Scopul etapei anuale conform proiectului depus la concurs (obligatoriu) 

Investigații în teren, muzee, arhive privind identificarea şi analiza multifuncțională a tehnologiilor 

tradiționale de preparare a bucatelor tradiționale, de obținere a vinurilor și băuturilor tari artizanale, 

prelucrare a textilelor, a produselor din textile şi din piele, a accesoriilor derivate din zona de sud a 

Republicii Moldova. 

2. Obiectivele etapei anuale  

1. Cercetarea în teren, muzee, arhive şi identificarea tehnologilor tradiţionale de obținere a vinurilor și 

băuturilor tari artizanale practicate în sudul Republcii Moldova 

2. Analiza structurii compoziţionale a vinurilor și băuturilor tari artizanale. 

3. Indentificarea tehnologiilor tradiţionale de preparare a bucatelor tradiţionale din sudul ţării. 

4. Studierea şi analiaza componentelor preparatelor tradiţionale şi a interacţiunii dintre ele. 

5. Identificarea tehnologiilor tradiţionale de prelucrare a textilelor, a produselor din textile şi piele, a 

accesoriilor derivate din zona de Sud a Republicii Moldova. 

6. Evaluarea constituirii structurale a pieselor textile şi din textile, a accesoriilor derivate din zona de sud. 

7. Studiul tradiţiilor de aplicare a tehnologiilor identificate.  

3. Acțiunile planificate pentru realizarea scopului și obiectivelor etapei anuale (obligatoriu) 

1. Studiul patrimoniului muzeal, arhive privind tehnologiile de preparare a bucatelor tradiționale, de 

obținere a vinurilor și băuturilor tari artizanale, prelucrare a produselor din textile și piele, a 

accesoriilor derivate din zona de sud a Republicii Moldova: Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căuşeni, 

Căinari, Cimişlia, Leova, Ştefan-Vodă, Taraclia. 

2. Identificarea şi completarea bazei de date cu tehnologiile de prelucrare tradiționale specifice zonei de 

sud a Republicii Moldova. 

3. Completarea glosarului cu termeni specializați din zonele studiate. 

4. Acumularea materialelor pentru albumul digitalizat cu produsele rezultate din tehnologiile 

tradiționale. 

5. Cartografia zonei de sud a țării axată pe tehnologiile tradiționale de preparare a bucatelor tradiţionale, 

a vinurilor şi băuturilor tari artizanale, a produselor textile şi din textile, a accesoriilor. 

6. Analiza reţetelor de bucate tradiţionale, a tradiţiilor de obţinere a lor, a semnificaţiilor şi ocaziile 

pregătirii şi servirii lor.  

7. Identificarea  pieselor portului tradiţional pentru bărbaţi şi femei din zona de sud a Republicii 

Moldova, analiza lor structurală, ornamentală, semnificativă şi după destinaţie. 

8. Consolidarea parteneriatelor cu instituțiile, locațiile cu potențial de interes turistic din zona de nord a 

Republicii Moldova. 

9. Diseminarea rezultatelor studiului prin participări la evenimente ştiinţifice naţionale şi internaţionale, 

publicarea rezultatelor în articole ştiinţifice din reviste naţionale şi internaţionale. 

10.  Organizarea şi desfăşurarea atelierelor de lucru privind revitalizarea tehnologiilor tradiţionale 

gastronomice, de obţinere a vinurilor şi băuturilor tari artizanale, a textilelor şi a produselor din 

textile. 

11. Organizarea şi desfăşurarea meselor rotunde de împărtăţireaa bunelor practici tradiţionale. 

12. Consolidarea parteneriatelor cu instituțiile, locațiile cu potențial de interes turistic din zona de sud. 

13. Diseminarea continuă a activitaţilor desfăşurate pe pagina proiectului 

https://www.facebook.com/gusturi.traditionale. 



4. Acțiunile realizate pentru atingerea scopului și obiectivelor etapei anuale  

1. Au fost efectuate vizite în muzeele din zona de sud a Republicii Moldova: raioanele: 

Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căuşeni, Căinari, Cimişlia, Leova, Ştefan-Vodă, Taraclia. 

2. Au fost desfăşurate interacţiuni cu locuitorii din zona de Sud a ţării construbuind la identificarea, 

studierea și analiza multicriterială şi multifuncțională a tehnologiilor de preparare a bucatelor 

tradiționale, de obținere a vinurilor și a băuturilor tari artizanale, de prelucrare a produselor din 

textile și piele, a accesoriilor. 

3. A fost completată bază de date cu tehnologii de prelucrare tradiționale specifice zonei de sud a 

Republicii Moldova şi glosarul de termeni specializați. 

4. A fost completat albumul digital cu materiale vizuale, care reprezentă produsele rezultate din 

tehnologiile tradiționale. 

5. A fost cartografiată zonei de sud a țării cu referire la tehnologiile tradiționale de preparare a 

bucatelor tradiţionale, a vinurilor şi băuturilor tari artizanale, a produselor textile şi din textile, a 

accesoriilor. 

6. Au fost culese reţete de preparare a bucatelor tradiţionale şi analizate tehnologiile lor de obţinere, 

a tradiţiiilor de preparare şi servire.  

7. Au fost identificate piesele portului tradiţional pentru bărbaţi şi femei din zona de sud a Republicii 

Moldova, fiind analizată constituirea lor structurală, croiala, definirea ornamentală, semnificaţia şi 

varierea după destinaţie. 

8. A fost oferită consultanță științifică privind respectarea tehnicilor, proporțiilor, structurilor 

compoziționale și cromaticii la realizarea cămășilor tradiționale cu altiță membrilor Comunității 

Șezătoarea Basarabia şi comunităţilor din ţară formate şi interesate. 

9. Au fost întreprinse cercetări de teren prin localitățile din Lunca Prutului pentru a documenta 

țesutul pânzelor în mai multe ițe din perioada interbelică. Rezultatele au fost implementate pentru 

țeserea altițelor cămășilor în ițișoare din Centrul de Meșteșuguri Bojescu, din satul Mereni, 

raionul Anenii-Noi. 

10. A fost consolidat parteneriatul cu instituțiile, locațiile cu potențial de interes turistic din zona de 

sud a Republicii Moldova oferindu-se consultanţă pensiunilor în materie de tradiţii 

etnogastronomice, vinicole, textile şi decor tradiţional, costum tradiţional. 

11. Au fost diseminate rezultatele studiului prin participări la evenimente ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale, publicarea rezultatelor în articole ştiinţifice în reviste naţionale şi internaţionale, 

inclusiv publicarea rezultatelor în reviste cu factor de impact. 

12. Au fost organizate şi desfăşurate ateliere de lucru având ca obiectiv revitalizarea tehnologiilor 

tradiţionale gastronomice, de obţinere a vinurilor şi a băuturilor tari artizanale, a textilelor şi a 

produselor din textile şi transmiterea acestora viitorilor generaţii. 

13. Au fost organizate şi desfăşurate mese rotunde în vederea diseminării bunelor practici referitoare 

la tehnologiile tradiţionale. 

14. Activitaţile desfăşurate în cadrul Programului de Stat au fost diseminate pe pagina 

https://www.facebook.com/gusturi.traditionale 



5. Rezultatele obținute (descriere narativă 3-5 pagini) (obligatoriu) 

În vederea soluţionării obiectivelor de cercetare prestabile pentru anul 2022 în cadrul proiectului, au 

fost obţinute următoarele rezultate: 

• A fost desfăşurat un studiu ştiinţific axat pe evaluarea potenţialului bioactiv prin conţinutul 

total de fenolici şi activitatea antioxidantă a fructelor de coarne. Cornul reprezintă o specie 

proprie mediului Republicii Moldova, creşte voluntar, are multiple beneficii pentru sănătatea 

umană şi mediu înconjurător: reducerea glicemiei, conţinut sporit de calciu, potasiu, fier, 

cupru, mangan, sodiu, posedă proprietăţi antivirale şi antiseptice, fiind şi antioxidante. După 

impactul asupra mediului înconjurător reprezintă buni stabilizatori ai solului. 

• Au fost studiate tehnologiile tradiţionale de obţinere a distilatelor din fructele de coarne 

identificând etapele şi regimurile de obţinere artizanală. 

•  Au fost culese din teren, din raioanele Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căuşeni, Căinari, 

Cimişlia, Leova, Ştefan-Vodă, Taraclia bucate tradiţionale specifice sudului: 13 preparate 

reci, 27 preparate de bază, dintre care 14 fiind pregătite din peşte, 17 produse de patiserie, 14 

preparate dulci, 12 tipuri de colaci de nuntă şi 8 tipuri de colaci pentru sărbători. Au fost 

acumulate  materiale foto şi video privind etapele de preparare.  

 Pentru fiecare din preparatele identificate a fost analizată compoziţia şi tehnologia de preparare, 

regimurile tehnologice de preparare, mijloacele implicate, tradiţiile de preparare şi a regimurilor 

tehnologice, tradiţiile axate pe evaluarea finalităţilor de pregătire către preparare, a gradului de pregătire 

etc. 

 Au fost identificate şi analizate soiurile vechi de struguri din regiunea de sud şi termenii utilizaţi în 

raport cu acestea: Tămâioasa, Cioineaga (Cioinic sau Ciomeaga), Coarna (albă, neagră), Feteasca (albă, 

neagră), Căldărușa (Rară neagră), Zeilbel, Cuderc, Teras. Soiuri albe se cultivă în văile râurilor, iar 

soiurile roșii – pe costișe lutoase, luto-nisipoase, care sunt numeroase în regiune. 

A fost analizat costumul tradiţional din sudul ţării identificânu-sed mai multe soluţii reprezentate 

de diversitatea multietnică după identitatea constructivă, ornamentală, tehnologică, a materiei prime 

utilizate. Astfel, au fost identificate 4 varietăţi de piese ale costumului tradiţional: cămăşi pentru femei, 3 

tipuri de cămăşi tradiţionale pentru bărbaţi, 2 tipuri de catrinţe cu ornamentare complexă constituită din 

panou central şi borduri specifice costumului tradiţional românesc, 4 tipuri de costume tradiţionale 

pentru femei şi bărbaţi proprii etniei găgăuze, 3 tipuri de costume bulgăreşti pentru femei şi bărbaţi. O 

largă aplicabilitate specifică sudului ţării, pornind de la îndeletnicirile de creştere a oilor, o au produsele 

de îmbăcăminte confecţionate din piei de oi: bundiţe, cojoace, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi, 

căciuli şi altele. 

A fost relevată bogăția cămășilor cu altiță, confecţionate și purtate în spațiul basarabean, au fost 

analizate caracteristicile acestora în comparație cu cele din arealul românesc și au fost oferite spre 

continuitate comunităților preocupate de brodarea acestor piese în Republica Moldova și în cele din 

diasporă. Au fost recomandate doritorilor spre confecţionare cele mai reprezentative cămăși, s-a oferit 

asistența necesară în procesul executării acestora. Cele mai reușite au fost publicate ca exemple de bună 

practică în domeniu pentru a încuraja inclusiv meșterii populari să aibă mai multă responsabilitate în 

realizarea costumului tradițional. În cadrul unor evenimente, cu participare largă a publicului, au fost 

valorificate calităţile, rosturile și funcțiile  costumului popular, ale cămășii cu altiță în strategiile 

identitare din regiune.  



Au fost identificate 3 tehnologii noi de realizare a covoarelor de perete, practicate în sudul ţării. S-

a atestat o mare varietate ornamentală obţinută prin ţesere, circa 23 modele de macaturi, urmărind 

reproducerea ornamentelor fitomorfe, sintetizate în forme geometrice, monocrome. Materia primă 

frecvent utilizată a fost lâna, reprezentând o sursă generoasă prioritară utilizată în sudul ţării. 

Considerând marea diversitate de tehnologii de îmbinare a reperelor elementelor cămăşilor pentru 

femei şi bărbaţi prin cheiţe, a fost desfăşurat un studiu amplu privind evaluarea caracteristicilor 

funcţionale ale acestora. În studiu au fost implicate 10 tipuri de cheiţe, reproduse şi testate, care au 

confirmat proprietăţile estetice ce conferă personalitate cămăşilor, dar şi rezistenţă la solicitările 

mecanice supuse, în condiţiile de activitate dinamică a purtătorilor. 

Au fost identificate peste 153 de tipuri de prosoape, atestându-se confecţionarea lor atât din fire de 

bumbac cât şi din borangic/mătase. De la o zonă la alta de sud, prosoapele ca elemente cu semnificaţii 

multiple ritualice se deosebesc şi după „horboţică”, atât ca elemente ornamentale, cât şi prin 

caracteristici dimensionale, dispunere. 

 A fost completat glosarul terminologic cu termeni culeşi din teren şi utilizaţi în sudul ţării cu 

referire la denumirile de preparate, etapele de realizare, mijloacele implicate, ustensile şi s-au analizat în 

raport cu termenii identificaţi în nordul şi centrul ţării. 

 Reultatele cercetărilor au fost materializate în: 

• elaborare şi publicarea a: 

➢  5 articole în reviste cu factor de impact: IF=8,843, IF=5,845, IF= 5,372, IF =2,28; 

➢ unui articol în reviste recunoscute din străinatate; 

➢ două articole în reviste naţionale; 

➢ 8 articole în volume ale materialelor conferinţelor ştiinţifice internaţionale; 

➢ 4 articole în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova); 

➢ 2 articole în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale cu participare internaţională; 

➢ 16 teze în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova); 

➢ 3 teze în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale; 

➢ o teză în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale; 

➢ 2 lucrări științifico-metodice și didactice. 

• realizarea şi participarea cu 36 rapoarte ale comunicărilor prin prezentare orală la manifestări 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 

• 2 participări la saloanele internaţionale premiate cu 2 medalii de argint; 

• obţinerea unui certificat de înregistrare a modelului; 

• organizarea şi desfăşurarea a 49 de ateliere axate pe promovare şi cunoaştere a tehnologiilor 

tradiţionale de realizare a costumului tradiţional; 

• organizarea şi desfăşurarea a 27 de ateliere tematice de cunoaştere şi promovare a bucatelor 

tradiţionale din sudul ţării; 

• organizarea şi desfăşurarea a 12 ateliere privind pregătirea şi degustarea a produselor vinicole 

artizanale şi a băuturilor tari; 

• organizarea şi desfăşurarea a 5 ateliere de obţinere a tincturilor din plante cu efect terapeutic; 

• organizarea festivalului „Cel mai bun vin din „Valea Culei”; 

• participarea cu replici de cămăşi tradiţionale la 4 expoziţii de grup. 



 Evenimentele esenţiale, vizitele desfăşurate în teren: raioanele Basarabeasca, Cahul, Cantemir, 

Căuşeni, Căinari, Cimişlia, Leova, Ştefan-Vodă, Taraclia, participările la conferinţele ştiinţifice, 

atelierele organizate şi desfăşurate, în contextul în scopul diseminării rezultatelor obţinute în cadrul 

Programului de Stat şi soluţionării obiectivelor educaţionale de iniţiere şi promovare a tehnologiilor 

tradiţionale au fost prezentate pe contul de Facebook a proiectului 

https://www.facebook.com/gusturi.traditionale. 

Comunicarea în teren a generat noi parteneriate consolidate cu reprezentanţii muzeelor din țară, cu 

locuitorii, meşteri populari, pe termen lung. Au fost create noi comunității de utilizatori interconectați 

prin interesele profesionale manifestate în raport cu tehnologiile tradiționale de prelucrare şi prin 

asigurarea comunicării cu cele existente. 

Echipa proiectului a acumulat informaţii şi experienţă cu referire la obiectivul de studiu, utile, în 

vederea promovării la noile generaţii, a pasiunii pentru păstrarea, revitalizarea, promovarea tehnologiilor 

tradiţionale de preparare a bucatelor, a vinurilor și băuturilor tari, de confecţionare a pieselor autentice 

ale costumului tradiţional, de ţesere a covoarelor, textilelor ritualice, textilelor pentru decorul de interior, 

considerând valoarea culturală, utilitatea socioeconomică, impactul asupra sănătăţii şi asupra mediului 

înconjurător, prin calitatea vieţii organizând 93 de ateliere publice de lucru pentru oricine a fost interesat. 

O parte din ateliere au fost organizate în muncipiul Chişinău, altă parte din ele au fost desfăşurate în 

teren: 15 ateleiere în muzeele din sudul ţării, inclusiv cu implicarea colaboratorilor muzeali (Muzeul de 

Istorie şi Etnografie din s. Slobozia Mare, r-nul Cahul, Muzeul Casa Părintească din s. Ciobalaccia, r-nul 

Cantemir). 

 Experienţa acumulată, tehnologiile tradiţionale culese din teren au fost şi sunt aplicate în 

restaurantele şi pensiunile cu profil etnogastronomic din ţară precum ar fi: pensiunea Eco-Village 

Văleni, r-nul Cahul, complexul etno-turistic Gagauz-Sofrasi, s. Congaz, restaurantul Sălcioara din 

Chişinău etc. 

În vederea promovării conceptului de educare pentru revitalizarea patrimoniului naţional 

tehnologic tradiţional, au fost organizate şi desfăşurate 59 din ateliere cu participarea studenţilor din 

cadrul: 

• Universităţii Tehnice a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Facultatea de Design; 

• Academiei de Studii Economice, Departamentul Comerţ,Turism şi Alimentaţie Publică; 

•  Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM. 

Promovarea tehnologiilor tradiţionale şi a preparatelor rezultate din acestea au fost promovate prin 

intermediul surselor media, membrii echipei fiind invitaţi şi participând la 5 emisiuni radio şi la 9 

emisiuni televizate, un festival etno-gastronomic (24.09.2022, Bostaniada, s. Bălăbăneşti, r-nul Criuleni). 

Echipa proiectului a participat la Simpozionul de Etnologie: Tradiții și procese etnice, ediția III-a 

(30 martie 2022); Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Portul popular-expresie a istoriei şi a culturii 

neamului” (23-24 iunie 2022), Conferinţa Științifică Internațională „Актуальні проблеми сучасного 

дизайну” (27 aprilie 2022), iconst est 2022, 5th International Conferences on Schience and Technology, 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare”, Ediţia a 

XIV-a, Institutul Patrimoniului Cultural (Septembrie 2015), Budva, Montenegro (September 7-9, 2022), 

CORTEP 2022, 18th Romanian testiles and leather conference (17-19 November 2022) și Masa rotundă 

„Metodologii și tehnici moderne de cercetare etnologică” Ediția a III-a, organizată de Centrul de 

Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural din Republica Moldova (4 octombrie 2022). 

https://www.facebook.com/gusturi.traditionale


 

6. Diseminarea rezultatelor obținute în proiect sub formă de publicații. 

 

Lista lucrărilor științifice, științifico-metodice și didactice 

publicate în anul de referință în cadrul proiectului din Programul de Stat 

„Educație pentru revitalizarea patrimoniului cultural național prin tehnologiile tradiționale de 

prelucrare utilizate în Republica Moldova, în contextul multiculturalității, diversității și integrării 

europene” 20.80009.0807.17 

(denumirea proiectului) 

4. Articole în reviste științifice  

4.1. în reviste din bazele de date Web of Science și SCOPUS (cu indicarea factorului de impact IF). 

1. TABUNŞCIC, O., FEDORCIUCOVA, S., CALMÂȘ, V., BULICAN, A.. The Selection 

Methodology of an Optimum Location for a Public Food Enterprise. În: European Modern Studies 

journal,.No 1(2022), pp.174-180, ISSN:2522-9400 (online) (SJIFactor - Scientific Journal Impact 

Factor (SJIF 2020=5.849)). Available at: http://journal-ems.com/index.php/emsj/index; 

https://journal-ems.com/index.php/emsj/article/view/469  

2. TABUNŞCIC, O., FEDORCIUCOVA, S., CALMÂȘ, V., BULICAN, A.. Research obtaining 

noodles from non breadable flours for neople with gluten intolerance. In: International Journal of 

Engineering Science Technologies. May-june 2022 6 (3), pp. 80-89. ISSN (Online) 2456-8651. DOI 

10.29121/IJOEST V.6 i 3.2022.313. Available at: https://www.granthaalayahpublication.org/ojs-

sys/ijoest/article/view/313/217 (Impact Factor in tne 2021-2022 of International Journal of 

Engineering Science is 8.843). 

3. CAZAC, V., CÎRJA, J., URSU, E.. Evaluation of the keys from the traditional romanian costume. 

Global Journal of Human-Social Science Research, [S.l.], nov. 2022., Volume 22 Issue 2 Version 

1.0 November 2022, ISSN 2249-460X. (Impact Factor - 5,375). 

4. SUHODOL, N., CAZAC, V., COVALIOV, E., GUTIUM, O., BABCENCO, C.. Cornelian 

Cherry (Cornus Mas L.) Berries: Methods of Bioactive Potential Preserving. Global Journal of 

Human-Social Science Research, Global Journal of Human-Social Science Research, [S.l.], nov. 

2022., Volume 22 Issue 2 Version 1.0 November 2022, ISSN 2249-460X. (Impact Factor - 5,375). 

5. CANGAS, S., FLOREA-BURDUJA, E.. Digital revitalization of popular port products. Journal of 

Social Sciencies, Art and Design, September, 2022, Vol 5.. ISSN 2587-3490, eISSN 2587-3504, 

pag. 168-179., https://doi.org/10.52326/jss.utm.2022.5(3).13, Available at: https://jss.utm.md/wp-

content/uploads/sites/21/2022/10/JSS-3-2022_10.52326-jss.utm_.2022.5-3.13.pdf (Impact Factor-

2,28). 

4.2. în alte reviste din străinătate recunoscute 

1. CAZAC, V., ADASCALIŢA, L.. Significance and multiple values of the rhombus in traditional 

romanian art. Art and Design №2, 2022 науковий фаховий журнал, УДК 727.3.054.2. 

https://www.journal-ems.com/index.php/emsj/article/view/469
https://www.journal-ems.com/index.php/emsj/article/view/469
http://sjifactor.com/passport.php?id=20088
http://sjifactor.com/passport.php?id=20088
http://journal-ems.com/index.php/emsj/index
https://journal-ems.com/index.php/emsj/article/view/469
https://www.granthaalayahpublication.org/ojs-sys/ijoest/article/view/313/217
https://www.granthaalayahpublication.org/ojs-sys/ijoest/article/view/313/217
https://doi.org/10.52326/jss.utm.2022.5(3).13
https://jss.utm.md/wp-content/uploads/sites/21/2022/10/JSS-3-2022_10.52326-jss.utm_.2022.5-3.13.pdf
https://jss.utm.md/wp-content/uploads/sites/21/2022/10/JSS-3-2022_10.52326-jss.utm_.2022.5-3.13.pdf


DOI:10.30857/2617- 0272.2022.2.2. 19-28 p. Київ, Ukraina. Available at: 

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/19819/1/artdes_2022_N2_P019-028.pdf. 

5.3. în reviste din Registrul National al revistelor de profil, cu indicarea categoriei 

1. GORAȘ-POSTICĂ, V. Managementul intercultural educațional: conceptualizare și dezvoltare în 

context universitar. În: Didactica Pro, nr. 6 (136), 2022,  pag. ISSN 1810-6455 

2. GORAȘ-POSTICĂ V., CHEPTANARI SV.,  NEGREAN, M.  The intellectual output of strategic 

planning in the service of quality vocational education.. In: Studia Universitatis, nr. 1, Chișinău, 

2022, p. 17-25. ISSN 1857-2103. E-ISSN 2345-1025. 

5. Articole în culegeri ştiinţifice naționale/internaționale 

5.1. culegeri de lucrări ştiinţifice editate peste hotare 

5.2 culegeri de lucrări ştiinţifice editate în Republica Moldova 

6. Articole în materiale ale conferințelor științifice 

6.1. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare)  

1. TABUNŞCIC, O., CAZAC, V., BABCENCO, C.. Plachie vis- à -vis Sütlaç - Dishesin Which 

History Was Intertwined. International Conferences on Science and Technology. (ICONST - EST-

2022), Budva, Montenegro, 7-9  september, 2022. pag. 266-270. Available 

at:file:///D:/CONFERINTE%202022/CONFERINTA%20TURCIA/iconst_est_2022_book.pdf. 

2. CANGAS, S., FLOREA-BURDUJA, E.. Clothing product of the folk costume with a utility and 

symbol-apron role. IV Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ» Київ, КНУТД, 27 квітня 2022 р., ISBN 978-617-7506-

98-9, pag. 130-133. Available at: 

https://drive.google.com/file/d/1DyiDRBMHd1VeKs6UKbaCVeCPFDkdpnuD/view?pli=1 

3. CAZAC, V., URSU, E, CUCERENCU, M.. Rumbe-variety of bessarabian carpets. IV 

Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО 

ДИЗАЙНУ», Київ, КНУТД, 27 квітня 2022 р., ISBN 978-617-7506-98-9, pag. 134-138. Available 

at: https://drive.google.com/file/d/1DyiDRBMHd1VeKs6UKbaCVeCPFDkdpnuD/view?pli=1 

4. EFREMOVA, V., CAZAC, V.. Applying UX/UI design in Web site creation. IV Міжнародна 

науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ», Київ, 

КНУТД, 27 квітня 2022 р., ISBN 978-617-7506-98-9, pag. 211-215. Available at: 

https://drive.google.com/file/d/1DyiDRBMHd1VeKs6UKbaCVeCPFDkdpnuD/view?pli=1 

5. CAZAC, V., ADASCALIŢA, L.. Rhombus-meanings and interpretations. IV Міжнародна 

науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ», Київ, 

КНУТД, 27 квітня 2022 р., ISBN 978-617-7506-98-9, pag. 11-14. Available at: 

https://drive.google.com/file/d/1DyiDRBMHd1VeKs6UKbaCVeCPFDkdpnuD/view?pli=1 

6. CAZAC, V.. The traditional Romanian costume between aesthetics, communication and 

sustainability. The 18-th Romanian Textiles and Leather Conference” – CORTEP’2022, Iaşi, 

România, 17-19 november. Available at: https://www.cortep.tuiasi.ro 

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/19819/1/artdes_2022_N2_P019-028.pdf


7. CĂRJA, J., CAZAC, V., URSU, E.. Research on the interdependence of structure and comfort 

characteristics of textiles for traditional shirts. The 18-th Romanian Textiles and Leather 

Conference” – CORTEP’2022, Iaşi, România, 17-19 november. Available at: 

https://www.cortep.tuiasi.ro 

8. CANGAŞ. S.. Graphics, symbol and technologies of making traditional Moldovan carpets. The 18-

th Romanian Textiles and Leather Conference” – CORTEP’2022, Iaşi, România, 17-19 november. 

Available at: https://www.cortep.tuiasi.ro 

6.2. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova) 

1. TABUNŞCIC, O., CALMÂȘ, V., FEDORCIUCOVA, S. Research on the development of recipes 

for noodles from non breadable chickpea flour for people with gluten intolerance. In: 26 th 

International Scientific Conference "Competitiveness and innovation in the knowledge economy", 

September, 23-24, 2022. Chisinau, Republic of Moldova.  Available at: 

https://www.academia.edu/85124665/Research_on_Obtaining_Noodles_from_Non_Breadable_Flou

rs_for_People_with_Gluten_Intolerance. 

2. ADASCALIŢA, L., CAZAC, V., Baba Neagră-element de patrimoniu gastronomic şi tradiţii de 

preparare. Culegere de studii în baza comunicărilor de la conferinţa ştiinţifică internaţională 

“Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare. Institutul Patrimoniului Cultural, 

Chişinău, 2022, pag. 213-218. ISBN 978-9975-84-171-9. 

3. GRĂDINARU, N.. ”Hrana care vindecă”, în cultura tradițională românească. 

Materialele Simpozionului Naţional de Etnologie "Tradiţii şi procese etnice", Ediţia a 3-a, 31 martie 

2022, Chişinău. Institutul Patrimoniului Cultural, 2022, 262 pag. ISBN 978-9975-84-173-3 

4. LUCA, N.. Delaware, vechi soi de viţă-de-vie-redescoperit.  În: PROCEEDINGS of the 

International Conference MODERN TECHNOLOGIES IN THE FOOD INDUSTRY–2022, ISBN 

978-9975-45-851-1, 20-22 October, pag. 76-79. 

6.3. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale cu participare internaţională 

1. GORAȘ-POSTICĂ, V., SCURTU, V.. Demers praxiologic de eficientizare a comunicării. În 

Volumul cu rezumate ale lucrărilor Conferinței USM „Cercetare prin integrare și inovare”, 10-11 

noiembrie. 

2. GORAȘ-POSTICĂ, V., CHEPTĂNARI, Sv.. Proiectarea  strategică a asistenței  metodologice  din 

perspectiva pedagogiei diversității. Conferința internațională științifico-practică ”Știință. Educație. 

Cultură”, Universitatea de Stat din Comrat, Secția Pedagogie, 11 februarie, 2022. ISBN 978-9975-

83-178-9. p. 37-40.  

7. Teze ale conferințelor ştiinţifice 

7.1. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare)  

7.2. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova) 

1. ADASCALIŢA, L., CAZAC, V.. Perpetuarea rombului în arta tradiţională românească. 

https://www.academia.edu/85124665/Research_on_Obtaining_Noodles_from_Non_Breadable_Flours_for_People_with_Gluten_Intolerance
https://www.academia.edu/85124665/Research_on_Obtaining_Noodles_from_Non_Breadable_Flours_for_People_with_Gluten_Intolerance


Simpozionul Internaţional de Etnologie „Tradiţii şi procese etnice”, Ediţia a III-a, Chişinău, 31 

martie 2022, Institutul Patrimoniului Cultural, pag. 14. Disponibil: https://ich.md/?p=6276. 

2. BABCENCO, C., TABUNŞCIC, O.. Chisăliţa - deliciul de pe vremea bunciilor. Simpozionul 

Internaţional de Etnologie „Tradiţii şi procese etnice”, Ediţia a III-a, Chişinău, 31 martie 2022, 

Institutul Patrimoniului Cultural, pag. 16. Disponibil: https://ich.md/?p=6276. 

3. CANGAŞ, S.. Interferențe ale ornamentului de covor și al celui de port popular în Republica 

Moldova. Simpozionul Internaţional de Etnologie „Tradiţii şi procese etnice”, Ediţia a III-a, 

Chişinău, 31 martie 2022, Institutul Patrimoniului Cultural, pag. 23. Disponibil: 

https://ich.md/?p=6276. 

4. CAZAC, V., URSU, E., CUCERENCU, M.. Diversitatea Rumbelor basarabene. Simpozionul 

Internaţional de Etnologie „Tradiţii şi procese etnice”, Ediţia a III-a, Chişinău, 31 martie 2022, 

Institutul Patrimoniului Cultural, pag. 24. Disponibil: https://ich.md/?p=6276 

5. GUTIUM, O., CAZAC, V.. Urzicile - plantă multifuncţională în preparate tradiţionale. 

Simpozionul Internaţional de Etnologie „Tradiţii şi procese etnice”, Ediţia a III-a, Chişinău, 31 

martie 2022, Institutul Patrimoniului Cultural, pag. 34. Disponibil: https://ich.md/?p=6276 

6. TABUNŞCIC, O.. Turtele cu mac - tradiţii de preparare. Simpozionul Internaţional de Etnologie 

„Tradiţii şi procese etnice”, Ediţia a III-a, Chişinău, 31 martie 2022, Institutul Patrimoniului 

Cultural, pag. 56. Disponibil: https://ich.md/?p=6276 

7. BABCENCO, C., SUHODOL, N.. Gastronomic traditions of Moldovan sweet dishes. 

Simpozionul Internaţional de Etnologie „Tradiţii şi procese etnice”, Ediţia a III-a, Chişinău, 31 

martie 2022, Institutul Patrimoniului Cultural, pag. 62. Disponibil: https://ich.md/?p=6276 

8. LUCA, N.. Ancient winemaking traditions in the Mediterranean region. Simpozionul Internaţional 

de Etnologie „Tradiţii şi procese etnice”, Ediţia a III-a, Chişinău, 31 martie 2022, Institutul 

Patrimoniului Cultural, pag. 64. Disponibil: https://ich.md/?p=6276 

9. BUZILĂ, V.. Functions and meanings of the shirt with upper sleeve embroidery developed in the 

identity strategies. International Scientific Conference „Folk costume - expression of the history 

and culture of the nation”. Edition II, Chişinău, June 23-24, 2022.  

10. GRĂDINARU, N.. Pomișorul de Blajini – axis mundi și simbol al reînvierii sufletului. În: 

Conferința Științifică Internațională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare”, 

ediția a XIV-a: „Studiind patrimoniul cultural, îi asigurăm viitorul, dezvoltăm inteligența și 

cercetarea științifică”, Programul și rezumatele conferinței, 30-31 mai 2022. Chișinău: Institutul 

Patrimoniului Cultural, 2022, p.78-79. ISBN 978-9975-84-158-0. 008+7/9(082)=135.1=111=161.1 

11. CANGAŞ, S., FLOREA-BURDUJA, E.. Tradiții de organizare estetică a cămășii și accesoriilor 

în costumul popular. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Portul popular -expresie a istoriei şi 

culturii neamului”, Ediţia a II-a, Chişinău 23-24 iunie 2022. 

12. CAZAC, V.. Cămășile tradiționale femeiești de croială dreaptă cu platcă, prezente în spațiul 

Republicii Moldova. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Portul popular - expresie a istoriei şi 

culturii neamului”, Ediţia a II-a, Chişinău 23-24 iunie 2022. 



13. CAZAC, V., CÎRJA, J. Materialele pentru costumul tradiţional – diversitate şi funcţionalitate. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Portul popular - expresie a istoriei şi culturii neamului”, 

Ediţia a II-a, Chişinău 23-24 iunie 2022. 

14. ENACHI, O.. Tehnici de realizare şi ornamentare a scrânciobelului în altiţa cămășii tradiţionale. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Portul popular - expresie a istoriei şi culturii neamului”, 

Ediţia a II-a, Chişinău 23-24 iunie 2022. 

15. OBOROCEANU, P., CÎRJA, J, CAZAC, V. Children's book edition about the preparation of 

traditional dishes. Inovation and Creative Education Fair for Youth ICE-USV – 6th edition, July 

10-12 2022, Suceava, România, Books of abstracts, pag. 48. Available at: https://ice-

usv44.webnode.ro/copie-a-current-edition/ 

16. ANDREI, C., ADASCALIȚA, L. Joc de masă pentru copii ce promovează operele literare 

naționale”. Inovation and Creative Education Fair for Youth ICE-USV – 6th edition, July 10-12 

2022, Suceava, România. Books of abstracts, pag. 25. Avialable at: https://ice-

usv44.webnode.ro/copie-a-current-edition/ 

17. CÎRJA, J., CAZAC, V., URSU, E. Research on the interdependence of structure and comfort 

characteristics of textiles for traditional shirts. CORTEP 2022. Book of abstract. 18th Romanian 

textiles and leather conference, 17-19 november, 2022, Iasi, Romania. 40 p. Available at:  

https://www.cortep.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2022/11/Book-of-abstracts-CORTEP-2022.pdf 

18. CAZAC, V. The traditional romanian costume between aesthetics, communication and 

sustainability. CORTEP 2022. Book of abstract. 18th Romanian textiles and leather conference, 

17-19 november, 2022, Iasi, Romania. 41 p. Available at:  https://www.cortep.tuiasi.ro/wp-

content/uploads/2022/11/Book-of-abstracts-CORTEP-2022.pdf 

19. CANGAŞ, Sv.. Graphics, symbol and technologies of making traditional Moldovan carpets. 

CORTEP 2022. Book of abstract. 18th Romanian textiles and leather conference, 17-19 

november, 2022, Iasi, Romania. 42 p. Available at:  https://www.cortep.tuiasi.ro/wp-

content/uploads/2022/11/Book-of-abstracts-CORTEP-2022.pdf 

7.3. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale cu participare internaţională 

7.4. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale 

1. CAZAC, V.. Textilele tradiţionale de interior – funcţii şi diversitate. Simpozionul Naţional de 

Studii Culturale. Ediţia a IV-a dedicată Zilelor Europene ale Patrimoniului. Chişinău 28 

septembrie 2022. 

8. Alte lucrări ştiinţifice (recomandate spre editare de o instituţie acreditată în domeniu) 

8.1.cărţi (cu caracter informativ) 

1. BUZILĂ, V. Purtători de patrimoniu și promotori ai artei acului/ Heritage bearers and promoters 

of needle art. În: 6  ani de cămăși tradiționale cusute în Șezătoarea Basarabiei. ISBN 978-9975-

87-982-8. Chișinău, 2022, p. 4-15. 

8.2. enciclopedii, dicţionare 

https://www.cortep.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2022/11/Book-of-abstracts-CORTEP-2022.pdf
https://www.cortep.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2022/11/Book-of-abstracts-CORTEP-2022.pdf
https://www.cortep.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2022/11/Book-of-abstracts-CORTEP-2022.pdf
https://www.cortep.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2022/11/Book-of-abstracts-CORTEP-2022.pdf


8.3. atlase, hărţi, albume, cataloage, tabele etc. (ca produse ale cercetării ştiinţifice) 

9. Brevete de invenţii şi alte obiecte de proprietate intelectuală, materiale la saloanele de invenţii. 

1. ANDREI, C., ADASCALIȚA, L. Diplomă și medalie de argint. Joc de masă pentru copii ce 

promovează operele literare naționale”. Inovation and Creative Education Fair for Youth ICE-

USV – VI edition 2022, Suceava, România. 

2. ZAHARIA, M., CAZAC, V. Certificat de înregistrare a desenului şi modelului industrial nr. 

1950, februarie 2022. 

3. OBOROCEANU, P., CÎRJA, J, CAZAC, V. Silver Medal. Children's book edition about the 

preparation of traditional dishes. Inovation and Creative Education Fair for Youth ICE-USV – VI 

edition 2022, Suceava, România. 

10. Lucrări științifico-metodice și didactice  

10.1. manuale pentru învăţământul preuniversitar (aprobate de ministerul de resort) 

10.2. manuale pentru învăţământul universitar (aprobate de consiliul ştiinţific /senatul    

instituţiei) 

10.3. alte lucrări științifico-metodice și didactice. 

1. GORAȘ-POSTICĂ, V.  Didactica limbii și literaturii române în clasele primare. Didactica 

educației moral-spirituale. În: Didactica disciplinelor din învățământul primar. Suport de curs. 

Chișinău: CEP USM, 2022, p. 5-59, p. 319-362. ISBN 978-9975-159-26-5. 

2. CAZAC, V. Serigrafie. Note de curs/Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Textile şi 

Poligrafie, Departamentul Design şi Tehnologii în Textile şi Poligrafie, Chişinău : TEHNICA-

UTM, 2022, 262 pag., ISBN 978-9975-45-825-2. Disponibil: 

http://repository.utm.md/handle/5014/20570 

 

7. Impactul științific, social și/sau economic al rezultatelor științifice obținute în cadrul proiectului. 

Impactul ştiinţific al rezultatelor rezultă din identificarea tehnologiilor tradiţionale axate pe bucătăria 

tradiţională din sudul ţării, a produselor vinicole şi cele artizanale, a produselor textile şi din textile, 

piele, a accesoriilor. Tehnologiile identificate au fost incluse în circuitul de revitalizare prin introducerea 

acestora în curricula academică aplicată în pregătirea noilor generaţii de specialişti în domeniul 

alimentaţiei, cel al produselor textile şi vestimentare, păstrând identitatea lor. Prin devenirea publică a 

vestigiului tehnologic tradițional, s-au descoperit și tradiții legate de acesta din zona de sud a Republicii 

Moldovei. Va spori interesul pentru turismul cultural zonal etnogastronomic, vinicol şi cel textil şi 

vestimentar. Se vor disemina bune practici prin comunicarea şi dialogul între generaţii, inclusiv 

interculturale, intertehnologice, compatibile cu mediul şi cu societatea. A fost constatat impactul 

tehnologic benefic asupra esteticii imaginii purtătorilor, asupra sănătăţii şi stării lor de bine, dar şi asupra 

mediului înconjurător. 

Impactul social al proiectului derivă din diseminarea publică a informaţiei acumulate prin 

intermediul paginii proiectului - Gusturi tradiţionale, pasibilă a fi preluată şi utilizată prin cunoaşterea 

valorilor patrimonului cultural naţional imaterial şi material. Interacţiunea membrilor echipei cu sursele 



de documentare - oamenii ţării contribuie la sensibilizarea populaţiei privind identitatea naţională, 

stabilirea relaţiilor de conexiune între generaţii, comunicare multiculturală şi integrată, preluarea de bune 

practici şi diseminarea lor, promovarea Republicii Moldovei, crearea itinerarelor turistice tehnologice 

integrate cu alte obiective turistice, crearea parteneriatelor comune integrate: cercetători - meşteri 

populari-reprezentanţi ai pensiunilor - reprezentanţi ai instituţiilor muzeale, -alti reprezentanţi, 

direcţionate spre promovarea univocă ca strategie naţională a culturii bazate pe valori. 

Impactul economic este exprimat de creşterea diversităţii de produse tradiţionale ce constituie 

elemente de interes pentru turişti, dar şi pentru populaţia autohtonă, asigurarea calităţii serviciilor oferite 

în baza cunoaşterii şi promovării autenticului, încurajarea pentru valorile tradiţionale antrenează lansarea 

de afaceri, activităţi în acest domeniu, însoţite de crearea şi oferirea de locuri de muncă, iar 

impulsionarea turismului va spori interesul pentru Republica Moldova. 

 

8. Infrastructura de cercetare utilizată în cadrul proiectului. 

În cadrul proiectului a fost utilizată infrastrucutra de cercetare din laboratoarele facultăţilor: Tehnologia 

Alimentelor,  Textile şi Poligrafie din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, laboratoarele Academiei 

de Studii Economice și a Colegiului Național de Comerț al ASEM.  

 

9. Colaborare la nivel național în cadrul implementării proiectului. 

• Muzeul de Istorie şi Etnografie din s. Slobozia Mare, r-nul Cahul; 

• Muzeul de Istorie şi Etnografie din s. Văleni, r-nul Cahul; 

• Curtea Tradițională Țărănească “Casa Dorului”, s. Văleni, r-nul Cahul; 

• Muzeul Ţinutului Cahul; 

• Muzeul de Istorie şi de Etnografie din or. Leova; 

• Muzeul din Taraclia; 

• Complexul Etno-turistic „Gagauz-Sofrasi”; 

• Muzeul de Istorie şi Etnografie din s. Selemet, r-nul Cimişlia; 

• Muzeul de Artă, Istorie şi Etnografie din or. Cimişlia; 

• Muzeul de Etnografie, s. Crocmaz, r-nul Ştefan Vodă; 

• Restaurantul cu specific etnogastronomic Sălcioara, Chişinău; 

• Şezătoarea Basarabia. 

10. Colaborare la nivel internațional în cadrul implementării proiectului 

Au fost organizate mai multe întruniri cu membrii comunităților Șezătoare București, Atelierul Iilor din 

București, Șezătoare Constanța, Cluj, Iași, Complexul Muzeal Naţional „Moldova”, Iaşi, România pentru 

a identifica strategii comune în susținerea cămășii cu altiță ca simbol identitar românesc.  

11. Dificultățile în realizarea proiectului  

Financiare, organizatorice, legate de resursele umane etc.  

• Repercursiunile războiului din Ucraina a generat creşterea inflaţiei şi devalorizarea monedei 

naţionale, creşterea preţurilor pentru publicarea lucrărilor şi neîncadrarea în planificările iniţiale 

de gestionare a resurselor; 



• Creşterea costurilor materialelor importante prin Ucraina, dispariţia de pe piaţă a unor materiale 

utile şi necesare pentru experimentări; 

• Limitarea posibilităţilor de achizionare a echipamentelor pentru captarea imaginilor şi a 

materialelor video din teren. 

12. Diseminarea rezultatelor obținute în proiect în formă de prezentări la foruri științifice (comunicări, 

postere – pentru cazurile când nu au fost publicate în materialele conferințelor, reflectate în p. 6). 

➢ Manifestări științifice internaționale (în străinătate): 

• TABUNŞCIC, O. dr., CAZAC, V. dr., BABCENCO, C.. International Conferences on 

Science and Technology. ICONST - EST-2022, Hosted by the Fakultet za Biznis i Turizam 

(FBT-Budva), with the partnership of the Faculty of Transport, Communications and 

Logictics (FSKL), UBT (University of Business and Technology), Universitetit “Ukshin 

Hoti” në Prizren, Kolegji AAB, International Vision University, Suleyman Demirel 

University, Isparta University of Applied Sciences , University of Tuzla and Kolegji 

Heimerer. Budva, Montenegro, 7-9  september, 2022. Plachie vis- à -vis Sütlaç - Dishesin 

Which History Was Intertwined/oral presentation. 

• CANGAS, S. dr.,  FLOREA-BURDUJA, E.. IV Міжнародна науково-практична 

конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ», КНУТД 

international scientific event, Київ, Ukraina,  27 квітня 2022. Clothing product of the folk 

costume with a utility and symbol-apron role. Oral online presentation and participation. 

• CAZAC, V. dr., URSU, E.. CUCERENCU, M.. IV Міжнародна науково-практична 

конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ», КНУТД- 

international scientific event, Київ, Ukraina,  27 квітня 2022. Rumbe-variety of bessarabian 

carpets. Oral online presentation and participation. 

• EFREMOVA, V.. CAZAC, V. dr. IV Міжнародна науково-практична конференція 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ», КНУТД- international 

scientific event, Київ, Ukraina,  27 квітня 2022. Applying UX/UI design in Web site 

creation. IV Oral online presentation and participation. 

• CAZAC, V. dr., ADASCALIŢA, L.. IV Міжнародна науково-практична конференція 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ», КНУТД- international 

scientific event, Київ, Ukraina,  27 квітня 2022. Rhombus-meanings and interpretations. 

Oral online presentation and participation. 

• CAZAC, V. dr.. The 18-th Romanian Textiles and Leather Conference” – CORTEP’2022-

international scientific event. „Gheorghe Asachi Technical University of Iasi. Faculty of 

Industrial Design and Business Management. The General Association of Engineers in 

Romania. Iaşi, România, 17-19 november. The traditional romanian costume between 

aesthetics, communication and sustainability. Oral online presentation and participation. 

• CÎRJA, J. dr., CAZAC, V. dr.,  URSU, E. The 18-th Romanian Textiles and Leather 

Conference” – CORTEP’2022-international scientific event. „Gheorghe Asachi Technical 

University of Iasi. Faculty of Industrial Design and Business Management. The General 

https://www.tuiasi.ro/
https://dima.tuiasi.ro/
https://dima.tuiasi.ro/
https://www.agir.ro/
https://www.agir.ro/
https://www.tuiasi.ro/
https://www.tuiasi.ro/
https://dima.tuiasi.ro/
https://www.agir.ro/


Association of Engineers in Romania. Iaşi, România, 17-19 november. Research on the 

interdependence of structure and comfort characteristics of textiles for traditional shirts. Oral 

online presentation and participation. 

• CANGAŞ. S. dr.. The 18-th Romanian Textiles and Leather Conference” – CORTEP’2022-

international scientific event. „Gheorghe Asachi Technical University of Iasi. Faculty of 

Industrial Design and Business Management. The General Association of Engineers in 

Romania. Iaşi, România, 17-19 november. Graphics, symbol and technologies of making 

traditional Moldovan carpets. Oral online presentation and participation. 

• GRĂDINARU, N. dr..  Conferința științifică internațională „30 de ani de cercetare 

universitară”. Tîrgu-Jiu, 31 mai 2022. Alimentația tradițională: semnificații rituale și sociale.  

• GRĂDINARU, N. dr..  X Международный интердисциплинарный научно-

практический симпозиум «МЕДИЦИНСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОСТИ: 

СПЕЦИФИКА, ЦЕЛИ, ВОЗМОЖНОСТИ» (27–30 октября 2022 г., Москва). 

Традиционное питание как метод профилактики и лечения.  

➢ Manifestări științifice internaționale (în Republica Moldova). 

• TABUNŞCIC, O. dr., CALMÂȘ, V., FEDORCIUCOVA, S. The 26th International 

Scientific Conference "Competiteveness and innovation in the knowledge economy" 

September, 23-24, 2022. Chisinau, Republic of Moldova. Research on the development of 

recipes for noodles from non breadable chickpea flour for people with gluten. Oral 

presentation and participation. 

• CAZAC, V. dr., ADASCALIŢA, L.. Conferinţa ştiinţifică internaţională “Patrimoniul 

cultural: cercetare, valorificare, promovare”. Institutul Patrimoniului Cultural, Republica 

Moldova, Chişinău, 2022. Baba Neagră-element de patrimoniu gastronomic şi tradiţii de 

preparare. Prezentare orală. 

• ADASCALIŢA, L., CAZAC, V. dr.. Simpozionul Internaţional de Etnologie „Tradiţii şi 

procese etnice”, Ediţia a III-a, Institutul Patrimoniului Cultural, Republica Moldova, 

Chişinău, 31 martie 2022, Perpetuarea rombului în arta tradiţională românească. Prezentare 

orală. 

• BABCENCO, C., TABUNŞCIC, O. dr.. Simpozionul Internaţional de Etnologie „Tradiţii şi 

procese etnice”, Ediţia a III-a, Institutul Patrimoniului Cultural, Republica Moldova, 

Chişinău, 31 martie 2022, Chisăliţa-deliciul de pe vremea bunciilor. Prezentare orală. 

• CANGAŞ, S. dr.. Simpozionul Internaţional de Etnologie „Tradiţii şi procese etnice”, Ediţia 

a III-a, Institutul Patrimoniului Cultural, Republica Moldova, Chişinău, 31 martie 2022, 

Interferențe ale ornamentului de covor și al celui de port popular în Republica Moldova. 

Prezentare orală. 

• CAZAC, V. dr., URSU, E., CUCERENCU, M.. Simpozionul Internaţional de Etnologie 

„Tradiţii şi procese etnice”, Ediţia a III-a, Institutul Patrimoniului Cultural, Republica 

Moldova, Chişinău, 31 martie 2022. Diversitatea Rumbelor basarabene. Prezentare orală. 

https://www.agir.ro/
https://www.tuiasi.ro/
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• GUTIUM, O. dr., CAZAC, V. dr.. Simpozionul Internaţional de Etnologie „Tradiţii şi 

procese etnice”, Ediţia a III-a, Institutul Patrimoniului Cultural, Republica Moldova, 

Chişinău, 31 martie 2022. Urzicile-plantă multifuncţională în preparate tradiţionale. 

Prezentare orală. 

• TABUNŞCIC, O. dr.. Simpozionul Internaţional de Etnologie „Tradiţii şi procese etnice”, 

Ediţia a III-a, Institutul Patrimoniului Cultural, Republica Moldova, Chişinău, 31 martie 

2022. Turtele cu mac-tradiţii de preparare. Prezentare orală. 

• BABCENCO, C., SUHODOL, N. dr.. Simpozionul Internaţional de Etnologie „Tradiţii şi 

procese etnice”, Ediţia a III-a, Institutul Patrimoniului Cultural, Republica Moldova, 

Chişinău, 31 martie 2022. Gastronomic traditions of Moldovan sweet dishes. Prezentare 

orală. 

• LUCA, N. dr.. Simpozionul Internaţional de Etnologie „Tradiţii şi procese etnice”, Ediţia a 

III-a, Institutul Patrimoniului Cultural. Republica Moldova, Chişinău, 31 martie 2022, 

Ancient winemaking traditions in the Mediterranean region. Prezentare orală. 

• BUZILĂ, V. dr.. International Scientific Conference „Folk costume-expression of the 

history and culture of the nation”. Edition II, Institutul Patrimoniului Cultural, Republica 

Moldova, Chişinău, June 23-24, 2022. Functions and meanings of the shirt with upper 

sleeve embroidery developed in the identity strategies. Oral presentation and participation. 

• GRĂDINARU, N. dr.. T International Scientific Conference „Folk costume-expression of 

the history and culture of the nation”. Edition II, Institutul Patrimoniului Cultural, Republica 

Moldova, Chişinău, June 23-24, 2022. Traditional costume as a means of ethnic and 

sociocultural communication. Oral presentation and participation. 

• CANGAŞ, S. dr., FLOREA-BURDUJA, E.. Conferinţă Ştiinţifică Internaţională. Portul 

popular-expresie a istoriei şi culturii neamului”, Ediţia a II-a, Institutul Patrimoniului 

Cultural. Republica Moldova, Chişinău 23-24 iunie 2022. Tradiții de organizare estetică a 

cămășii și accesoriilor în costumul popular. Prezentare orală. 

• CAZAC, V. dr.. Conferinţă Ştiinţifică Internaţională. Portul popular-expresie a istoriei şi 

culturii neamului”, Ediţia a II-a, Institutul Patrimoniului Cultural. Republica Moldova, 

Chişinău 23-24 iunie 2022. Cămășile tradiționale femeiești de croială dreaptă cu platcă, 

prezente în spațiul Republicii Moldova. Prezentare orală. 

• CAZAC, V. dr., CÎRJA, J. dr. Conferinţă Ştiinţifică Internaţională. Portul popular-expresie 

a istoriei şi culturii neamului”, Ediţia a II-a, Institutul Patrimoniului Cultural. Republica 

Moldova, Chişinău 23-24 iunie 2022. Materialele pentru costumul tradiţional – diversitate şi 

funcţionalitate. Prezentare orală. 



• BUZILĂ, V., dr., Forumul Turistic (cu participare internațională), ediția a II-a, dedicat 

industriei turismului. Organizat de Invest Moldova, Ministerul Culturii cu susținerea 

Proiectului Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID Suedia, desfășurat la 29-30 

septembrie 2022. A fost prezentată comunicarea în PoverPoint: Arhitectura vernaculară – 

sursă și resursă pentru dezvoltarea turismului în Republica Moldova. 

• LUCA, N., dr. The International Conference MODERN TECHNOLOGIES IN THE FOOD 

INDUSTRY–2022., 20-22 October. Delaware, vechi soi de viţă-de-vie-redescoperit.  

Prezentare orală. 

• ENACHI, O.. Conferinţă Ştiinţifică Internaţională. Portul popular-expresie a istoriei şi 

culturii neamului”, Ediţia a II-a, Institutul Patrimoniului Cultural. Republica Moldova, 

Chişinău 23-24 iunie 2022. Tehnici de realizare şi ornamentare a scrânciobelului în altiţa 

cămășii tradiţionale. Prezentare orală. 

• OBOROCEANU, P., CÎRJA, J. dr., CAZAC, V., dr.. Inovation and Creative Education 

Fair for Youth ICE-USV – 6th edition, Suceava, România, July 10-12 2022. Children's book 

edition about the preparation of traditional dishes. Oral online presentation and participation. 

• ANDREI, C., ADASCALIȚA, L.. Inovation and Creative Education Fair for Youth ICE-

USV – 6th edition, Suceava, România, July 10-12 2022. Joc de masă pentru copii ce 

promovează operele literare naționale”. Oral online presentation and participation. 

➢ Manifestări științifice cu participare internațională: 

• GORAȘ-POSTICĂ, V., Dr. hab., CHEPTĂNARI, Sv.. Conferința internațională științifico-

practică ”Știință. Educație. Cultură”, Universitatea de Stat din Comrat, Secția Pedagogie, 11 

februarie, 2022. Proiectarea  strategică a asistenței  metodologice  din perspectiva pedagogiei 

diversității. 

• GORAȘ-POSTICĂ, V., Dr. hab., SCURTU, V.. Conferința USM „Cercetare prin integrare 

și inovare”, Republica Moldova, 10-11 noiembrie. Demers praxiologic de eficientizare a 

comunicării. Prezentare orală. 

➢ Manifestări științifice naționale: 

• BUZILĂ, V.. dr.. Seminarul meșterilor populari care creează costum tradițional.  Centrul 

Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, cu participarea 

meșterițelor populare din teritoriu. 22 septembrie 2022. Descoperirea bogăției tehnicilor 

tradiționale de brodat – sursa principală în crearea noilor costume după vechile modele, 

consacrate de tradiție. 

• BUZILĂ, V., dr.. Festivalul Republican I Prosop, ediția a IV-a, satul Selemet, raionul  

Cimișlia. Organizatorul principal al festivalului Alianța Asociațiilor de Băștinași. la 12 iunie 

2022. La seminarul primarilor și al întreprinzătorilor a fost prezentată comunicarea orală 

Crearea și promovarea identității culturale a localităților din Republica Moldova. 

• CAZAC, V., dr.. Simpozionul Naţional de Studii Culturale. Ediţia a IV-a dedicată Zilelor 



Europene ale Patrimoniului. Institutul Patrimoniului Cultural. Republica Moldova, Chişinău, 

28 septembrie 2022. Textilele tradiţionale de interior – funcţii şi diversitate. Prezentare orală. 

13. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute în proiect (premii, medalii, titluri, alte aprecieri).  

• ANDREI, C., ADASCALIȚA, L. Diplomă și medalie de argint. Joc de masă pentru copii ce 

promovează operele literare naționale”. Inovation and Creative Education Fair for Youth 

ICE-USV – VI edition 2022, Suceava, România. 

• OBOROCEANU, P., CÎRJA, J, CAZAC, V. Silver Medal. Children's book edition about 

the preparation of traditional dishes. Inovation and Creative Education Fair for Youth ICE-

USV – VI edition 2022, Suceava, România. 

14. Promovarea rezultatelor cercetărilor obținute în proiect în mass-media: 

➢ Emisiuni radio: 

1. BUZILĂ, V., dr../Crearea și promovarea identității culturale a localităților din Republica 

Moldova cu redactorul Ana Moraru pentru Radio Eco FM și Jurnal FM: 

https://www.calm.md/iprosop-un-exemplu-de-promovare-de... 

2. BUZILĂ, V., dr./Album de familie. Redactor Emilia Ghețu/Tradiții de Paști. 18.05.2022 

3. BUZILĂ. V., dr./Album de familie. Redactor Emilia Ghețu/Despre apariția cărții Retorică 

vestimentară: cămașa cu altiță (Valorificând patrimoniul Muzeului Național de Etnografie 

și Istorie Naturală în contextul realităților culturale)/Rhetoric of dress: the blouse 

with„altița”(Valorizing the collections of the National Museum of Ethnography and 

Natural History and the context of cultural realities), Ch.: Editura Lexon-Prim, 2022, 

16.06.2022. 

4. BUZILĂ, V. dr./Album de familie. Redactor Emilia Ghețu/Eugen Bâzgu, de 7 ani arhitect 

și etnolog printre îngeri. Despre restaurarea monumentelor istorice. 29.10.2022. 

5. ENACHI, O./Vocea Basabiei/ Camaşa tradiţională, octombrie 2022. 

➢ Emisiuni TV: 

1. BUZILĂ, V., dr. consultant științific/TezAur/Despre restaurarea vechilor scoarțe din 

patrimoniul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală și adaptarea motivelor 

consacrate pe gențile de damă. 04.11.2022. 

2. BUZILĂ, V., dr. consultant științific/TezAur/Despre activitatea Comunității Etnobotanica 

care activează în cadrul bibliotecii Municipale B.P.Hașdeu în domeniul reconsiderării artei 

acului.07.11.2022. 

3. BABCENCO, C./Cine vine la noi/Cozonacii pentru Sărbătorile Pascale. 21.04.2022 

4. BABCENCO, C./Cine vine la noi/Cușma lui Guguță-desertul tradițional pe gustul tuturor. 

15.06.2022. 

5. BABCENCO, C./Cine vine la noi/Babă neagră, Varzare cu cireşe amare, Minciunele, 

Băieţei cu dulceaţă de trandafir, Brahă din secară şi mălai. 1.07.2022 

https://www.calm.md/iprosop-un-exemplu-de-promovare-de


6. BABCENCO, C./Cine vine la noi/ Prezentarea preparatelor din dovleac din bucătăria 

naţională. 16.09.2022. 

7. ENACHI, O./TezAur/ 7 ani de activitate ai Şezătorii Basarabia. Moldova 1. 

8. ENACHI, O./TezAur/ Ziua Portului Naţional. Moldova 1, iunie 2022. 

9. ENACHI, O./Matinalii TVR/ Activitatea Etnobiblioteca, septembrie 2022. 

➢ Articole de popularizare a științei 

ADASCALIȚA, L., CAZAC, V./ Ziarul Ecoul Nostru (Sângerei) din 30.09.2022, pag 5. /Un 

templu al veșniciei valorilor autentice. Disponibil: http://www.ecoul.md/24198-2/ 

➢ Participări la expoziţii de grup: 

1. ENACHI, O./Expoziţia Zilele Chişinăului la Buzău/3.06.2022- Galeria de Artă 

Buzău/Cămăşi tradiţionale pentru femei şi bărbaţi reproduse. 

2. ENACHI, O./Expoziţia Portului Naţional/24.06.2022/Muzeul Naţional de Etnografie şi 

Istorie Naturală Chişinău/ Cămăşi tradiţionale pentru femei şi bărbaţi reproduse. 

3. ENACHI, O./Expoziţia Zilele cămăşii cu altiţă/24.06.2022/UTM Chişinău/Cămăşi 

tradiţionale pentru femei şi bărbaţi reproduse. 

4. ENACHI, O./Expoziţia Zilele Chişinăului la Vaslui/13.08.2022/Muzeul Judeţan „Ştefan cel 

Mare”, Vaslui/Cămăşi tradiţionale pentru femei şi bărbaţi reproduse. 

15. Materializarea rezultatelor obținute în proiect. 

• Fişe tehnologice cu reflectarea tehnologiilor tradiţionale. 

• Prototipuri. 

• Materiale foto şi video în forma digital. 

• Bază de date cu tehnologii tradiţionale de preparare a bucatelor tradiţionale, a produselor 

vinicole tradiţionale, băuturilor artizanale tari, băuturi artizanale, tehnologii de obţinere a 

textilelor, produselor textile. 

• Glosar cu termeni specializaţi. 

16. Informație suplimentară referitor la activitățile membrilor echipei în anul 2022 

• Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice de 

susținere a tezelor  

• GRĂDINARU, Natalia/Comisia pentru sustinerea tezelor de master. UTM, Facultatea Tehnologii 

de prelucrare a materiilor tehtile și Design Poligrafic/9 ianuarie 2022. /Președinte. 

• GRĂDINARU, Natalia/Comisia pentru sustinerea examenelor de licență. UTM, Facultatea 

Tehnologii de prelucrare a materiilor textile și Design Poligrafic/14 ianuarie 2022. Președinte. 

• CAZAC, Viorica/Comisia pentru evaluarea şi susţinerea lucrărilor de cercetare/Universitatea 

Politehnica Bucureşti, România, Facultatea Inginerie Industrială şi Robotică/13, 14 mai 

2022/Membru al comisiei. 

http://www.ecoul.md/24198-2/


17. Rezumatul activității și a rezultatelor obținute în proiect. 

 

The activities within the project designed for 2022, determined the definition of ethnogastronomic 

technological identity, wine, textile and traditional costume specific to the southern area of the 

Republic of Moldova. There were collected from the places, from museums, materials referring to 

traditional recipes, structured in dishes: cold, basic, pastry, sweet, bread; wines made from old 

varieties specific to the South and hard craft drinks analyzed in correlation with the dishes. In the 

same sense, there were collected and analyzed the materials about the traditional costumes specific 

to the south, structured on ethnicities: the Romanian costume from the south of the Republic of 

Moldova, the Gagauz costume, the Bulgarian costume, all of them contributing to the formation of 

the image regarding the specific peculiarities of cut, shape, type of raw fabrics, chromatics, 

ornamental compositional structural constitutions, ornamental motifs, directions of ornamental 

arrangement, proportions. 

The results of the studies carried out were disseminated in: 44 scientific publications: 5 papers being 

published in internationally recognized scientific journals with impact factor: IF = 8,843, IF = 5,845, 

IF = 5,372, IF = 2,28, 2 scientific-methodical and didactic papers, 34-other publications, 36 

communications with participation in international conferences-28, national conferences-1, 

obtaining two silver medals for participation in international salons, obtaining a certificate of 

registration of the model. 

The applicability of the obtained results materialized in the organization and development of:  -49 

workshops focused on promoting and knowing the traditional technologies of traditional costume 

making; - 27 thematic workshops on knowledge and promotion of traditional dishes from the south 

of the country; - 12 workshops on the preparation and tasting of artisanal wine products and strong 

drinks; - 5 workshops for obtaining tinctures from macerated plants in hard drinks; organizing and 

conducting the festival "The best wine from "Valea Culei". All the workshops were public, with the 

participation of all those interested in any age. Some of the workshops were held with the 

involvement of students: Technical University of Moldova, Faculty of Food Technology, Faculty of 

Design, Academy of Economic Studies, Department of Commerce, Tourism and Public Food, 

National College of Commerce of ASEM, Center of Excellence of Constructions. 

The activities carried out were promoted on the project page 

https://www.facebook.com/gusturi.traditionale and on 9 TV shows and 5 radio shows. 

The team members participated with the products resulting from the implementation of traditional 

technologies of their own realization at 4 in group exhibitions, representing pieces of the traditional 

costume: shirts, head coverings. 

Other forms of materialization of the results are presented by: technological sheets reflecting 

traditional technologies, prototypes, photo and video materials. 

Partnerships with museums in the southern part of the country have been strengthened, contributing 

to the promotion of vestiges.  

There have been established 7 ethnogastronomic, wine and museum itineraries recommended in the 

south of the country. 

All the predetermined activity objectives for 2022 according to the State Program program have 

been fully achieved. 

 

 



Activităţile din cadrul proiectului proiectate pentru anul 2022, au determinat definirea identitară 

tehnologică etnogastronomică, vinicolă, textilă şi vestimentară specifică zonei de sud a Republicii 

Moldova. Au fost colectate din teren, de la muzee, materiale cu referire la reţetele de bucate 

tradiţionale, structurate în preparate: reci, de bază, de patiserie, dulci, pâine; vinuri realizate din 

soiuri vechi proprii sudului şi băuturile tari artizanale analizate în corelaţie cu bucatele. În acelaşi 

sens, au fost culese şi analizate materialele despre costumele tradiţionale specifice sudului, 

structurate pe etnii: costumul românesc din sudul Republicii Moldova, costumul găgăuz, costumul 

bulgar, toate contribuind la formarea imaginii privind particularităţile specifice de croială, formă, 

tipul materiei prime, cromatică, constituiri structurale compoziţionale ornamentale, motive 

ornamentale, direcţii de dispunere ornamentală, proporţii. 

Rezultatele studiilor desfăşurate au fost diseminate în: 44 de publicaţii ştiinţifice: 5 lucrări fiind 

publicate în reviste ştiinţifice internaţionale recunoscute cu factor de impact:  IF=8,843, IF=5,845, 

IF= 5,372, IF =2,28, 2 lucrări ştiinţifico-metodice şi didactice, 34-alte publicaţii, 35 de comunicări 

cu participare la conferinţe internaţionale-28, conferinţe naţionale-1, obţinerea a două medalii de 

argint pentru participare la saloanele internaţionale, obţinerea unui certificat de înregistrare a 

modelului. 

Aplicabilitatea rezultatelor obşinute s-a materializat în organizarea şi desfăşurarea a 49 de ateliere 

axate pe promovare şi cunoaştere a tehnologiilor tradiţionale de confecţionare a costumului 

tradiţional; - 27 de ateliere tematice de cunoaştere şi promovare a bucatelor tradiţionale din sudul 

ţării; - 12 ateliere privind pregătirea şi degustarea a produselor vinicole artizanale şi a băuturilor tari; 

- 5 ateliere de obţinere a tincturilor din plante macerate în băuturile tari; organizarea şi desfăşurarea 

festivalului „Cel mai bun vin din „Valea Culei”, participarea la expoziţii de grup cu cămăşi 

tradiţionale. Toate atelierele au fost publice, cu participarea tuturor celor interesaţi şi de orice vărstă. 

O parte dintre ateliere s-au desfăşurat cu implicarea studenţilor: Universităţii Tehnice a Moldovei, 

Facultatea Tehnologia Alimentelor, Facultatea de Design, Academiei de Studii Economice, 

Departamentul Comerţ,Turism şi Alimentaţie Publică, Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM, 

Centrului de Excelenţă de Construcţii. 

Activităţile desfăşurate au fost promovate pe pagina proiectului 

https://www.facebook.com/gusturi.traditionale şi la 9 emisiuni televizate şi 5 emisiuni radio. 

Membrii echipei au participat cu produsele rezultate din implementarea tehnologiilor tradiţionale de 

realizare proprie la 4 expoziţii de grup, reprezentând piese ale costumului tradiţional: cămăşi, 

acoperăminte de cap. 

Alte forme de materializare a rezultatelor le prezintă: fişele tehnologice cu reflectarea tehnologiilor 

tradiţionale, prototipurile, materialele foto şi video. 

S-au consolidat parteneriatele cu muzeele din zona de sud a ţării contribuind la promovarea 

vestigiilor.  

S-au stabilit 7 itinerare etnogastronomice, vinicole şi muzeale recomandate în sudul ţării. 

Toate obiectivele de activitate prestabilite pentru anul 2022 conform programului Programului de 

Stat au fost realizate integral. 

https://www.facebook.com/gusturi.traditionale


 



 



 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 


