Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică
Departamentul Științe Socioumane
organizează Conferința Științifică Internațională:
„CERCETAREA, INOVAREA ȘI DEZVOLTAREA DIN PERSPECTIVA
ETICII GLOBALE”
Ediția a II-a
care va avea loc la 16 aprilie 2021 în incinta Facultății Calculatoare, Informatică și
Microelectronică, UTM, (ședința de deschidere – ora 10.00, sala de conferințe 208, etajul II,
blocul 3, str. Studenților 9/7, Chișinău).
În cadrul Conferinței vor fi abordate subiecte actuale din diverse domenii ale științei și
filosofiei ce pun în evidență provocările societății contemporane – o societate a cunoașterii
caracterizată de profunde oscilații între valoare și nonvaloare, progres și stagnare, exces și
insuficiență, oportunități și neputință, local și global, în care omul rămâne marcat în
limitele acelorași dileme etice.

Secțiile Conferinței:
1. Ingineria și societatea cunoașterii (abordări științifico-inginerești, filosoficoștiințifice, teoretico-practice, etice, bioetice, axiologice, sociologice).
2. Etica viitorului în era tehnologizării și informatizării (studii interdisciplinare).
3. Reconsiderarea conceptului existențial al omului contemporan prin prisma
provocărilor anului 2020 (interpretări antropologice, etico-morale, axiologice, educaționale,
informaționale, psiho-sociale, medico-biologice, ecologice, ș.a).
Limbile de lucru: română, rusă, engleză.
Informații suplimentare puteți solicita la numerele de la telefon: (+373) 509902
(+373)69121656 – Ecaterina Lozovanu
(+373)68331112 - Cristina Lazariuc
sau pe e-mail: ecaterina.lozovanu@ssu.utm.md ori cristina.lazariuc@ssu.utm.md
Termenul limită de prezentare a articolelor/tezelor – 11 aprilie 2021.
Articolele sau tezele vor fi prezentate în format electronic pe adresa electronică:
cristina.lazariuc@ssu.utm.md,
Volum pentru articole 6-8 pagini, pentru teze 1-2 pagini, textul având toate semnele
diacritice și fiind gramatical corect în una din limbile de lucru ale conferinței.
NOTĂ: În dependență de situația pandemică, existentă la momentul desfășurării conferinței,
vom anunța din timp cu privire la modul de desfășurare a evenimentului:
1) în regim on-line;
2) cu prezența fizică a tuturor participanților;
3) sau în format mixt.

Parametrii de redactare a textului:
1. Câmpurile paginii: sus-jos=1,8 stânga-dreapta=1,6;
2. Stil: Times New Roman;
3. Mărimea caracterelor 12;
4. Interval între rânduri 1,0;
5. Structura articolului/tezelor:
- DENUMIREA ARTICOLULUI (Bold, cu majuscule, centrat)
- Autorul/ii (Prenume NUME), bold, centrat
- grad științific, titlu științifico-didactic, funcția, locul angajării;
- Adnotare/Abstract (în română/rusă și engleză, italic);
- Cuvinte-cheie/Keywords (5-8, italic);
- Conținutul articolului (Introducere, 2-3 subpuncte, Concluzii);
- Referințe bibliografice;
- Date despre autor/coautori (Prenume, NUME, grad științifico-didactic, funcția,
locul angajării, poșta electronică).
Trimiterile din interiorul textului se va realiza în paranteze pătrate, în ordinea
consecutivității, indiferent de tipul sursei, de exemplu: [1]…… [2]…..etc.
Nu se admit trimiteri la subsol.

Model de prezentare a conținutului articolului:
TITLUL ARTICOLULUI
Prenume, NUME
grad științific, titlu științifico-didactic, funcție
Instituția (cu denumire deplină)
e-mail
TITLUL ARTICOLULUI ÎN ENGLEZĂ
Rezumat în engleză de 3-5 propoziții (în cazul articolelor redactate în limba engleză – în una din
limbile de lucru ale conferinței: română/rusă)
Textul
Referințe bibliografice
Referințele la sursele utilizate se vor prezenta în ordinea consecutivității, indiferent de limba și
tipul acestora, fiind numerotate, având toate componentele descrierii bibliografice.

Model de prezentare a conținutului tezelor (rezumatelor):
TITLUL TEZELOR/REZUMATULUI
Prenume, NUME
grad științific, titlu științifico-didactic, funcție
Instituția (cu denumire deplină)
e-mail
TITLUL REZUMATULUI ÎN ENGLEZĂ
Rezumat în engleză de 3-4 propoziții (pentru cele în engleză – în una din limbile de lucru ale
conferinței)
Textul
Referințe bibliografice

Exemple privind redactarea referințelor:
Pentru cărți și broșuri:
1. Bobână Gh. Filosofia antică. Partea I. Chișinău: UASM, 2012, p.15;
2. Чикин С.Я. Врачи – философы. Москва: Медицина, 1990, с.56.

Pentru articole:
1. Șleahtițchi, M. Nevoia de o altă psihologie socială. În: Revistă de Știință, Inovare, Cultură și
Artă „Akademos”. Nr. 2(41), Chișinău: AȘM, 2016, pag. 144-150.
2. Рошка Л.А. Биоцентризм – мировоззренческая основа выживания. In: Практична
Фiлософiя (Киïв, Украïна), 2006, № 3, c.82.
Surse din internet:
1. 1. Neuberg, S. L., Kenrick, D. T. Evolutionary social psychology. In: Handbook of social
psychology, 2003 [Citat 11.09.20] Disponibil: https://sites.lsa.umich.edu/esplab/wpcontent/uploads/sites/168/2014/10/Kenrick_Evolution-chapter2003.pdf
2. Nicoară, S. Istoria mentalităților colective și a imaginarului social. 1996 [Citat 19.08.20]
Disponibil: https://www.scribd.com/doc/119525296/94948996-Istoria-Mentalitatilor-Colective

