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AVIZ 

asupra rezultatelor proiectului din cadrul programului de stat 

18.16.06.09A/PS Contextualitatea culturii tradiționale în contemporanietate: Hora satului în 

spațiul geocultural al Republicii Moldova, dr. COCIERU Mariana 

 

perfectat în baza procesului-verbal nr. 2 al Biroului a Secției Științe Științe Sociale, 

Economice, Umanistice și Arte a AŞM din 21 februarie 2020 

 

S-a discutat: Cu privire la audierea raportului proiectului 18.16.06.09A/PS 

Contextualitatea culturii tradiționale în contemporanietate:Hora satului în spațiul geocultural al 

Republicii Moldova, dr. COCIERU Mariana, Institutul de Filologie Română „B. P. Hasdeu”, 

2018-2019. 

 

Membrii proiectului au îndeplinit bine sarcinile propuse. Au fost realizate investigații în 

teren, cu o abordare complexă a fenomenului horal sub aspect sociologic, etnografic, folcloristic, 

coregrafic și muzicologic. Au fost aplicate tehnologii moderne la înregistrarea și conservarea 

patrimoniului cultural imaterial.  

Raportul este perfectat în concordanță cu toate rigorile. Rezultatele obținute corespund 

scopului propus. 

Rezultatele proiectului pot fi utilizate nu numai în pregătirea prelegerilor universitare, a 

cursurilor speciale privind tezaurul național, a orelor de etnografie și folclor în instituțiile de 

învățământ, dar acestea pot fi utile și comunităților rurale investigate prin sporirea vizibilității și 

atragerea interesului agențiilor de turism, dar și a instituțiilor de cultură. 

Membrii proiectului au participat la numeroase conferințe științifice, diseminând 

rezultatele cercetării, care ulterior au fost publicate. 

 

S-a decis: În baza audierii raportului prezentat de directorul de proiect dr. COCIERU 

Mariana, având în vedere avizul pozitiv al expertului independent, raportul pe proiectul 

18.16.06.09A/PS Contextualitatea culturii tradiționale în contemporanietate: Hora satului în spațiul 

geocultural al Republicii Moldova, este acceptat cu calificativul de noutate şi valoare a rezultatelor 

ştiinţifice „foarte înalt”. 
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