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AVIZ 

asupra rezultatelor proiectului pentru tineri cercetători 

18.80012.06.23F Terminologia vestimentară din Moldova – tradiție și inovație, 

dr. Natalia PROCOP 

 

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 18.80012.06.23F Terminologia 

vestimentară din Moldova – tradiție și inovație, dr. Natalia Procop, Institutul Patrimoniului 

Cultural, 2018-2019. 

 

Scopul proiectului constă în prezentarea evoluției termenilor în domeniul vestimentației 

din Moldova prin prisma tradiţiilor şi inovaţiilor. 

În cadrul proiectului desfășurat în perioada 2018–2019, rezultatele cercetărilor au fost 

reflectate în lucrarea Terminologie vestimentară. Dicționar ilustrat român-englez, 2 articole în 

revistă științifice de categoria B, indexată în baza de date SCOPUS, 1 articol în alte reviste 

științifice naționale, 1 articol în culere internațională, 2 materiale ale conferințelor naționale cu 

participare internațională și 7 materiale ale conferințelor internaționale. 19 participări la 

conferințe științifice naționale și internaționale din Republica Moldova, România, Armenia. 

A fost organizată „Conferința Științifică internațională Geneza Contemporaneității – 

Autoidentificare prin Cultură”, Butuceni, 07 august 2018 la care au participat specialiști de profil 

din academiile de arte și design din Polonia și Ucraina. În cadrul aceleiași manifestări au fost 

organizate două expoziții cu prezentarea colecțiilor designerilor din Polonia. În cadrul 

Conferinței Științifice Internaționale „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea 

societății durabile de mâine”, Chișinău, 23 septembrie 2019, membrii proiectului au organizat 

panelul „Promovarea patrimoniului artistic: de la necunoaștere la valorizare culturală”.  

Au fost depuse proiecte și întreprinse colaborări internaționale.  

În cadrul expoziției internaționale specializate INFOINVENT, ediția a XVI-a, 20-23 

noiembrie 2019, Chișinău, Republica Moldova, lucrarea Terminologie vestimentară. Dicționat 

ilustrat român-englez. Chișinău: Gunivas, 2019. 144 p. ISBN 978-9975-3374-0-3 a fost apreciată 

cu Medalia de bronz, la secțiunea „Proiecte pentru tineri cercetători”. 

 

S-a decis: În baza audierii raportului prezentat de directorul de proiect dr. Natalia Procop, 

având în vedere avizul pozitiv al expertului independent, raportul pe proiectul 18.80012.06.23F 

Terminologia vestimentară din Moldova – tradiție și inovație este acceptat cu calificativul de 

noutate şi valoare a rezultatelor ştiinţifice „foarte înaltă”. 
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