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„Promovarea egalității de șanse în educație  

şi cultură: rolul bibliotecilor” 

12 decembrie 2013 

 

Locație: Academia de Studii Economice din Moldova, Biblioteca 
Ştiinţifică 
 
Conferința este organizată în cadrul Proiectului „Dezvoltarea noilor servicii 
informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanțat de 
Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învățământului superior, 
realizat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova şi 
Universitatea din Bergen. 
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CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ 
„Promovarea egalității de șanse în educație şi cultură: rolul bibliotecilor” 

 
 

12 decembrie 2013 
 
 

Locație: Academia de Studii Economice din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică, Sala nr. 103, str. Bănulescu 
Bodoni 59, Chişinău 2005, Republica Moldova.  
 

 

9:30 – 10:00 Înregistrarea Participanţilor. Cafea/ceai de Bun Venit.  
 

10:00 – 10:20   Cuvânt de salut 
Silvia GHINCULOV, dr., conf. univ., director al Bibliotecii Ştiinţifice ASEM 
Ala COTELNIC, Prim Prorector cu activitatea didactică ASEM 
Mariana HARJEVSCHI, Preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica 
Moldova 
 

10:20 – 12:20 Sesiunea 1. Egalitatea de șanse în societatea democratică   
Sesiunea are ca scop identificarea soluțiilor durabile pentru consolidarea egalității 
de şanse în societate.  
 
Moderator: dr. Silvia GHINCULOV 
 
Nadejda ŞIŞCAN, dr. hab., prof. univ., ASEM. Совершенствование гендерных 
отношений в демократическом обществе в взаимосвязи с эволюцией 
парадигм человеческого развития 
 
Angela CASIAN, dr., conf. univ., ASEM. Aspecte de gender în finanțarea sistemului 
educațional al Republicii Moldova 
 
Elena CARA, dr., conf. univ., Ion PÂRȚACHI, dr., prof. univ., ASEM. Reflectarea 
activității administrației publice prin prisma indicatorilor gender 
 
Tatiana PÂŞCHINA, dr. hab., conf. univ., ASEM. Гендерные аспекты через 
призмы высшего образования   
 
Angela SOLCAN, dr., conf. univ., Marina COBAN, dr., conf. univ., ASEM. 
Antreprenoriatul feminin: viziune şi perspective   
 
 
 
 
 
 



Alexandra TIGHINEANU, lect. superior univ., ASEM. Aspecte juridice privind 
asigurarea accesului egal la educație 
 
Liviu LUCA, lect. superior univ., Anatol ȚUGULISCHI lect. superior univ., ASEM. 
Vârsta şi sexul – indici ce influențează mărimea primei de asigurare la asigurările 
de persoane  
 

12:20 – 12:40   Discuţii și concluzii 
 

12:40 – 13:30   
 

Prânz 

13:30 – 15:30   
 

Sesiunea 2. Rolul bibliotecii în promovarea egalității de șanse 
Sesiunea are ca scop formularea recomandărilor la nivel de politici și la nivel 
instituțional pentru a fortifica participarea bibliotecilor în promovarea egalității de 
şanse în comunitate.  
 
Silvia GHINCULOV, dr., conf. univ., director al Bibliotecii Ştiinţifice ASEM. 
Egalitatea de șanse din perspectiva accesului la educație şi la informație 
  
Ala SUSARENCO, şef secţie, Biblioteca Ştiinţifică ASEM. Cadrul legal al Republicii 
Moldova privind asigurarea egalității de şanse, prevenirea şi combaterea 
discriminării 
 
Axenia VASCIUC, coordonator SPL, DIB ULIM. Rolul bibliotecarului universitar în 
promovarea egalității de şanse: context deontologic 
 
Natalia CHERADI, director adjunct, Elena RAILEAN, specialist principal, Biblioteca 
Ştiinţifică ASEM. Biblioteca ca spațiu de formare a toleranței  
 

15:30 – 15:50   
 

Discuţii și concluzii 
 

15:50 – 16:00 
 

Concluzii finale 
 

16:00 – 16:30   Pauza de cafea 
 

 
 
 
 


