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ORDIN
Ref.: Rezultatele Conferinţei ştiinţifico-practice
a elevilor „Muncă, Talent, Cutezanţă-2018”
întru realizarea Planului complex de activitate al Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport,
anul de studii 2017-2018, în temeiul ordinului nr. 486 din 03.04.2018 al DGETS cu privire la
organizarea şi desfăşurarea conferinţei ştiinţifico-practice a elevilor, la 28 aprilie 2018, în incinta
Instituţiei Publice Liceul Teoretic „Alexandr Puşkin” şi-a desfăşurat lucrările cea de-a Ll-a ediţie a
Conferinţei ştiinţifico-practice a elevilor „Muncă, Talent, Cutezanţă”.
Conferinţa se organizează anual de către Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport în
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare. Obiectivele generale ale
conferinţei le constituie evidenţierea, stimularea şi promovarea elevilor cu aptitudini intelectuale şi
interese sporite pentru un anumit domeniu de cercetare ştiinţifică, dezvoltarea competenţelor
competitive ale elevilor prin activităţi de cercetare ştiinţifică, creaţie artistică şi tehnico-aplicativă.
Participanţii la conferinţă, elevi din clasele a IX-a - a XH-a au activat în 49 ateliere, în care au
fost prezentate - 588 lucrări; 49 expoziţii la educaţia plastică; 37 expoziţii la educaţia tehnologică; au
participat 823 elevi; 188 membri ai Comisiei de evaluare şi 19 membri ai comitetului organizatoric.
Comisiile de evaluare au apreciat lucrările, posterele şi prezentările elevilor, remarcând rezultatele
deosebite obţinute de participanţi în cadrul cercetărilor şi punând accent pe unele momente asupra cărora
participanţii urmează să revină în activitatea ulterioară de cercetare.
Secţia Limba şi literatura română. Au participat 32 de elevi care si-au susţinut public lucrările în
3 ateliere: „Concepte şi coordonate valorice ale limbii şi literaturii române”, „Individualităţi creatoare şi
confluenţe literare. Analize sincretice de literatură”, „Motive şi simboluri literare”.
Comisiile de evaluare au acordat 3 diplome de gradul I, 7 diplome - gradul II, 9 diplome - gradul
III. Cele mai multe diplome le-au revenit discipolilor profesorilor: T. Cristei (3 locuri şi 1 menţiune) Liceul Teoretic Republican „Aristotel”, M. Pîrţac (2 locuri), S. Sandu-Grosu (1 loc şi 1 menţiune), O.
Urîtu (1 loc) - IPLT „Gh. Asachi”, A. Galaju (2 locuri şi 2 menţiuni), L. Coman (1 loc şil menţiune), N.
Talpalaru (1 loc) - LT „Ion Creangă”, R. Aramă (2 locuri), V. Cazacu (2 menţiuni) - IPLT „Principesa
Natalia Dadiani”. După numărul diplomelor obţinute, în ordine descrescătoare, pot fi menţionate pentru
rezultate deosebite următoarele instituţii de învăţământ: IPLT „Gh. Asachi” (7 elevi), LT „Ion Creangă”
(7 elevi), Liceul Teoretic Republican „Aristotel” (4 elevi), IPLT „Principesa Natalia Dadiani” (4 elevi),
LIMPS (3 elevi), IPLT „Universul” (3 elevi), LT „George Meniuc”, LT „Pro Succes”, LTPA „Nicolae
Sulac” (câte 1 elev ).
în categoria celor mai reuşite lucrări s-au înscris următorii elevi: Ghimp Antonela - clasa a XH-a,
IPLT „Gh. Asachi”, cu lucrarea „Viziuni onirice în opera lui Mircea Cărtărescu”, profesor coordonator
M. Pîrţac; Racoviţă Maria - clasa a Xl-a, LT „Ion Creangă”, cu lucrarea „Hermeneutica cercului”,
profesor coordonator L. Coman; Buza Gabriela - clasa a Xl-a, LT „Pro Succes”, cu lucrarea „Dorulsentiment al infinitului”, profesor coordonator L. Motricală.

Secţia Limba si literatura română (alolingvi). Au participat 24 de elevi, în 2 ateliere: „Aspecte ale
comunicării în limba română în diferite domenii de activitate a societăţii” şi „Motive şi simboluri literare
în literatura română”. Comisiile de evaluare au acordat 7 diplome de gradul 1 , 4 diplome de gradul II, 4
diplome de gradul III. Cele mai multe diplome le-au revenit elevilor profesorului Golban Aurelia (2
locuri III şi 1 menţiune), IP LT „Nicolae Milescu Spătarul”.
Cele mai reuşite lucrări au fost: „Cu dorul de Mateevici”, prezentată de Bargan Daniela, clasa a
X-a şi Bargan Gabriela clasa a XI-а, LT „Bogdan Petriceicu Haşdeu”, profesori coordonatori Maria şi
Ştefan Grigor; „Fenomenul norocului”, prezentată de eleva clasei a XI-а, Mocanu Iulia, IPLT „Alexandr
Puşkin”, profesor coordonator Frunze Lilia; „Să nu uităm de cei mai trişti ca noi”, prezentată de elevele
Cerchez Valeria, Evdochimova Ana, clasa a XI-а, IPLT „OLIMP” .
Secţia Limba şi literatura rusă (şcoala naţională şi alolingvă). Limba ucraineană: au participat 60
elevi, care au prezentat lucrările în 5 ateliere: „Межкупътурная коммуникация”, „Литературная
шкатулка”, „Литературная мозаика сквозь призму межпредметных связей”, „ Тайны мудрого
слова”, „Проба пера”. Comisiile de evaluare au acordat 7 diplome de gradul I, 12 diplome - gradul II,
14 - gradul III şi 11 diplome cu menţiune.
După numărul diplomelor obţinute, în ordine descrescătoare, pot fi menţionate pentru rezultate
deosebite următoarele instituţii de învăţământ: Liceul „M. Koţiubinski” (7 diplome), IPLT „Alexandr
Puşkin” (6 diplome), IPLT „OLIMP” (3 diplome). Câte 2 diplome au revenit elevilor din IÎ Liceul
„Litterarum”, IPLT „Principesa Natalia Dadiani”, Gimnaziul „Taras Şevcenco”, LT „Anton Cehov”, LT
„Academician Constantin Sibirschi”, LT „Academia Copiilor”, LT „Bogdan Petriceicu Haşdeu”, LT
„Mihai Grecu”, LT „Dimitrie Cantemir”, LT „N. V. Gogol”, LT „Vasile Lupu”. Câte 1diplomă - IPLT
„Ginta Latină”, LTPA „Elena Alistar”, Liceul „Svetoci”, LT „Dacia”, LT „Kiril şi Metodii”, LT „Titu
Maiorescu”.
în categoria celor mai reuşite lucrări s-au menţionat: Condrea Sofia - clasa a IX-a, LTPA „Elena
Alistar”, cu lucrarea „Семейные ценности в художественной литературе как основа счастливой
жизни подрастающего поколения”, profesor coordonator Leaşenco Olga; Bînzaru Anastasia - clasa a
XII-а, IPLT „PrincipesaNatalia Dadiani”, cu lucrarea „ Я пишу, и значит, я ж иву.. .(К 80-летию В.С.
Высоцкого)”, profesor coordonator Botnariuc Alia; Coroli Vladimir - clasa a X-a, Liceul „M.
Koţiubinski”, cu lucrarea „Лингвофилософия текста повести-притчи «Чайка Джонатан
Ливингстон» Ричарда Баха”, profesor coordonator Dumitraş Oxana; Carafizi Marina, Nichiforciuc
Anastasia - clasa a X-a, Liceul „M. Koţiubinski”, cu lucrarea „Концептосфера прозаических
миниатюр И.С. Тургенева и А.И. Солженицына (взгляд из XXI века)”, profesor coordonator
Dumitraş Oxana.
Secţia Geografie. Au fost prezentate spre examinare 44 lucrări, fiind susţinute de 65 elevi în 3
ateliere: „Geografia fizică generală”, „Geografia umană a lumii”, „Geografia Republicii Moldova”.
Comisiile de evaluare, în rezultatul evaluării lucrărilor prezentate, au acordat 8 diplome de gradul 1 ,1 3 gradul II, 18 - gradul III şi 17 menţiuni. Cele mai multe diplome de gradul I, II, III şi menţiuni le-au
revenit elevilor din instituţiile de învăţământ: LT „Antioh Cantemir” (13 locuri), LT „Academician
Constantin Sibirschi” (12 locuri), LT „Ion Creangă” (10 locuri), IPLT „Nicolae Iorga” (4 locuri), IPLT
„Tudor Vladimirescu” (3 locuri), Liceul „M. Koţiubinski” (3 locuri).
în categoria celor mai reuşite lucrări s-au înscris următorii elevi: Baxanean Dumitru, Juraveli
Dumitru-clasa a X-a, LT „Academician Constantin Sibirschi”, cu lucrarea „Погода и ее
прогнозирование»”, profesor coordonator E. Medvedev; Borş Dana - clasa a XI-а, LT „Alexei
Mateevici”, cu lucrarea „Râul Ichel. Monitorizarea calităţii apei”, profesor coordonator N. Gorgan;
Pîrţac Mihai - clasa a X I-а, IPLT „Tudor Vladimirescu”, cu lucrarea „ Avantajele biomasei în Republica
Moldova”, profesor coordonator A. Petco; Morozan Olga - clasa XII-а, LT „Mihai Eminescu”, cu
lucrarea „Starea mediului aerian în Republica Moldova”, profesor coordonator R. Calmâş; Verejan Petru
- clasa X-a, LT „Dimitrie Cantemir, cu lucrarea „География банкнот мира. Особенности, степени
защиты и значение”, profesor coordonator М. Maximova.
Secţia Biologie. Au fost prezentate spre examinare 55 lucrări, fiind susţinute de 76 elevi în 3
ateliere: „Biologia teoretică”, „Medicina”, „Ecologie”. Comisiile de evaluare, în rezultatul evaluării
lucrărilor prezentate, au acordat 5 diplome de gradul 1 ,17 - gradul II, 14 - gradul III şi 21 menţiuni. Cele
mai multe diplome de gradul I, II, III şi menţiuni le-au revenit elevilor din instituţiile de învăţământ: LT
„Antioh Cantemir” (9 locuri), LT „Alexei Mateevici” (7 locuri), LT „Ion Creangă” (5 locuri), IPLT

„Ştefan cel Mare” (4 locuri), IPLT „Alexandr Puşkin” (3 locuri).
Secţia Informatica: Au participat 52 de elevi care au susţinut public 46 lucrări, în 5 ateliere: „Soft
- utilitar”, „Soft - aplicativ”, „Crearea jocurilor (game development)”, „Grafică şi Web-design”,
„Programare, Limbaje de programare”. Cele mai reuşite lucrări au prezentat: Ivanov Alexandr, LT
„Antioh Cantemir”, subiectul „Процедурная обработка изображений”, coordonator, Astapenco
Svetlana; Mihălache Nicolae, LT „Ion Creangă”, subiectul „Eye”, coordonator Mihălache Lilia; Pleşco
Alexei, IP LT „Nicolai Milescu Spătarul”, subiectul „Sonor eyes - прибор позволяющий видеть”,
coordonator Golubev Svetlana.
Secţia chimie. La conferinţă şi-au susţinut public lucrările 53 de elevi. Comisiile de evaluare au
acordat 2 diplome de gradul I, 8 - gradul II, 6 - gradul III şi 9 menţiuni. Cele mai multe diplome le-au
revenit discipolilor profesorilor: E. Mihailov (3 locuri şi 1 menţiune) - Liceul Teoretic „Academician
Constantin Sibirschi”, S. Roşea (2 locuri) - LT „N.V. Gogol”, D. Chişcă (2 locuri) - LT „Mircea cel
Bătrân, L. Grinciuc (1 loc şi 1 menţiune) - Liceul Teoretic Republican „Aristotel”, M. Cîrliciuc (1 loc şi
1 menţiune) - IPLT „Mircea Eliade”, T. Litvinova (1 loc şil menţiune) - LT „Titu Maiorescu”, M.
Snidcenco (1 loc şil menţiune) - IPLT „Petru Movilă”. Câte 1 loc în clasament au ocupat elevii din
IPLT „Gh. Asachi”, IPLT „Ginta Latină”, IPLT „Universul”, IPLT „Alexei Mateevici”, LT „Ion
Creangă”, LT „Vasile Alecsandri”, LT „Anton Cehov”.
Cele mai reuşite lucrări le-au prezentat elevii: Chişcă Andreea - clasa a IX-a, LT „Mircea cel
Bătrân”, cu lucrarea „Studiul compoziţiei chimice a speciei ARNICA MONTANA L.”, profesor
coordonator D. Chişcă; Saenco Vasile - clasa a Xl-a, Liceul Teoretic Republican „Aristotel”, cu lucrarea
„Importanţa biologică a aminocidului esenţial-triptofan, în organismul uman”, profesor coordonator L.
Grinciuc; Lesnaia Ecaterina - clasa a X-a, LT „Academician Constantin Sibirschi”, cu lucrarea
„Очистка серебряных изделий”, profesor coordonator E. Mihailov; Popescu Vladimir şi Covaliov
Anton - clasa a Xl-a, LT „Academician Constantin Sibirschi”, cu lucrarea „ Химические источники
тепла”, profesor coordonator E. Mihailov; Miron Taisia şi Şaganovschi Anna, clasa a X-a, LT „Titu
Maiorescu”, cu lucrarea „Почернение ювелирных изделий из серебра и способы их очистки”,
profesor coordonator Т. Litvinova; Netreba Anton şi Nichitina Ella, clasa a Xl-a, LT „N.V.Gogol”, cu
lucrarea „Анализ качества растительных масел”, profesor coordonator S. Roşea.
Secţia Limbi străine. Au participat 107 elevi, din care: la limba engleză: 66 elevi, limba franceză:
26 elevi, limba spaniolă: 10 elevi, limba germană: 5 elevi, prezentând 92 de lucrări în 6 ateliere de lucru:
Literatură şi Civilizaţie (cl. IX-a - X-a) - limba engleză, germană; Literatură şi Civilizaţie (cl. Xl-a XII-а) - limba engleză; Tineretul: interese şi ocupaţii preferate (cl. IX-a - X-a) - limba engleză; Tineretul:
interese şi ocupaţii preferate (cl. Xl-a - XII-а) - limba engleză; Literatura şi Civilizaţie - limba franceză,
spaniolă; Tineretul: interese şi ocupaţii preferate - limba franceză.
Comisiile de evaluare, în rezultatul evaluării lucrărilor prezentate, au acordat 12 diplome de
gradul I, 18 - gradul II, 23 - gradul III şi 28 menţiuni. Cele mai multe diplome de gradul I, II, III şi
menţiuni le-au revenit discipolilor profesorilor : Olga Lupu, LT„Ion Creangă” (5 locuri), Ana Caraivan,
LT„Mihail Kogălniceanu”(4 locuri), Natalia Capbatut, IP LT „Alexandr Puşkin” (31ocuri, 4 menţiuni),
Daniela Bulgaru, LT„Ion Creangă”(3 locuri), Angela Cazacu, IPLT „Nicolae Iorga” (3 locuri), Rada
Luţenco „Gh. Asachi”,(3 locuri).
Secţia Istoria românilor şi universală. Educaţia civică. Educaţia economică. Au fost prezentate
88 lucrări de către 102 elevi, care şi-au susţinut public lucrările în cadrul a 5 ateliere: „Civilizaţie antică
şi medievală”, „Civilizaţie modernă”, „Civilizaţie contemporană”, „Etnografie şi istorie locală”, „Omul
şi societatea”. Majoritatea temelor abordate de către elevi în procesul de cercetare sunt actuale şi
prezintă valoare practică. Cele mai reuşite lucrări au fost realizate de către elevii: Enache Emilia, LT
„Vasile Alecsandri”, cu subiectul: „Etnogeneza românilor - între cercetări ştiinţifice şi dezbateri
politice”; Tumuruc Liuba, LT „Ştefan Vodă”, cu subiectul: „Epoca lui Ştefan cel Mare - secvenţe din
istoria flotei maritime”; Babuş Marius, LCI „PROMETEU-PRIM”, cu subiectul: „Gheorghe Mare model de verticalitate şi conştiinţă naţională”; Haritonov Maia, LT „George Meniuc”, cu subiectul:
„Fenomenul Migraţiei din Uniunea Europeană şi Republica Moldova - probleme şi soluţii”; Todorova
Victoria, LT „Academician Constantin Sibirschi”, cu subiectul: „Блокада Ленинграда. Свидетельства
очевидцев”; Ciocănari Daniela, LT „Elimul Nou”, cu subiectul „Nume ce străbat veacuri; Bărbos
Beatrice, IPLT „Principesa Natalia Dadiani”, cu subiectul „Noţiunea de valoare în contemporan”; Triboi
Gabriela şi Gratii Maria-Elena, LT „Alexei Mateevici”, cu subiectul „Mărţişor - origine, semnificaţie şi

tradiţie”; Veretco Vladimir, LT „Antioh Cantemir”, cu subiectul: „История развития транспорта г.
Кишинэу”.
Comisiile de evaluare au activat în secţii tematice, recenzând lucrările elevilor participanţi la
conferinţă conform criteriilor specificate în Regulamentul de organizare a conferinţei. Prezentările în
cadrul conferinţei au fost însoţite de un poster care reflecta conceptul lucrării. Totodată, la prezentarea
propriu-zisă a lucrărilor, s-a urmărit: rolul autorului în cercetare; modul de înţelegere a problematicii
abordate în lucrarea prezentată, modul de experimentare sau de evaluare a ideii ştiinţifice. La
prezentarea lucrării elevii autori, în marea majoritate, au formulat concret problema, au indicat ipoteza şi
obiectivele cercetării, metodele de investigaţie utilizate, noutatea şi actualitatea ştiinţifică, concluziile
principale, au răspuns la întrebările membrilor comisiei şi a participanţilor la secţia dată.
Fiecare elev şi profesor participant la lucrările conferinţei au primit în calitate de donaţie un pix şi
un caiet. Pentru abordarea complexă a temelor investigate, a concluziilor inedite au fost menţionaţi cu
diplome de merit 700 elevi participanţi la conferinţă.
Membrii comitetului organizatoric, administraţia Instituţiei Publice Liceul Teoretic „Alexandr
Puşkin” au asigurat condiţii optime pentru desfăşurarea conferinţei. In temeiul celor expuse, se emite
următorul
ORDIN:
1. Se validează deciziile comisiilor de evaluare şi se acordă elevilor diplome de merit de gradul I, II, III
şi menţiune (Anexa 1).
2. Se menţionează activitatea cadrelor didactice membri ai comisiilor de evaluare (Anexa 2).
3. Directorii instituţiilor de învăţământ secundar, ciclul I şi ciclul II vor acorda membrilor comisiilor de
evaluare o zi de recuperare pentru munca prestată în ziua de repaus 28.04.2018.
4. Se consideră activitatea de organizare a conferinţei şi de evaluare a lucrărilor elevilor realizată de
membrii comisiei de evaluare, membrii comitetului organizatoric şi membrii administraţiei Instituţiei
Publice Liceul Teoretic „Alexandr Puşkin”, cu durata de 30 ore, drept activitate în baza Hărţii creditare
pentru atestarea la grad didactic şi managerial.
5. Se menţionează activitatea eficientă a membrilor comitetului organizatoric şi contribuţia lor la
desfăşurarea cu succes a conferinţei ştiinţifico-practice a elevilor (Anexa 3).
6. Se aduce mulţumire directorului Instituţiei Publice Liceul Teoretic „Alexandr Puşkin”, Oxana
Abramova, membrilor administraţiei liceului, se menţionează contribuţia lor la desfăşurarea cu succes a
conferinţei ştiinţifico-practice a elevilor.
7. Direcţia inspecţie şcolară va colabora în continuare în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor cu
caracter competitiv cu specialiştii din instituţiile de învăţământ superior, alte organizaţii şi instituţii
abilitate.
8. Conducătorii instituţiilor de învăţământ secundar, ciclul I şi ciclul II:
8.1. vor continua să promoveze activităţile de cercetare ştiinţifică a elevilor;
8.2. vor asigura organizarea conferinţei la nivel de unitate şcolară şi selectarea obiectivă a participanţilor
pentru conferinţa municipală.
9. Responsabil de executarea prezentului ordin se desemnează S. Axînti, şef al direcţiei inspecţie
şcolară.
10. Controlul executării prevederilor prezentului ordin revine V. Negrei, şef adjunct al DGETS.

Şef interimar

Rodica Guţu

Ex.: S. Axînti, (022) 235272

