
          

    Cerinţe 

Pentru publicare, lucrările urmează a  fi 

transmise pe USB flash card, pe disc sau prin e-

mail (fişier ataşat). La tehnoredactarea lucrării- 

realizată în WORD 

( inclusiv grafice şi tabele)- urmează a fi 

respectate următoarele cerinţe: 

- coală format A4; 

- caractere Times New Roman; 

- dimensiunile caracterelor 14; 

- spaţiul între rînduri 1,5; 

- margini: sus/jos/ dreapta/stînga- 2,5 cm; 

- nr. de pagini 3-5 (inclusiv grafice, tabele 

şi bibliografie); 

- titlul lucrării va fi scris centrat cu 

majuscule; sub titlu, spre dreapta, se va 

scrie numele autorului, instituţia pe care 

o reprezintă, anul de studii. 

- sub numele autorului se va indica  şi 

numele, prenumele coordonatorului 

ştiinţific, gradul ştiinţific şi cel academic 

(de exemplu: Coordonator Ştiinţific: 

Arhiliuc Sergiu, dr.,conf.univ.); 

- Fiecare lucrare trebuie să conţină cuvinte 

cheie şi rezumat în una din limbile 

străine (engleză, franceză, rusă- pentru 

articolele elaborate în limba română; 

engleză, franceză, română- pentru 

articolele elaborate în limba rusă, care nu 

vor depăşi 300 de caractere). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 

 

 
1. Înregistrarea participanţilor; 

2. Mesaj de salut; 

3. Discurs de deschidere cu 
iniţiere în genericul Conferinţei; 

4. Expunerea comunicărilor- pînă 
la 10 minute; 

5. Discuţii pe marginea fiecărei 
comunicări- pînă la 5 minute; 

6. Prezentarea unor probleme 
iniţiate pentru discuţie; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresa comitetului organizatoric: 
Universitatea de Stat 

de Educaţie Fizică şi Sport 

Republica Moldova, mun. Chişinău 

Str. A.Doga, 22, MD 2024, 

Tel. 373 22 44 12 68 

https://www.facebook.com/catedrapps/ 

e-mail: catedrapps@mail.ru 

usefs-drept@mail.ru 

 

    

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

UNIVERSITATEA DE STAT 
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INVITAŢIE 

la conferinţa ştiinţifică a studenţilor şi 

masteranzilor 

„PROTECȚIA PERSOANELOR ȘI A 

PROPRIETĂȚII – REGLEMENTĂRI 

NAȚIONALE ȘI PRACTICI EUROPENE” 

 

 

 

 

 

6 martie 2019 

Chişinău 
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Stimate(ă) ____________________________ 

 

Avem deosebita plăcere de a vă invita să luaţi 

parte la conferinţa ştiinţifică a studenţilor şi 

masteranzilor „Protecția persoanelor și a 

proprietății – reglementări naționale și 

practici europene” 

 , organizată de Catedra Protecţie, Pază şi 

Securitate  și Catedra de Drept ce va avea loc 

la data de 6.03.2019 în incinta  Universităţii de 

Stat de Educaţie Fizică şi Sport, pe adresa str. A. 

Doga, 24/1, etajul II, aud. 201, ora 09.00. 

Prin organizarea acestei conferinţe dorim 

să oferim un schimb de experienţă şi de bune 

practici în ceea ce priveşte asigurarea ordinii 

publice şi a securităţii civile. 

Principalele obiective ale conferinţei sunt: 

 promovarea activităţii de studiu şi 

cercetare în domeniul securităţii civile, a 

ordinii publice şi a securităţii 

antiincendii; 

 stimularea creativităţii, a interesului  

pentru învăţare, precum şi expunerea 

potenţialului acumulat; 

 dezvoltarea capacităţii de exprimare a 

părerilor şi ideilor într-un cadru organizat 

În cadrul Conferinţei vor fi supuse dezbaterilor 

următoarele subiecte: 

 

 Pobleme privind securitatea naţională 

 Combaterea criminalităţii. 

 Asigurarea ordinii publice şi securităţii 
civile. 

 Paza şi regimul frontierei de stat. 

 Protecţia datelor cu caracter personal. 

 Politici comparate de ordine şi siguranţă 
publică în mediul internaţional. 

 Asigurarea securităţii persoanei şi a 
patrimoniului. 

 Protecția împotriva incendiilor 

 Investigarea faptelor care aduc atingere 
securităţii şi ordinii publice. 

 Pregătirea cadrelor în domeniul PPS: 
situaţia actuală şi perspective. 

 

 

 

 

 

 

Numerele de telefon: 022-44-12-68, 069344984 

catedrapps@mail.ru. usefs-drept@mail.ru  

 

Prezentarea rapoartelor pînă la 20.02.2019. 
Vă rugăm să confirmaţi prezenţa dumneavoastră 

la numerele de telefon: (0-22) 44-12-68 sau prin 

e-mail. 

Nu exista taxa de participare. 

 

 

 

Cu respect, 

 

                                                                          

A.Nastas, dr. În drept.  

Şeful catedrei Protecţie, Pază şi Securitate 

 

Şeful catedrei drept 

Victor Manolachi 
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