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                 RAPORT                           

 

privind desfăşurarea Conferinţei Ştiinţifice Studenţeşti 

cu genericul 

„PROVOCĂRI ,VULNERABILITĂŢI ŞI FACTORI DE RISC LA ADRESA 

SECURITĂŢII ŞI ORDINII PUBLICE” din 6 martie 2018 

 

Conferinţa Ştiinţifică Studenţească cu genericul „Provocări, vulnerabilități şi factori de 

risc la adresa securității și ordinii publice” din 6 martie 2018 a fost desfăşurată în conformitate 

cu planul pentru activitatea ştiinţifică a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport pentru 

anul 2017-2018 şi planul anualde activitate al   Catedrei Protecţie,Pază şi Securitate.  

 Scopul Conferinţei este de a reuni studenţi din cadrul Universităţii de Stat de Educaţie 

Fizică şi Sport, precum şi din alte instituţii de învăţământ superior din ţară, specialişti, 

cercetători, oameni de ştiinţă, dezvoltatori de soluţii, experţi din domeniul  protecţiei, pazei şi 

securităţii, pentru a le oferi posibilitatea de a stabili colaborări noi, de a identifica probleme-

cheie, precum şi propunerea de soluţii eficiente şi de a  facilita cooperarea  între mediul public şi 

privat, precum şi dezvoltarea capacităţilor de analiză şi evaluare a studenţilor prin cercetare, 

schimb de experienţă, dezvoltarea capacităţilor oratorice.  

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. 

 Menţionăm că Conferinţa Ştiinţifică Studenţească este organizat în conformitate cu 

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Conferinţei Ştiinţifice Studenţeşti.   

 

Genericul conferinţei „Provocări,vulnerabilități și factori de risc la adresa securității 

și ordinii publice”, a fost  aprobat la şedinţa Catedrei Protecție,Pază și Securitate  din 21 

decembrie   2017 ,precum şi  programul Conferinţei aprobat la şedinţa catedrei din 26 februarie 

2018,în care sunt cuprinse cerinţele de redactare, modalitatea de desfăşurare a Conferinţei ş.a. 
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În scopul organizării şi desfăşurării Conferinţei Ştiinţifice Studenţeşti a fost  constituit 

Comitetul organizatoric din cadrul catedrei  PPS,  în următoarea componenţă: 

Comitetul organizatoric: 

- Nastas Andrei - preşedinte, doctor în drept, lector universitar  

- Malai Lucia  - lector universitar 

- Drăniceru Olesea - lector universitar 

- Gheorghiţă Mihail - doctor habilitat profesor universitar 

- Efremov Valeriu - doctor confirenţiar universitar 

- Boeştean Constantin - doctor confirenţiar universitar 

- Chimerciuc Nicolae - doctor confirenţiar  universitar 

- Bredinschi Anatol - lector universitar 

- Antoşciuc Irina  - lector universitar 

- Cuşnir Sergiu - lector universitar 

- Vieru Dmitri - lector universitar 

- Bâcu Igor - lector universitar 

- Sărătură Silvia – laborant superior 

 La Conferinţa Ştiinţifică Studenţească au participat studenţi şi masteranzi atât din cadrul 

Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, cât şi din cadrul Institutului de Relaţii 

Internaţionale din Moldova, fapt care a permis dezvoltarea unei competitivităţi înalte şi a permis 

asigurarea unui climat ştiinţific înalt. 

În cadrul Conferinţei au fost 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. 

 Protecţia împotriva incendiilor 

 Investigarea faptelor care aduc atingere securităţii şi ordinii publice. 

 

Pregătirea cadrelor în domeniul PPS: situaţia actuală şi perspective. Temele abordate se 

referă, în mare parte la domeniul specific de cercetare al Catedrei Protecție, Pază și 

Securitate, totodată fiind analizate şi subiecte ce ţin de domeniul dreptului şi sportului.  
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Cele mai bune comunicate au fost menţionate şi premiate, printre participanţii lucrările 

cărora s-au evidenţiat prin originalitate, actualitate, grad de cercetare mai înalt, precum şi 

prezentare excelentă, evidenţiem: 

- Ceban Nicolai, USEFS, anul III; 

- Leşco Petru, USEFS, anul II; 

- Moiseenco Oleg,USEFS, anul II; 

- Chicu Alina,USEFS,anul III; 

-Secrieru Marius,USEFS,anul I; 

- Untură Stepan, IRIM ,anul III, . 

 Menţionăm că cele mai bune comunicate selectate pentru participarea ulterioară la 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, care se va desfăşura în perioada 3-4 aprilie 2018, în cadrul 

Universităţii de Educaţie Fizică şi Sport: 

- Ceban Nicolai gr. 304; 

- Leşco Petru  gr. 205; 

- Moiseenco Oleg gr. 205 . 

 Desfăşurarea unor astfel de evenimente ştiinţifice sunt foarte benefice, astfel încât 

permite deschiderea unui spectru larg de cercetare, fapt care determină dezvoltarea abilităţilor de 

evaluare, comunicare, cooperare şi altele. 

   Prin organizarea  Conferinţei Ştiinţifice Studenţeşti  s-a oferit un schimb de experienţă şi de 

bune practici în asigurarea ordinii publice şi a securităţii civile. 

 

 

Şef catedră PPS                                                                                                               Nastas A.  

Doct. în drep, lector universitar   
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Anexa1 

Lista participanţilor la Conferinţa Ştiinţifică Studenţească 
 

 

Nr

. 

Nume Tema Instituţ

ia 

Coordonator 

1. Chicu Alina,  

an. III, gr.304,SCOP 

„Securitatea naţională prin prizma 

combaterii criminalităţii, corupţiei şi 

terorismului ”. 

USEFS Bâcu Igor, lect. 

univ. 

2. Chihoial Elena, 

studenta IRIM, anul 

IV 

„Rolul organelor securităţii statului 

Republica Moldova în combaterea 

terorismulu”. 

IRIM Gureu Valeriu, 

lect. univ. 

3. Mazur Ionel,  gr.206 

SSP                                                                             

„Criminalitatea organizată “. USEFS Gheorghiţă Mihail                                                                         

dr. hab., prof. 

univ.                      

4. Tulbu Gheorghe, 

306,SCOP 

„Prevenirea şi combaterea 

terorismului“. 

 

USEFS Cuşnir Valeriu, 

dr. hab., prof. 

univ.  

5. Pîrţac Dan,  

gr.205, SCOP 

„Probleme de combatere a corupţiei “. 

 

USEFS Gheorghiţă Mihail                                                                         

dr. hab., prof. 

univ.                      

6. Untura Stepan “Combaterea criminalităţii prin 

prevenirea infracţiunilor comise de 

minori“. 

IRIM Gureu Valeriu,  

lect. univ. 

7. Roşca Silvia,  

grupa 306, SCOP 

„Atribuţiile Preşedintelui şi securitatea 

statului“. 

USEFS Cuşnir Sergiu,  

lect. univ.  

8. Leşco Petru ,  

gr. 205 

„Protecţia datelor cu caracter personal 

experienţa Uniunii Europene”. 

USEFS Drăniceru Olesea, 

lect. univ. 

9. Tontici Igor,  

gr. 306, SCOP 

„Protecția datelor cu caracter personal 

în Republica Moldova“. 

USEFS Antoşciuc Irina, 

lect. univ. 

10

. 

Moiseenco  Oleg, 

SCOP, 205 

„Tehnica de înregistrare video şi 

utilizarea ei în activitatea specială de 

investigaţii”. 

USEFS Nastas Andrei, dr, 

în drept, lect. univ. 

11

. 

Munteanu Nicolae, 

gr. 306, SCOP 

„Interceptarea convorbirilor în 

activitatea specială de investigaţii“. 

USEFS Cuşnir Sergiu,  

lect. univ. 
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12

. 

Ceban Nikolai,  

gr 308  

„Новые технологии специальных 

средств применяемых для 

обеспечения и восстановления 

общественного порядка . “ 

USEFS Bredinschi 

Anatolie,  

Lect. univ, 

13

. 

Rotaru Victor,  

gr. 306, SCOP 

„Pregătirea cadrelor în domeniul PPS: 

situaţia actuală şi perspective”. 

USEFS Antoşciuc Irina, 

lect. univ. 

14

. 

Secrieru Marius, 

SP, gr. 106 

„Măsuri de pevenire a incendiilor“. USEFS Chimerciuc 

Nicolae,  

dr., conf. univ. 

15

. 

Don Ion,  

gr. 105 SP 

 

„Vulnerabilitatea structurilor de 

rezistență din beton armat a clădirilor 

de depozitare la impactul factorilor 

termici a incendiilor.“. 

USEFS Cazac Oleg,  

dr. conf.  univ. 

16

. 

Turculeţ Ana Maria, 

gr.207,SP 

„Cronologia incendiilor ce au avut loc 

în cluburile de noapte“. 

 

USEFS Rotaru Ion,  

dr., conf. univ.  
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Anexa 2 

 

Programul Conferinţei 

 

 

Moderator: Malai Lucia – lector superior Catedra „Protecţie, Pază şi Securitate”  

9:00-9:30 Înregistrarea participanţilor  

(mun. Chişinău, str. A. Doga 22, Blocul Principal, USEFS, aud. 105) 

9:30-9:45 Mesaje de salut 

Andrei Nastas, dr. in drept. Şeful catedrei Protecţie, Pază şi Securitate; 

Lucia Malai  – lector, Catedra „Protecţie, Pază şi Securitate” 

09:50-11:00 Expunerea comunicărilor 

11:00-11:15 Pauză 

11:15-13:00 Expunerea comunicărilor 

13:00-13:30 Dezbateri 

13:30-13:45 Decernarea participanţilor cu diplome şi certificate. 

 

 
 


