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privind desfăşurarea Conferinţa ştiinţifică inter-universitară 

cu genericul 

„Protecţia şi securitatea persoanei în Republica Moldova: realizări şi 

perspective” 16 martie 2011, Chişinău.

Conferinţa Ştiinţifică cu genericul „Protecţia şi securitatea persoanei în Republica 

Moldova: realizări şi perspective” din 16 martie 2011 a fost desfăşurată în conformitate cu 

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

2010-2011 şi planul anual de activitate al Catedrei Protecţie, Pază şi Securitate.

Principalele obiective ale conferinţei su n t:

- 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

dezvoltarea capacităţii de exprimare a părerilor şi ideilor într-un cadru organizat.

Menţionăm că Conferinţa Ştiinţifică este organizat în conformitate cu Regulamentul 

privind organizarea şi desfăşurarea Conferinţei Ştiinţific.

Genericul conferinţei „Protecţia şi securitatea persoanei în Republica 

Moldova: realizări şi perspective”, a fost aprobat la şedinţa Catedrei Protecţie Pază şi 
Securitate din 21 decembrie 2010 ,precum şi programul Conferinţei aprobat la şedinţa catedrei 

din 26 februarie 2011,în care sunt cuprinse cerinţele de redactare, modalitatea de desfăşurare a 

Conferinţei ş.a.

în scopul organizării şi desfăşurării Conferinţei Ştiinţifice a fost constituit Comitetul 

organizatoric din cadrul catedrei PPS, în următoarea componenţă:

Comitetul organizatoric: .

- Cuşnir Valeriu - preşedinte, doctor habilitât în drept, profesor universitar

- Nastas Andrei - lector universitar

acumulat;
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- Gheorghiţă Mihail - doctor habilitât 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

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 Protecţie, Pază şi Securitate, 

totodată fiind analizate şi subiecte ce ţin de domeniul dreptului.

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 s-a oferit un schimb de experienţă şi de bune practici 

în asigurarea ordinii publice şi a securităţii civile.

Decan facultatea PPS 

Cuşnir Valeriu

doctor habilitât în drept, profesor
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Anexai: 
  Lista participanţilor la Conferinţa Ştiinţifică

Nr. Numele,
prenumele

Instituţia Tema

1 Gorbatovschi
Vasile

USEFS Securitatea individului prin prizma securităţii 
naţionale.

2 Ion Vozian USEFS Noţiunea de ameninţare în materia penală.

3 Dobînda Elisei USEFS Reglementarea naţională şi internaţională a protecţiei 
proprietăţii.

4 Druţa Filipp „Dunărea de 
Jos,,

Protecţia martorului în procesul penal -  reglementări 
naţionale şi practici europene.

5 Gugulan
(Gorbaciova)
Eugenia

„Dunărea de 
Jos,,

Regimul juridic al protecţiei funcţionarului public în 
Republica Moldova.

6 Petruşca
Dorin

„Dunărea de 
Jos,,

Reglementări naţionale şi practici europene privind 
protecţia dreptului de autor şi drepturi conexe.

7 Calmîc Elena USEFS Protecţia persoanelor şi a proprietăţii imobilare prin 
preîntîmpinarea avarierii construcţiilor cu 
implementarea reglamentărilor tehnice pentru 
construcţii, armonizate cu cele ale Uniunii Europene.

8 Vasilaşcu
Irina

Facultatea 
Drept, ULIM,

Rolul avocatului poporului în promovarea şi apărarea 
drepturilor omului.

9 Mazur Ionel USEFS Latura subiectivă a infracţiunii de contrabandă.

10 Badareu
Mihaela

USEFS Controlul parlamentar al activităţii speciale de 
investigaţii.

11 Ungureanu
Valentin

USEFS Aspectul legislativ privind secretul de stat şi protecţia 
acestuia.

12 Г речнев 
Николай

USEFS Дроны -  потенциальные угрозы, регулирование и 
решения в области безопасности.

13 Dubălaru
Victor

USEFS, Unele considereraţii privind concepul bunei credinţe în 
lumina modernizării codului civil.

14 Scripnic Radu IRIM Proprietatea periodică-nouă forma de proprietate în 
legislaţia civilă.

15 Lîsova Anna IRIM, Confiscarea specială ca măsură de siguranţă a 
dreptului penal: particularităţile reglementării juridice.
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16 Vizitiu Vlad USEFS Factorii criminogeni şi infuenţa lor asupra securităţii 
statului.

17 Balmuş Denis USEFS, Intentarea şi judecarea acţiunii civile în cadrul 
procesului penal - modalitate de asigurare a protecţiei 
proprietăţii victimelor infracţiunilor
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