
RAPORT
(cu privire la organizarea şi desfăşurarea Conferinţei Ştiinţifice cu genericul „Securitatea şi 

protecţia persoanelor şi a proprietăţii- reglementări naţionale şi practici europene”, Ediţia a III- 
a- organizată în cadrul Facultăţii Protecţie, Pază şi Securitate 

la data de 18 martie 2021)

Una dintre direcţiile de educaţie ştiinţifică o reprezintă organizarea şi desfăşurarea conferinţelor 
ştiinţifice, în cadrul cărora participanţii au posibilitatea şi necesitatea demonstrării cunoştinţelor 
general teoretice şi practice obţinute în cadrul studiului universitar.

Aceste premise au condiţionat organizarea Conferinţei Ştiinţifice de către membrii Facultăţii 
Protecţie, Pază şi Securitate la data de 18 martie 2021.

în cadrul şedinţelor catedrelor Drept şi a catedrei de Protecţie, Pază şi Securitate s-a decis 
asupra genericului conferinţei, precum şi asupra constituirii comitetului organizatoric.

Responsabili de organizarea şi desfăşurarea conferinţei a fost comitetul organizatoric constituit 
din următorii membri:

Nastas Andrei, dr., conf. univ.- preşedintele comitetului organizatoric;
Manolachi Victor, dr., conf. univ- vicepreşedintele comitetului organizatoric;
Buguţa Elena,, dr., conf. univ, secretarul comitetului organizatoric;

în scopul asigurării respectării principiilor metodologice de cercetare, a cerinţelor ce ţin de 
elaborarea comunicatelor ştiinţifice, precum şi a regulilor desfăşurării conferinţei a fost elaborat de 
către comitetul organizatoric Regulamentul desfăşurării conferinţei aprobat în cadrul şedinţei catedrei 
de Protecţie, Pază şi Securitate şi a catedrei Drept.

Responsabili de elaborarea materialelor ştiinţifice prezentate de participanţi au fost lectori din 
cadrul membrilor catedrelor.

Conferinţa ştiinţifică s-a desfăşurat potrivit Programului de desfăşurare al conferinţei cu 
începerea înregistrării participanţilor la ora 9.

Moderatorul desfăşurării lucrărilor conferinţei a fost Elena Buguţa, dr. conf. univ.,
La conferinţă au fost prezenţi 10 membri ai catedrei care au şi format comisia de apreciere a 

comunicatelor prezentate.
Invitaţi la desfăşurarea lucrărilor ştiinţifice au fost prorectorul pe activitate ştiinţifică, 

prorectorul pentru dezvoltare academică şi calitatea studiilor.
La ora 9.30, după prezentarea cuvîntului de deschidere cu iniţiere în genericul Conferinţei de 

către preşedintele comitetului oragnizatoric, precum şi a mesajelor de salut expuse de către invitaţii 
conferinţei, s-a recurs la prezentarea comunicatelor de către participanţi.

După prezentarea fiecărui comunicat s-a acordat timp pentru dezbarei şi întrebări.
Lista comunicatelor prezentate în cadrul conferinţei este următoarea:
1. Şaporda Ecaterina, USM- „Vîrsta minimă a răspunderii penale: probleme şi soluţii”.
2. Pîrgaru Dumitru, USEFS- „Organizarea protecţiei antiincendiare”.
3. Vacarciuc Natalia, Academia de Administrare Publică- „Securitatea personală în 

contextul crizei COVID 19”.
4. Obreja Dumitriţa, Universitatea Bogdan Petriceico Haşdeu- „Cercetarea 

criminalistică a infracţiunilor”.
5. Voloşin Andrian, -Specificul politicii expansioniste a imperiului rus în etapele de 

constituire.
6. Vîrnav Ionela, USEFS- „Rolul şi evoluţia administrării sociale”.
7. Milea Diana, ULIM- „Protecţia datelor cu caracter personal”.
8. Danila Victor, ASEM- „Mecanismele de combatere a fenomenului de spălare a 

banilor în Republica Moldova”,
9. Lungu Tatiana, Academia de Administrare Publică- „Aspecte conceptuale privind 

riscurile şi ameninţările la adresa securităţii Republicii Moldova”,
10. Burdeniuc Veaceslav, Universitatea de Stat Aleco Russo din Bălţi.,



11. Revenco Ana-Maria, Academia Ştefan cel Mare, «Asigurarea ordinii publice şi a 
securităţii civile»,

12. Harabagiu Victor, Academia Ştefan cel Mare, «Corelaţia şi rolul cunoştinţelor 
speciale în procesul penal»,

13. Antoci Nicolae, USEFS, «Constituţia: act juridico-politic»,
14. Mucuţa Serghei, «Studiu privind crizele politico-militare în contextul geopolitic 

actual»,
15. Ciobanu Ion, «Politica europeană în domeniul securităţii sistemelor informatice şi de 

comunicaţii»,
16. Liudogovschii Ghenadii, USEFS,
17. Buguţa Vasile, «Consideraţiuni generale cu privire la darknet-mijloc anonimat de 

comitere a infracţiunilor», USM.
18. DINCA Adina-M iruna, «Cercetarea criminalistică a infracţiunilor», Universitatea 

de Stat “ B.P.Hasdeu” din Cahul

După prezentarea de către toţi participanţi a rapoartelor ştiinţifice, comisia de apreciere s-a retras 
în deliberare pentru a aprecia lucrările conferinţei.

Aprecierea a fost efectuată potrivit următoarelor criterii:
- actualitatea comunicatului şi nivelul de cercetare ştiinţifică efectuat;
- respectarea recomandărilor privind elaborarea comunicatelor ştiinţifice;
- forma de expunere rezumativă de către autorul comunicatului a principalelor idei, concluzii

obţinute, precum şi recomandările pe care le poate înainta în rezultatul investigaţiei ştiinţifice 
efectuate;

Decizia comisiei de apreciere a fost prezentată de către moderatorul conferinţei, D-na Buguţa 
Elena.

Cernomoreţ Sergiu 
dr., conf., universitar


