
Conferinţa ştiinţifică inter-universitară „Sistemul protecţiei, pazei şi 

securităţii prin prisma reglementărilor normative şi practicilor 

internaţionale” , 25 martie 2016, Chişinău

Conferinţa Ştiinţifică cu genericul „Sistemul protecţiei, pazei şi securităţii prin 

prisma reglementărilor normative şi practicilor internaţionale” , 25 martie 

2016 a fost desfăşurată în conformitate cu planul pentru activitatea ştiinţifică a Universităţii de 

Stat de Educaţie Fizică şi Sport pentru anul 2013-2014 şi planul anual de activitate al Catedrei 

Protecţie, Pază şi Securitate.

în scopul organizării şi desfăşurării Conferinţei Ştiinţifice a fost constituit Comitetul 

organizatoric din cadrul catedrei PPS, în următoarea componenţă:

Comitetul organizatoric:

-  Manoloachi Victor - preşedinte, doctor în drept, conferenţiar universitar

- Cuşnir Valeriu - doctor habilitât profesor universitar

- Boeştean Constantin - doctor confirenţiar universitar

- Chimerciuc Nicolae - doctor confirenţiar universitar

- Nastas Andrei - lector universitar

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.
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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.
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Manolaehi Victor - doctor în drept, confereiitîar universitar
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