
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA 

ACADEMIA „ŞTEFAN CEL MARE” 

 

 

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ NAŢIONALĂ 

cu genericul „PROBLEME ACTUALE PRIVIND RESPECTAREA DREPTURILOR 

OMULUI ÎN PROCESUL PENAL ŞI ACTIVITATEA 

 SPECIALĂ DE INVESTIGAŢII” 

 

Direcţii tematice: 

I. Respectarea drepturilor omului la faza urmăririi penale; 

II. Rolul principiilor procesului penal în garantarea drepturilor participanţilor în proces; 

III. Evaluarea proporţionalităţii între interesul public şi cel individual al persoanei; 

IV. Conceptul activităţii speciale de investigaţii în condiţiile statului de drept. 

 

          Limbi de prezentare a comunicărilor: română, rusă 

 

 

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE 

 

Înscriere 

Vă invităm să vă înregistraţi (prin expedierea formularului la adresa e-mail 

cercetare.academia@gmail.com) pentru a fi incluși în Programul provizoriu al Conferinței, iar după 

trimiterea articolului în termen, să fiți incluși în Programul final, conform celor 4 secțiuni ale Conferinței. 

La Conferință se pot înscrie cercetători ce-și propun să prezinte lucrările proprii sau în coautorat, 

precum și persoanele care sunt interesate să asiste la susțineri și dezbateri. 

Programul conferinței și modalitatea de participare la lucrările acesteia vor fi plasate pe site-

ul oficial al Academiei – http://www.academy.police.md/ – cu 5 zile înainte de data desfășurării (de 

asemenea, programul și link-ul de acces la conferința online vor fi expediate la adresa de e-mail pe 

care o indicați în formularul de participare).   

Publicarea lucrărilor 

Toate lucrările susținute în cadrul Conferinței se vor regăsi în culegerea de lucrări a Conferinței, care 

va fi tipărită după consumarea evenimentului. 

Termene limită: 

25.10.2022 – înregistrarea prin expedierea formularului de participare la adresa e-mail: 

cercetare.academia@gmail.com 

01.11.2022 – depunerea articolului (comunicării), conform cerințelor din anexă, la adresa e-mail: 

cercetare.academia@gmail.com 

 

Conferinţa este inclusă în Registrul manifestărilor ştiinţifice planificate pentru anul  2022, 

aprobat de ANACEC. 

 

Date de contact din partea Comitetului de organizare: 

Oleg Rusu, Departamentul știință 

Tel.: +37379407541;  

e-mail: cercetare.academia@gmail.com 
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FORMULAR DE PARTICIPARE 

la Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională 

Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi  

activitatea specială de investigaţii 

10 noiembrie 2022, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI 

 

 

Numele, prenumele  

Titlul ştiinţific  

Titlul ştiinţifico-didactic  

Funcţia  

Denumirea completă a instituţiei în care 

activaţi 

 

Tema comunicării (în cazul participării fără 

comunicare urmează de menţionat) 

 

Secţiunea de lucru din cadrul conferinţei  

Telefonul de contact  

Adresa de e-mail  

Numele, prenumele, alte informaţii despre 

coautor (în cazurile în care există coautor) 

 

 

 

CERINŢE 
faţă de articolele prezentate pentru publicare 

în materialele conferinţei 

 

 

Structura articolului: 

Prima pagină trebuie să cuprindă CZU 

TITLUL (se culege cu majuscule); 

NUMELE şi PRENUMELE autorilor (complet); 

Afilierea (titlul ştiinţific şi ştiinţifico-didactic, funcţia deţinută şi locul de muncă); 

ORCID (codul alfanumeric al cercetătorului); 

Rezumat în limbile română şi engleză (în volum de până la 200 de cuvinte); 

Cuvinte-cheie în limbile română şi engleză (până la 10 cuvinte); 

Textul propriu-zis; 

Referinţe bibliografice. 

 

Exigenţe tehnice: Hârtie format A4; margini: sus – 2 cm; jos – 2 cm; stânga – 2,5 cm; dreapta – 

2 cm; volum – 5-7 pagini, text tipărit la intervalul 1,5, cu caractere Times New Roman, mărimea 

caracterelor – 14.  

 

Figurile, fotografiile şi tabelele se plasează nemijlocit în text şi vor fi de o calitate înaltă. Sub figură sau 

fotografie se indică numărul de ordine şi legenda respectivă. Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de 

titlu. 

În text referinţele se numerotează prin cifre încadrate în paranteze pătrate, de exemplu: [1, p. 5] şi se 

prezintă la sfârşitul articolului într-o listă aparte, în ordinea apariţiei lor în text. Referinţele se prezintă în modul 

următor: 



- manuale: numele autorilor, titlul complet al lucrării, locul editării, anul editării, numărul total 

de pagini (Borodac Alexandru. Manual de drept penal. Partea specială. Chişinău: Tipografia Centrală, 

2004, 622 p.);  

- revistele şi culegerile de articole: numele autorilor, titlul articolului, denumirea revistei 

(culegerii) cu abrevierile acceptate, anul ediţiei, volumul, numărul, paginile de început şi de sfârşit 

(ex.: Broadbent A. Poorclients: whatcan I do? In: Probation Journal, Vol. 36, 1989, p. 152-156); 

- alte surse: Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova. Nr. 259-XV din 15 iulie 

2004. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.125-129 (1479-1483), 30.07.2004;  

- teze de doctorat, autoreferate ale tezelor de doctorat: Secrieru Sergiu. Răspunderea penală 

pentru sustragerea sau extorcarea drogurilor sau etnobotanicelor. Teză de doctor în drept. Chişinău, 

2019, 197 p.; 

- referinţe la documente electronice: Hârnău S., Ohrimenko S., Cernei G. Tehnologiile 

informaţionale şi problemele globale ale dezvoltării societăţii. Chişinău, 2008. http: 

//www.ase.md./Inside/PersonalPagesRomCom.phtml (accesat la 10.02.2022). 

 

Lista referinţelor trebuie să se încadreze în limite rezonabile. 

Nu se acceptă referinţe la lucrările care nu au ieşit de sub tipar. 

Colegiul redacţional îşi asumă dreptul de a respinge materialul prezentat, în cazul în care nu 

corespunde rigorilor de editare. 
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