
 

 
 
 

 
Ministerul Apărării al Republicii Moldova 

Academia Militară a Forțelor Armate 
„Alexandru cel Bun” 

 
 
are plăcerea de a vă invita la lucrările conferinței științifice cu participare  

internațională 

„Dezvoltarea Armatei Naționale în Contextul Aprofundării Reformelor 
Democratice” 

 
Chișinău, 25 februarie 2021 

 



Conferința știintifică cu participare internațională, organizată de Academia 
Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, își propune să reunească eforturile 
reprezentanților instituțiilor de învățământ din țară cât și de peste hotare, mediului 
academic, funcționarilor de stat, experților în problemele de securitate și apărare, 
militarilor și oamenilor de știință, care vor pune în discuție următoarele teme: 

 
• Interacţiunea dintre Forţele Armate şi Societatea în Contextul Aprofundării Reformelor 

Democratice. 
• Armata, Statul și Societatea – trecut, prezent, viitor. 
• Transformările în arta militară ca răspuns la provocările actuale ale securității. 
• Sistemul regional de securitate: riscuri, pericole și amenințări. 
 
 Este posibil de a aborda și alte probleme în contextul subiectului Provocările actuale ale 
securității. 

Comunicările participanților se vor prezenta în cadrul sesiunii plenare și se vor publica în 
ediția specială a conferinței, care va fi prezentată pe parcursul lucrărilor conferinței. 

Pentru participarea la conferință este necesar de a completa Formularul de înregistrare 
până la 1 februarie 2021 - Anexa 1. 

Termenul de prezentare a materialelor finale pentru publicare - până la 15 martie 2021. 
Articolele trimise pentru publicare vor întruni condițiile stipulate în Anexa 2.  
Limbile de lucru vor fi română, engleză, franceză și rusă. 

Lucrările conferinței se vor desfășura în cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate 
„Alexandru cel Bun”, (Republica Moldova, Chișinău, str. Haltei, nr. 23)  

începând cu ora 9.30. 
 
 

Pentru detalii contactați la email: valeriubulat79@gmail.com tel. +37379988894 
 
 
 

Vă așteptăm cu drag! 
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Anexa 1 
 

CONFERINȚĂ ȘTIINȚIFICĂ 
CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ 

 
„Dezvoltarea Armatei Naționale  

în Contextul Aprofundării Reformelor Democratice” 
Chișinău, 25 februarie 2021 

 
 

 
FORMULAR DE ÎNREGISTRARE 

Numele și Prenumele Participantului: (Dl./Dna.) ____________________________________________________ 

Locul de muncă (denumirea completă a instituției /organizației): _______________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Funcția, gradul și titlul stiințific: ________________________________________________________ 

Adresa: _____________________________________________________________________________ 

Telefon: _____________________________Fax: ___________________________________________ 

E-mail: ______________________________Web Site _______________________________________ 

Denumirea articolului:_________________________________________________________________ 

 
Rezumatul articolului (100 cuv.): 
 
 
Atenție! Formularul de aplicare se expediază pe una din adresele de e-mail: 
valeriubulat79@gmail.com 
 
NOTĂ: 1. Pentru a facilita pregătirea listei participanților și perfectarea certificatului de participare la 

conferință, toate câmpurile din formularul de aplicare sunt obligatorii pentru completare. 
   2. Vă rugăm să completați și să expediați formularul de participare prin e-mail pe una din 
adresele de e-mail: valeriubulat79@gmail.com pînă la data de 1 februarie 2021. 

3. Expedierea rezumatului articolului (max. 100 cuvinte) - până la data de 15 februarie 2021. 
4. Expedierea articolului definitivat - până la data de 15 martie 2021. 
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Anexa 2 
 

CONFERINȚĂ ȘTIINTIFICĂ 
CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ 

 

„Dezvoltarea Armatei Naționale  
în Contextul Aprofundării Reformelor Democratice” 

Chișinău, 25 februarie 2021 
 

Cerințele fată de materialele pentru publicare 
 

Termenul de prezentare a materialului difinitiv pentru 
publicare  - până la data de 15 martie 2021. 

 
Materialele urmează a fi prezentate la una din adresele de e-mail: 

valeriubulat79@gmail.com 
Volumul unui articol va fi de maxim. 6 pagini A4 (3100 semne cu spațiu), 

dactilografiate în program Microsoft Word, caractere Times New Roman, 12, intervalul 1,0. 
 Parametrii paginii: câmpurile: stânga - 2,0 cm; dreapta -1,0; sus, jos - câte 1,5 cm, fără 

numerotarea paginilor. 
 
 Structura articolului: 

- titlul (majuscule);  

- numele și prenumele autorului, gradul și titlul știintific, instituția, funcția (se scriu 
complet); 

- summary/abstract (în limba română și o limbă de circulație internațională: engleză, 
franceză, rusă) include 100 de cuvinte - font 10 pt, interval - 1,0; 

- cuvinte cheie: 5-8 cuvinte; 

- textul articolului; 

- referințe bibliografice (vor fi enumerate în ordinea plasării în text). 
Referințele bibliografice în text se indică în paranteze pătrate (cu indicarea numărului de 

ordine și a paginii citate). 
Descrierea bibliografică a referințelor va include: 
a) reviste și culegeri de articole: numele autorilor, denumirea articolului, denumirea 

revistei (culegerii), cu abrevieri acceptate, anul ediției, volumul, numărul, paginile de început 
sfârșit; 

b) cărți: numele autorilor, denumirea completă a cărții, editura, locul editării, anul editării, 
numărul total de pagini. 

Materialele prezentate fără respectarea tematicii conferinţei, a cerinţelor sus-menţionate 
sau a termenului indicat, vor fi respinse. 
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