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STIMAŢI COLEGI! 

 

Facultatea Administrație Publică a Academiei 

Militare a Forţelor Armate are o deosebită plăcere 

de a Vă invita să participaţi la Conferinţa ştiinţifică 

cu participare internațională care se va desfăşura joi 

24 februarie 2022, ora 09.00  în incinta sălii 

Senatului Academiei Militare,  or. Chişinău, str. 

Haltei, 23. 

Vom fi deosebit de onoraţi de participarea 

Dumneavoastră. 

 

NOTĂ: referitor la eventuala modalitate de 

desfășurare în format on-line a conferinței (prin 

intermediul aplicaţiei ZOOM), începînd cu data de 

15.02.2022, pe adresa de mail, veți primi link-ul şi 

alte informații suplimentare! 
 

SECŢIUNI 

 

1.  Politici de Securitate și Apărare Națională în 

contextul mediului actual de securitate și aprofundării 

reformelor democratice. 
2. Armata, Statul și Societatea – trecut, prezent, viitor. 

3. Transformările în arta militară ca răspuns la 

provocările actuale ale securității. 

4. Mediul regional și internațional de securitate: 

provocări și premise de colaborare. 
 

TERMENE LIMITĂ 

 

1 februarie 2022 – completarea formularului de 

înregistrare. 
15 februarie 2022 – expedierea titlului şi rezumatului 

articolului în limba română şi o limbă de circulaţie 

internaţională (engleză, franceză, rusă). 
30 martie 2022 – transmiterea  lucrărilor în varianta 

finală pe adresa: fap.conferinta@gmail.com  

CERINŢELE LUCRĂRII 

 

Titlu – font 14, Times New Roman, Bold; 
Autorii (nume, prenume) alignment right, apartenenţa 

instituţională font 12, Times New Roman, italic; 

Rezumatul – până la 100 cuvinte (italic), în limba 
română şi o limbă de circulaţie internaţională (engleză, 

franceză, rusă);  

Rubrica cuvinte cheie - font 12, Times New Roman, 

italic; 
Textul – pînă la 6 pagini, fără numerotarea paginilor, 

format A4, font 12, Times New Roman, spaţiere 1,0; 

câmpurile: stânga – 2,0 cm, sus/jos – 1,5 cm, dreapta – 
1,0 cm.  

Referințele bibliografice – se vor efectua în paranteze 

pătrare conform bibliografiei studiate. La expedierea 

prin poşta electronică, denumirea fişierului va coincide 
cu numele primului autor. Un autor poate expedia 

maximum două lucrări. 

 

DETALII EVENIMENT 

 

 TAXA DE PARTICIPARE nu se percepe.  

 Limbile oficiale ale conferinţei sunt româna, 

engleza, rusă; 
ÎNSCRIERE - pentru participare la conferinţă, rugăm să 

completați formularul de înregistrare până la 1 

februarie 2022, pe adresa electronică: 

fap.conferinta@gmail.com 

 

 PUBLICAREA - lucrările conferinţei vor fi publicate 

în culegerea de articole a conferinţei; 

 PREZENTAREA COMUNICĂRII - 7 - 10 minute. 
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COMITETUL   ŞTIINŢIFIC 

 

Conducător: Svetlana CEBOTARI, 

dr. hab. conf. univ. 

 

Membri:  

Igor SOFRONESCU, col. (r), dr., conf. 

univ.,  

Marin BUTUC, mr., dr. conf. cercet., 

Uliana STATI., mr., dr., 

Alexandr CAUIA, dr., conf.  univ. , 

Natalia ALBU, dr., conf., univ., 

Ruslana GROSU, dr., conf., univ., 

Liliana BENIUC, dr., conf., univ., 

Vakhtang MAISAIA, dr., prof. univ., 

Giorgia, 

Ciprian  Ionel ALECU, cercet. șt.  gr. III 

dr., Institutul „Gh. ZANE”, Iași, România,  

Marilena DONCEAN, cercet. șt.  gr. III dr., 

Institutul „Gh. ZANE”, Iași, România. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITETUL  ORGANIZATORIC 

 

Conducător: lt.col. Pavel CROITORU 

Membri: lt.col. Valeriu BULAT  

Alexandr CAUIA, dr., conf.  univ. , 

Natalia ALBU, dr., conf., univ., 

Ruslana GROSU, dr., conf., univ., 

Viorica LEANCĂ, dr., conf., univ., 

Ada ȘTAHOVSCHI dr., conf. univ., 

Larisa PLOP dr., conf. univ., 

Marcela MOSCALENCO, asist. univ. 

 

 

 

 

PROGRAM DE LUCRU 

 

08.30-09.00    Înregistrarae participanţilor 

09.00-09.15    Cuvânt de deschidere 

09.15-10.25    Rapoarte în plen 

10.25-10.45    Întrebări și discuții    

10.45-11.30    Rapoarte în atelier 

11.30-12.00    Pauză de cafea 

12.00-13.30    Rapoarte în atelier 

13.30-14.00    Închiderea conferinței 

 

 

 

 
 

CONTACTE 

 
Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru 

cel Bun”, Facultatea Ştiinţe Militare  

MD-2023, mun. Chişinău, str. Haltei, 23  

 

Tel.: +373-799-888-94 

e-mail: fap.conferinta@gmail.com 

 

  

  

 

 

 

 

 

,,Războiul este o problemă de o importanţă 

vitală pentru Stat, domeniu al vieţii şi al 

morţii, calea care duce spre supravieţuire 

sau spre nimicire. E neaparat necesar să 

fie studiat temeinic” (Sun Tzu) 
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