
APROBAT
Consiliul INIS

 Proces-verbal nr.__ din __.____.2020

REGULAMENT
 privind publicarea articolelor științifice

în Publicația periodică

STUDII NAȚIONALE DE SECURITATE. Revistă știinţifico-practică

1. DISPOZIŢII GENERALE:

 Publicația  periodică  „Studii  Naționale  de  Securitateˮ, Revistă  știinţifico-practică

reprezintă o ediție științifico-practică a Institutului Național de Informații și Securitate ”Bogdan,

Întemeietorul Moldovei” din cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova

fondată în scopul de a publica studii și cercetări în domeniul securității. 

Consiliul științific și Colegiul de redacție va ţine cont de experienţa, profilul şi maniera

publicaţiilor naţionale în care au fost şi sunt abordate studiile de securitate, va promova spiritul

ştiinţific, analitic, al cercetării şi cunoaşterii.

Procedura de publicare a articolelor științifice, prezentate de autori la Publicația periodică

STUDII NAȚIONALE DE SECURITATE. Revistă științifico-practică este aprobată de Echipa

redacțională și Colegiul de redacție în baza prezentului Regulament.

Echipa redacțională și Consiliul științific al Publicației periodice STUDII NAȚIONALE

DE SECURITATE sunt responsabili de calitatea studiilor publicate în cadrul revistei științifice.

Articolele primite de către Redacţie în vederea publicării trebuie sa urmeze o structură logică si o

metodologie specifică lucrărilor ştiinţifice.

Articolul ştiinţific este însoțit de o listă bibliografică, care se plasează la sfârşit, făcându-

se  referinţele  necesare  în  conţinutul  articolului.  Volumul  articolului  ştiinţific  variază.  Nu se

recomandă ca un articol de volum mic sau mediu să fie semnat de mai mulți coautori, deoarece

aportul lor la elaborarea lucrării poate fi contestat.

Articolele vor fi prezentate redacţiei în limbile: română, rusă, engleză sau franceză şi vor

respecta regulile  generale  de scriere şi  editare,  stabilite  de Colegiul de redacţie,  reflectate  în

prezentul Regulament, aprobat de Consiliul INIS.

Orarul de prezentare a articolelor: Nr. 1 – 1 aprilie; Nr. 2 –  1 octombrie. Numărul mediu

de săptămâni dintre depunere și publicare:  8 săptămâni.

Componentele structurale ale articolului ştiinţific:
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 Titlul se culege cu majuscule, se poziționează Centrat, Times New Roman, mărimea 12

(în limbile română, engleză, franceză și rusă);

 Prenumele şi numele (cu majusculă) a autorilor (complet), Times New Roman, m. 12

 Titlul ştiinţifico-didactic (complet) și gradul științific;

 Afilierea (instituţia);

 Adresa electronică;

 CZU la fiecare articol;

 DOI: la fiecare articol;

Model:

CZU 061.2:364.46(423)
DOI 10.5281/zenodo.3587751 

PARAMETRII SECURITĂȚII NAȚIONALE ÎN SOCIETĂȚILE DE TRANZIȚIE

Tatiana LEURDĂ
Republica Moldova, Chișinău,
Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării. 
Doctor în sociologie, lector universitar 
e-mail: tatianaleurda@yahoo.fcom

 Includerea în text de tabele, diagrame sau schiţe pentru argumentarea tezei lansate este

binevenită;

 Rezumatul (până la 200 cuvinte) în limba română, engleză, franceză și rusă. Times New

Roman, mărimea 11, Italic;

 Cuvintele-cheie,  5-8 cuvinte (în limbile română, engleză, franceză și rusă). Times New

Roman, mărimea 11, Italic; 

 Expunerea conţinutului de bază; Times New Roman, mărimea 12.

      Rezultatele şi interpretarea lor, concluzii; 

 Referinţele bibliografice.  În text referinţele se numerotează prin footnote şi se prezintă

la subsolul fiecărei pagini; Times New Roman, mărimea 10.

Referinţele se prezintă în modul următor:

Coldea F., Despre serviciile de intelligence, RAO Distribuție, București, 2018, p. 231
 Ibidem, p. 276
 Mâță D. C.,  Securitatea națională. Concept. Reglementare. Mijloace de ocrotire, Hamangiu, Bucureşti, 2016, p.
120
 Coldea F.,  Op. cit., pp. 156-160
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 Munteanu  A.,  Modernization  of  the  national  security  system of  the  Republic  of  Moldova:  achievements  and
perspectives, „Studia Securitatis”, Vol. XIV, Nr. 1/2020, p. 69
 Schmidt U. “Advancing Stability in the Black Sea Region”, Special Report, Committee on the Civil Dimension of
Security, NATO PA, Brussels, 2017, p.5. https://www.nato-pa.int/download-file?filename=sites/default/files/2017-
11/2017%20-%20159%20CDS%2017%20E%20rev.%201%20-%20BLACK%20SEA%20-%20SCHMIDT
%20REPORT.pdf (accesat 24.03.2020)

 Bibliografia. Times New Roman, mărimea 12.

1. Acte legislative (ex.: Codul Penal al Republicii  Moldova, Nr. 985 din  18.04.2002. În:

Monitorul Oficial al RM, Nr. 72-74, art. Nr. 195, 14.04.2009.  Modificat: LP225 din 15.12.17,

MO464-470/29.12.17 art.790; în vigoare 29.12.17).

2. A practical  Guide to Regional  Foresight  (FOREN),  Joint  Research Centre  (JRC) and

Institute  for  Prospective  Technological  Studies  (IPTS),  December  2001,

http://foresight.jrc.ec.europa.eu/documents/eur20128en.pdf

3. Handbook  of  Knowledge  Society  Foresight,  http://www.eurofound.europa.

eu/sites/default/files/ef _files/pubdocs/ 2003/50/en/1 /ef0 350en.pdf

1. Articole în reviste şi în culegeri de articole: numele autorilor, titlul articolului,

denumirea revistei (culegerii) cu abrevierile acceptate, anul ediţiei, volumul, numărul, paginile

de început şi sfârşit,  (ex.: Munteanu A.,  Modernization of the national security system of the

Republic of Moldova: achievements and perspectives, „Studia Securitatis”, Vol. XIV, Nr. 1/2020

2. Cărţi: Coldea,  F.,  Despre  serviciile  de  intelligence,  Ed. RAO  Distribuție,

București, 2018, 295 p.

Mâță D. C., Securitatea națională. Concept. Reglementare. Mijloace de ocrotire, Ed. Hamangiu,
Bucureşti, 2016, 445 p.
4. Surse  electronice (ex.:  Codul  Penal  al  Republicii  Moldova,  Nr.  985 din 

18.04.2002. http://lex.justice.md/md/331268/ (accesat 25.12.2019).

Schmidt U. “Advancing Stability in the Black Sea Region”, Special Report, Committee on the
Civil Dimension of Security, NATO PA, Brussels, 2017, p.5. https://www.nato-pa.int/download-
file?filename=sites/default/files/2017-11/2017%20-%20159%20CDS%2017%20E%20rev.
%201%20-%20BLACK%20SEA%20-%20SCHMIDT%20REPORT.pdf (accesat 24.03.2020)

Figurile şi tabelele se plasează nemijlocit după referinţa respectivă în text. Sub figură sau tabel se

indică numărul de ordine şi Sursa. Tabelele se numerotează şi urmează a fi însoţite de titlu.

2. DESCRIEREA PROCEDURII DE RECENZARE 
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Articolul științific va fi prezentat de către autor/autori în varianta electronică și va urma procesul

de recenzare, organizat în două etape de evaluare de către: 

1. Echipa redacțională și Consiliul științific.

2. Doi recenzenți. Un recenzent membru al Colegiului de Redacție și unul al Comisiei de experți.

1.  În cadrul  primei etape de evaluare Echipa  redacțională  și  Consiliul  științific  va evalua

articolul conform rigorilor tehnice, inclusiv:

- Corelarea clară a titlului cu obiectul articolului şi sintetizarea cât mai concretă şi coerentă a

scopului acestuia. Se recomandă ca titlul să conțină maxim 8-10 cuvinte. Se acceptă cuvintele

relevante pentru domeniul în care articolul respectiv se subscrie, deoarece indexarea în motoarele

de căutare se face în primul rând după titlul articolului.

- Rezumatul nu va depăşi 200 de cuvinte reflectând domeniul ştiinţific în care se încadrează

articolul,  şi  rezultatele  importante  obţinute.  Rezumatul  are  în  principal  două  scopuri:  de  a

sublinia  relevanţa,  originalitatea  şi  calitatea  cercetării,  respectiv  de  a  sugera  cititorului  dacă

lucrarea îl interesează sau nu, în continuare. Acesta va fi folosit pentru indexare în bazele de date

din  care  motiv  trebuie  sa  fie  atractiv  pentru  cititor.  Rezumatele  nu  vor  conţine  referinţe

bibliografice.

- Cuvintele-cheie trebuie să prezinte esenţa articolului şi să enumere principalele cuvinte aferente

domeniului ştiinţific în care se înscrie lucrarea. Se vor scrie în ordine descrescătoare conform

relevanţei pentru articol.

- Conţinutul trebuie să fie rezultatul unei cercetări în domeniu, având o structură logică. 

-  Concluziile  sunt  formulate  în  scopul  de  a  sintetiza  contribuţiile  lucrării,  de  a  evidenţia

importanţa acesteia şi de a indica direcţii viitoare de cercetare.

Articolele  ştiinţifice  sunt  recenzate  anonim de doi  experţi  în  domeniu -  un recenzent

membru  al  Colegiului  de  Redacție  și  unul  al  Comisiei  de  experți  (recenzarea  „double-

blind peer reviewˮ).  Deciziile finale privind editarea articolelor aparţine Echipei redacționale,

care în baza recenziei prezentate, recomandă Consiliului științific să aprobe conţinutul numărului

Revistei transmis spre editare.

Responsabilitatea pentru originalitate şi informaţiile incluse în articole revine în totalitate

autorilor, care, odată cu prezentarea lucrării, semnează o declaraţie de tip non-plagiat, pe cont

propriu. Consiliului științific dispune de dreptul de a respinge materialele, care nu corespund

condiţiilor tehnice sau care au fost evaluate de experţi ca lipsite de valoare ştiinţifică.

La prima etapă de evaluare articolul științific poate fi: 

- Acceptat în forma inițială;
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- Acceptat cu modificări minore; 

- Acceptat cu modificări substanțiale;

- Respins.

Articolul  acceptat  cu  condiția  modificărilor  substanțiale  va  fi  reexaminat  de  același

specialist  în  materie  științifică  pentru  supravegherea  conformării  recomandărilor,  înlăturării

necorespunderilor și îmbunătățirii calității operei intelectuale a autorului.

Dacă  Echipa  redacțională  și  Consiliul  științific  decide  că  articolul  științific  prezentat

poate fi acceptat, se purcede la etapa a doua.

2. După acceptarea articolului la prima etapă, articolul poate fi trimis pentru evaluare către doi

recenzenți din Colegiul de Redacție și Comisia de experți.

Recenzenții vor evalua articolul conform următorilor indicatori: 

- Gradul de încadrare a conținutului și a modului de abordare în politica editorială și în

conceptul revistei, prin prisma axării pe probleme științifice de o largă rezonanță fundamentală și

aplicativă; 

- Formularea adecvată a titlului articolului (concizie, concordanță cu conținutul);

- Respectarea structurii inerente a unui articolul științific: rezumatul (în română, engleză,

franceză  și  rusă),  cuvintele-cheie,  introducerea,  metodele  şi  materialele  aplicate,  rezultatele

obținute, concluziile, referinţele bibliografice;

- Relevanța  rezumatului  (informativ,  consistent,  pune în  evidență  conținutul  integral  al

articolului); 

- Calitatea ştiinţifică a articolului; 

- Stilul de exprimare (claritate, accesibilitate, respectarea regulilor gramaticale);

- Prezentarea grafică, raționalitatea includerii figurilor și tabelelor, corespunderea acestora

temei abordate; 

- Bibliografia (surse relevante, de dată recentă la subiectul studiat); 

- Recomandări Autorului; 

- Recomandări Editorului. (Formula acceptată – Recomandat pentru publicare).

În cazul în care există discrepanțe majore între opiniile recenzenților la etapa a doua a

procedurii de recenzare, lucrarea este trimisă unui membru al Consiliului științific. 

Manuscrisul respins la a doua etapă a procedurii de recenzare poate fi prezentat de autor

în mod repetat doar după o transformare fundamentală a articolului. 

La ambele etape de evaluare recomandările  și  observațiile  recenzenților  sunt aduse la

cunoștință autorului/autorilor în scopul îmbunătățirii  calității  publicației.  Evaluarea se face pe

bază de anonimat, fără identificarea autorului/autorilor.
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Revista nu percepe taxe pentru depunerea, redactarea, recenzarea articolelor.

3. DISPOZIȚII FINALE 

Prezentul  regulament  intră  în  vigoare  la  data  aprobării  de  către  Consiliul  INIS,  prin

coordonare cu Președintele Comisiei metodico-didactice al SIS RM. Actualizarea şi modificarea

Regulamentului se realizează prin decizia Consiliul INIS.
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