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INFORMAȚIE GENERALĂ 

Revista „VECTOR EUROPEAN” este o publicație științifico-practică, editată sub 

coordonarea Colegiului de redacție în conformitate cu Regulamentul de editare și difuzare al 

Revistei, aprobat de Senatul USEM (proces verbal nr. 2 din 30.10.2017). 

Revista este editată de către Complexul Editorial USEM. Revista servește in calitate 

de platformă pentru discuții științifice, lansate de cercetătorii USEM, dar si o posibilitate de 

testare a capacităților pentru tinerii cercetători - doctoranzi, masteranzi atât din cadrul USEM 

cât și din alte centre universitare din țară și de peste hotare. 

Activitatea editorială este coordonată de Colegiul de Redacție și Redactorul-șef. 

Articolele sunt prezentate redacției Revistei „VECTOR EUROPEAN” în limbile 

română, rusă, engleză şi franceză și vor respecta regulile generale de scriere şi editare, 

stabilite de Colegiul de redacție, reflectate în Regulamentul de editare și difuzare al Revistei. 

Scopul revistei este publicarea rezultatelor științifice obținute de către cadrele 

didactice ale USEM şi de către alţi colaboratori ai revistei, lărgirea relațiilor editoriale cu alte 

instituţii din ţară şi din străinătate, precum şi informarea colectivității universitare despre 

noutăţile ştiinţifice în domeniile: științelor juridice, științelor economice și psihologiei. 

Revista a fost fondată în anul 2013, se editează cu o periodicitate de 2-3 numere 

anual. 

Revista „VECTOR EUROPEAN” apare în format tipărit şi electronic având codul 

ISSN 2345-1106 și E-ISSN 2587-358X. 

Toate materialele, prezentate spre publicare in revista „VECTOR EUROPEAN”, sunt 

supuse recenzării. 

Revista „VECTOR EUROPEAN” este o revistă națională, in scopul satisfacerii 

nevoii actuale de diseminare a noilor informații, idei și metode, resimțite atât de practicieni, 

cât și de cercetătorii din sfera științelor juridice, științelor economice și psihologiei. 

Revista pune la dispoziția practicienilor, specialiștilor in domeniul științelor juridice, 

științelor economice și psihologiei, profesorilor și studenților analize ale unor subiecte de 

vârf din domeniu, oferă un forum pentru discuții privind subiectele puse sub semnul întrebării 

in domeniile respective. 
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Revista „VECTOR EUROPEAN” urmărește prezentarea rezultatelor obținute in 

domeniile științelor juridice, științelor economice și psihologiei in RM, realizând in același 

timp un studiu comparativ cu situația existentă in afara țării. 

Revista nu percepe taxe pentru depunerea, redactarea, recenzarea articolelor. 

 

COMPARTIMENTE 

Revista „VECTOR EUROPEAN” conține 3 compartimente de bază: 

- științe juridice; 

- științe economice; 

- psihologie. 

 

PROCESUL DE RECENZARE 

Colegiul de redacție selectează recenzenții dintr-o bază, de date elaborată in prealabil. 

Recenzarea este anonimă. 

Pentru a exclude plagiatul, la prezentarea materialelor, Colegiul de redacție va 

solicita de la autor declarație pe proprie răspundere potrivit punctului 4 al Regulamentului 

de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor științifice (Hotărârea CSŞDT și CNAA 

din 25 iunie 2015, modificat la 17.12.2015 ). 

Articolele ştiinţifice primite de redacţia Revistei „Vector European” trec prin 

Instituţia de recenzare. 

Articolele ştiinţifice sunt recenzate anonim de doi experţi în domeniu (recenzarea 

„double-blind peer reviewˮ). Deciziile finale privind editarea articolelor aparţin membrilor 

Colegiului de redacţie, care în baza recenziilor prezentate, recomandă conţinutul numărului 

revistei spre editare. 

Decizia finală „Bun de tipar” aparține Redactorului șef. Originalele recenziilor sunt păstrate 

la Revista „Vector European”. 

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. Colegiul de redacţie dispune de dreptul de a respinge materialele 

care nu corespund condiţiilor tehnice sau care au fost evaluate de experţi ca lipsite de valoare 

ştiinţifică. Opinia editorului poate fi diferită de cea a autorului. 

Dreptul de autor al articolului publicat aparține autorului, fără restricții. 
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COLEGIUL DE REDACȚIE 

SEDLEȚCHI Iurie, Rector USEM, dr., în drept, prof. univ., redactor - șef 

CATAN Petru, dr. hab. în economie, prof.  univ., redactor  șef-adjunct 

CUȘNIR Valeriu – dr. hab. în drept, prof. univ., Republica Moldova 

BĂIEȘU Aurel, dr. hab. în drept, prof. univ., Republica Moldova 

BURIAN Alexandru, dr. hab. în drept, prof. univ., Republica Moldova 

CUȘMIR Marcel, dr. hab. în drept, conf. univ., Republica Moldova 

GUCEAC Ion, Academician, dr. hab. în drept, prof. univ., Republica Moldova  

POALELUNGI Mihai, dr. hab. în drept, prof. univ., Republica Moldova 

AIRAPETEAN Artur, dr. în drept, conf. univ., Republica Moldova 

BICHICEAN Gheorghe, dr. în drept, prof. univ., România 

SAMALI Serghei, dr. în economie, prof. univ., Republica Belarus 

PARMACLI Dumitru, dr. hab. în economie, prof. univ., Republica Moldova 

BUNECI Petre, dr. în drept, prof. univ., România 

COZAC Iurii, dr. în economie, prof. univ., Ucraina 

VALEEVA Iulia, – dr. în economie, docent, Federația Rusă 

SOROCA Larisa, dr. în economie, docent, Ucraina 

FLOROIU Mihai, dr. în drept, prof. univ., România 

PUȘCĂ Corneliu-Andy, dr. în drept, conf. univ., România 

PUȘCAȘ Victor, dr. în drept, conf. univ., Republica Moldova 

CEBAN Cristina, dr. în drept, conf. univ., Republica Moldova 

ȘARGU Lilia, dr. în economie, conf. univ., Republica Moldova 

COJOCARU Aurelia, dr. în psihologie, conf. univ., Republica Moldova 

COJOLEANCĂ Bogdan, dr. în psihologie, prof. univ., România 

PAVALACHE-ILIE Mariela, dr. hab. în psihologie, prof. univ., România 

TINTIUC Tatiana, dr. în psihologie, conf. univ., Republica Moldova 

PERJAN Carolina, dr. în psihologie, conf. univ., Republica Moldova 

VÎRLAN Maria, dr. în psihologie, conf. univ., Republica Moldova 

ȚARANU Anatol, dr. în istorie, conf. univ., Republica Moldova 

SOSNA Boris, dr. în drept, conf. univ., Republica Moldova 

Redactor literar, dr. hab. filologie, prof. univ.: COLȚUN Gheorghe   

Redactor tehnic:  LANGA Adrian  
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POLITICA ACCESULUI DESCHIS 

Revista „VECTOR EUROPEAN” - publicație științifico-practică de profil in 

domeniul științelor juridice, științelor economice și psihologiei, revistă recenzată. 

ISSN 2345-1106 (versiune tipărită) 

E-ISSN 2587-358X (versiune on-line). Tiraj - 200 exemplare. 

Apariții:/an – 2-3 numere în limba română cu articole in limbile rusă, engleză și 

franceză. 

Versiunea on-line: http://usem.md/md/p/vector-european. 

Revista științifico-practică „VECTOR EUROPEAN” a fost fondata in anul 2013 de 

către Universitatea de Studii Europene din Moldova. 

Revista este o publicație științifica in domeniul științelor juridice, științelor 

economice și psihologiei, care cuprinde articole științifice cu abordarea subiectelor și 

problemelor ce țin de politica juridică, economică și socială a Republicii Moldova. 

Articolele posedă un caracter original și conțin o noutate determinată. 

Lucrările prezintă interes pentru un mediu vast de cititori ai revistei. Obligatoriu, in 

articole, este indicat prin ce diferă viziunea autorului sau rezultatele obținute de cele anterior 

publicate. 

Revista „VECTOR EUROPEAN” - revistă on-line cu acces deschis. 

USEM susține politica Accesului Deschis și își ia angajamentul de a oferi acces la 

publicațiile științifice din instituție. 

 Permite altora să distribuie, remixeze, regleze și să creeze pe baza operei 

dvs., chiar și în scop comercial, atât timp cât ei vă creditează opera. Aceasta este una 

din cele mai adaptabile licențe oferite. Este recomandată pentru o maximă diseminare 

și utilizare a operelor licențiate. 

Revista nu percepe taxe pentru depunerea, redactarea, recenzarea articolelor. 

Revista „VECTOR EUROPEAN” se declara publicație științifica cu acces deschis și 

este o alternativa pentru publicarea și promovarea rezultatelor științifice.  

Politica Accesului Deschis al revistei științifico-practice oferă mai multe beneficii 

pentru știință și societate: 

- acces gratuit la publicațiile științifice recenzate și acces la cercetările efectuate; 

- vizibilitate sporită in spațiu virtual pentru articole; 

http://usem.md/md/p/vector-european
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- oferă autorilor posibilități mai mari de a răspândi in toată lumea publicațiile sale 

științifice; 

- sporește atât vizibilitatea, cat și impactul lucrărilor științifice publicate; 

- conservarea și arhivarea publicațiilor științifice; 

- respectarea drepturilor de autor. 

ARHIVARE 

Versiunea on-line: http://usem.md/md/p/vector-european. 

 

EXIGENŢE PENTRU AUTORI 

Revista este editată de către Complexul Editorial USEM. Conform Regulamentului de 

editare și difuzare al Revistei, aprobat de Senatul USEM (proces verbal nr. 2 din 30.10.2017), 

publicarea articolelor științifice se efectuează în mod gratuit. Autorii nu sunt remunerați 

pentru materialele încredințate revistei spre publicare. 

Autorii își asumă răspunderea pentru autenticitatea manuscriselor publicate şi acordă 

revistei dreptul de publicare în exclusivitate. 

Activitatea editorială este coordonată de Colegiul de Redacție și Redactorul-șef. 

Articolele sunt prezentate redacției Revistei „VECTOR EUROPEAN” în limbile 

română, rusă, engleză şi franceză și vor respecta regulile generale de scriere şi editare, 

stabilite de Colegiul de redacţie, reflectate în Regulamentul de editare și difuzare al Revistei. 

Structura articolului: 

1. Titlul articolului (TIMES NEW ROMAN, Bold, 12 pt, centrat) se prezintă 

obligatoriu în limba română sau rusă (limba de scriere a articolului) şi engleză - la un rând 

distanță față de titlu se indică autorul/autorii. 

2. Autorul articolului sau Autorii: Numele și prenumele autorilor se vor scrie 

astfel: cu TNR 12, bold, aliniat stânga, prenumele cu litere mici urmat de numele autorului 

cu litere mari. Apoi se trec titlul științific și științifico-didactic şi instituția autorilor. Se indică 

e-mailul autorului cu care se va purta corespondența. 

  

http://usem.md/md/p/vector-european
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De exemplu:  

PORCESCU Silvia,  

Doctor în drept, conferențiar universitar,  

Universitatea de Studii Europene din Moldova, 

silviaporcescu@mail.ru 

3. Lucrarea științifică se prezintă în limba română sau în limba engleză. Ca 

excepție pot fi prezentate lucrări ştiinţifice în alte limbi (rusa, franceza, germana etc.) având 

obligatoriu rezumate în engleză şi română (sau rusă dacă limba de scriere a articolului este 

rusă). 

4. Rezumat: (Summary: / Аннотация:) (Times New Roman, 12 pt, cursiv, în limba 

română (sau rusă dacă limba de scriere a articolului este rusă) şi engleză); 

5. Cuvinte cheie: (Keywords: / Ключевые слова:) - (Times New Roman, 12 pt, 

cursiv, maximum 5-8 cuvinte reprezentative, în limba română(sau rusă dacă limba de scriere 

a articolului este rusă) şi engleză); 

6. Textul trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele părţi: 

 Introducerea va prezenta sintetic necesitatea cercetărilor efectuate, argumentând 

ştiinţific oportunitatea acestora. Se vor face referiri la fluxul principal de informații și 

rezultate ale cercetărilor în domeniu, citându-se în paranteză pătrată numărul autorului 

(lucrării) studiat(e), aşa cum apare în bibliografia de la sfârșitul lucrării; 

 Materiale şi metode (pentru ştiinţele socio-umaniste se indică în caz de 

necesitate); 

 Rezultate şi discuţii - este redat Conţinutul de bază al lucrării în care se vor 

prezenta rezultatele obţinute în urma cercetărilor, în succesiune logică pentru a permite 

cititorului să interpreteze corect datele. Prezentarea rezultatelor semnificative trebuie însoțită 

de discuții, comentarii care să facă referiri la interpretarea ştiințifică a acestora. Se vor face 

comparaţii cu rezultatele obţinute de alţi autori din literatura de specialitate studiată. 

 Concluzii - Se vor trece principalele idei, concluzii, propuneri, recomandări etc. 

importante care se desprind în urma cercetărilor efectuate; 

 Referinţe bibliografice: (Bibliographic references: Библиографические 

сноски:) – se plasează la sfârşitul articolului în ordine alfabetică (Nume, iniţiala prenumelui, 

titlu, editură, an, pagini – Times New Roman, 12, Alignment left). În text se vor indica 

mailto:silviaporcescu@mail.ru
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trimiteri bibliografice (de ex., [5, p.75]). (Autorii prezintă referințele conform standardului 

ISO 690:2012, stipulate în  Ghidul de redactare a tezei de doctor / doctor habilitat. Anexă la 

Decizia CC al ANACEC nr. 5 din 18 decembrie 2018: https://anacec.md/files/ghid-redactare-

teza-final.pdf Anexa 9 (pag. 25-31). 

Textul va fi scris cu: 

• Caractere – Times New Roman; 12 pt; interval – 1,0; 

Paper size: A4 210 x 297 mm, Margins: top – 20 mm, bottom – 20 mm, left – 20 

mm, right – 20 mm, alineat – 100 mm. 

• Elementele grafice (tabele şi figuri) se vor plasa, nemijlocit, după referinţa 

respectivă în text. Toate elementele, obligatoriu, sunt însoţite de denumire şi număr de 

ordine (deasupra tabelului, sub figură), sursă şi, după necesitate, informaţie suplimentară: 

note, legendă (sub element). Se admit figuri scanate doar de calitate înaltă. La includerea în 

lucrare a elementelor grafice, autorii sunt rugaţi să ţină cont de formatul de editare a 

revistei. 

IMPORTANT: Lucrările care nu vor respecta instrucţiunile menţionate privind 

tehnoredactarea nu vor fi publicate. 

Recenzia se scrie în limba română (rusă) şi este însoţită de semnătura recenzentului 

(cu gradul ştiinţific de doctor habilitat, doctor conferenţiar, doctor) şi ştampilă. Se trimite 

odată cu articolul în forma electronică. 

Colegiul redacțional își asumă responsabilitatea şi dreptul de a apela la alt recenzent 

pentru lucrare. 

Manuscrisul articolului nu se restituie. 
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IMPORTANT 

Autorii poarta integral responsabilitatea pentru acuratețea calculelor, datelor 

experimentale și interpretările științifice, precum şi pentru corectitudinea redactării în limba 

engleza, franceză etc. 

De asemenea, autorul semnează pe fiecare din exemplarele de control (ro, en) 

declarația privind responsabilitatea pentru autenticitatea materialului spre editare. 

Articolele pot fi expediate pe adresa electronică: catan_64@mail.ru sau 

petru.catan@usem.md 

Pentru relații suplimentare se indică telefoanele de contact ale unuia dintre autori. Articolele 

sunt prezentate  Redacției, str. Iablocikin, 2/1. 

Telefoane de contact: 022-509-142 ; 022-509-122. 

mailto:catan_64@mail.ru
mailto:petru.catan@usem.md

