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Introducere. Activitatea cri-
minală, în diversitatea sa, se 

exteriorizează prin diferite forme, 
care rezultă din caracterul infrac-
ţiunilor şi gradul prejudiciabil al 
acestora. Comiterea infracţiunilor, 
în special a celor grave, deosebit 
de grave şi excepţional de grave, 
este un proces îndelungat care 
parcurge mai multe etape care 
constau în elaborarea planului 
infracţiunii, realizarea acţiunilor 
pregătitoare, asigurarea posibilită-
ţilor de ascundere şi distrugere a 
urmelor infracţiunii şi de plecare 
a făptuitorilor de la locul faptei. În 
asemenea situaţie este evidentă ne-
cesitatea adoptării unui cadru juri-
dic adecvat, orientat spre apărarea 
intereselor statului, a securităţii şi 
integrităţii teritoriale a acestuia, a 
tuturor formelor de proprietate şi 
pentru asigurarea drepturilor şi li-
bertăţilor fundamentale ale omului 
de orice atentate criminale. Orga-
nele puterii de stat ale Republicii 
Moldova au întreprins, în ultima 
perioadă de timp, eforturi consi-
derabile pentru construirea statu-
lui de drept.

În acest context, s-a materiali-
zat şi stringenta necesitate de a crea 
mecanisme sigure şi pe segmentul 
apărării drepturilor şi libertăţilor 

persoanei în procesul efectuării ac-
tivităţii speciale de investigaţii.

Cadrul juridic menţionat trebuie 
să reglementeze minuţios particu-
larităţile activităţii orientate nemij-
locit spre depistarea, prevenirea şi 
combaterea criminalităţii. Activi-
tatea respectivă constă în utilizarea 
unor metode, mijloace şi forţe spe-
cifice, prin aplicarea cărora, în anu-
mite condiţii, are loc o imixtiune în 
viaţa privată a persoanelor.

În altă ordine de idei, evoluţia 
fenomenului criminal implică nece-
sitatea adoptării unor măsuri specia-
le care ar permite organelor de ocro-
tire a dreptului şi serviciilor speciale 
să răspundă adecvat provocărilor şi 
ameninţărilor cărora sunt expuse 
valorile şi relaţiile sociale ocrotite 
de lege, precum şi atentatelor asu-
pra acestora. Combaterea eficientă 
a criminalităţii este imposibilă fără 
utilizarea de către autorităţile abili-
tate a unui arsenal de măsuri, mijloa-
ce speciale, aflate în afara limitelor 
procesului penal şi care poartă, de 
regulă, caracter ascuns. Specificul 
măsurilor, mijloacelor şi metodelor 
speciale constă în faptul că acestea 
limitează drepturile şi libertăţile 
constituţionale, dar fără aplicarea 
lor depistarea, prevenirea şi contra-
cararea criminalităţii, în special a 

celei grave, deosebit de grave şi ex-
cepţional de gravă ar deveni cu mult 
mai puţin eficientă.

Materiale utilizate şi metode 
aplicate. Metodologia cercetării 
ştiinţifice este axată pe studierea 
doctrinei, legislaţiei şi a activităţii 
practice în domeniul măsurii speci-
ale de investigaţii – investigaţia sub 
acoperire. În calitate de metode ale 
cercetării ştiinţifice au servit meto-
dele: istorică, sistematică, logică, 
comparativă, precum şi analiza şi 
sinteza.

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Practica acumulată în domeniul pre-
venirii şi combaterii criminalităţii şi 
asigurării ordinii de drept demon-
strează că anume prin realizarea 
măsurilor investigative speciale este 
posibilă relevarea oportună a inten-
ţiilor infracţionale, a acţiunilor de 
pregătire a infracţiunii, precum şi a 
tentativelor de infracţiuni. Totodată 
activitatea specială de investigaţii 
permite nu numai depistarea infrac-
ţiunilor în curs de pregătire, dar şi 
asigură un cadru legal adecvat pen-
tru a realiza măsurile speciale nece-
sare în vederea curmării şi preveni-
rii comiterii lor. De asemenea, prin 
intermediul activităţii speciale de 
investigaţii, devine posibilă consta-
tarea deplină a circumstanţelor in-
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fracţiunii, motivelor care au condus 
la săvârşirea ei, precum şi obţinerea 
unor date de valoare probatorie, 
care ar asigura probarea vinovăţiei 
făptuitorilor potrivit participaţiei la 
comiterea faptei.

Este evident că evoluţia omenirii 
este o legitate obiectivă, un proces 
care se manifestă în toate domenii-
le. În domeniul criminalităţii aceas-
ta se manifestă prin creşterea numă-
rului faptelor prejudiciabile comise, 
apariţia noilor metode de operare, 
majorarea numărului indivizilor im-
plicaţi în activităţi ilegale, formarea 
grupărilor şi organizaţiilor crimina-
le etc.

Perturbările sus-nominalizate, 
devenind o nouă ameninţare so-
cială, au dat imbold perfecţionării 
sistemului antiinfracţional, crearea 
serviciilor specializate în combate-
rea acestor fenomene, utilizarea în 
combaterea criminalităţii a noilor 
metode de cercetare (investigare), 
inclusiv şi folosirea practicilor de 
domeniu anterior aplicate în lupta 
cu alte categorii de adversari.

Treptat din arsenalul vast de pro-
cedee tactice aplicate de către ser-
viciile de recunoaştere strategică şi 
protecţie a securităţii de stat în lupta 
cu criminalitatea s-a preluat şi in-
vestigaţia sub acoperire.

Esenţa aplicării metodei nomina-
lizate în combaterea criminalităţii ar 
părea incompletă, dacă nu se vor lua 
în vedere următoarele circumstanţe: 
gradul prejudiciabil şi circumstan-
ţele atentatelor la viaţa, sănătatea, 
libertatea persoanei, securitatea pu-
blică şi ordinea publică, patrimoniu 
ce reprezintă baza funcţionării şi 
progresării unei societăţi etc.; utili-
zarea de către infractori a metodelor 
şi procedeelor performante de tăi-
nuire minuţioasă a faptelor ilegale 
comise în scopul evitării răspunde-
rii şi respectiv continuarea activită-
ţii antisociale; incapacitatea statului 
de a apăra valorile garantate decât 
prin intermediul aplicării metodelor 
şi mijloacelor direct proporţional 
atentatelor la ele.

La etapa contemporană, odată 

cu agravarea situaţiei criminoge-
ne pe plan internaţional, în special 
a criminalităţii organizate, apariţia 
noilor forme de terorism, circulaţia 
ilegală a substanţelor radioactive, 
nucleare şi toxice, conspirativitatea 
şi mascarea activităţii criminale, pă-
trunderea reprezentanţilor organiza-
ţiilor criminale în structurile de stat 
etc., a devenit necesară şi actuală 
perfecţionarea activităţii serviciilor 
speciale, folosirea tehnicilor moder-
ne de investigare, atribuirea investi-
gatorilor acoperiţi a dreptului efec-
tuării unui diapazon larg de măsuri 
speciale de investigaţii cu aplicarea 
mijloacelor tehnice performante şi 
eficiente.

 Actele de reglementare în dome-
niu trebuie să oglindească şi trăsă-
turile specifice ale investigaţiei sub 
acoperire, principalele dintre care 
sunt următoarele: caracterul absolut 
secret al acţiunii, toate datele vor fi 
cunoscute doar de un cerc limitat 
de persoane nemijlocit implicate 
în organizarea şi efectuarea aceste-
ia; efectuarea acţiunii doar de către 
subiecţi speciali, selectaţi conform 
anumitor criterii, după instruirea lor 
corespunzătoare; posibilitatea efec-
tuării acţiunii în cauză atât în cadrul 
procesului penal, cât şi în procesul 
urmăririi informative pe dosarele 
speciale de investigaţii pornite pen-
tru îndeplinirea sarcinilor prevăzute 
de lege; colaborarea eficientă între 
funcţionarii care iniţiază, autorizea-
ză, efectuează, utilizează rezultatele 
investigaţiei acoperite şi care acordă 
suport la realizarea acesteia.

În Republica Moldova institu-
ţia investigaţiei sub acoperire pen-
tru prima dată a fost legiferată în 
anul 1994 prin aprobarea unei legi 
speciale[1], ceea ce a semnificat 
primul pas, o nouă etapă în regle-
mentarea legală şi folosirea efici-
entă a potenţialului acestei acţiuni 
specifice în asigurarea ordinii de 
drept şi securităţii naţionale. Prin 
legea nominalizată acţiunea dată 
denumită „infiltrarea operativă” era 
inclusă în nomenclatorul măsurilor 
operative de investigaţii, concomi-

tent denumită şi metodă a activităţii 
operative, posibilă de a fi efectuată 
doar în afara procesului penal, cu 
autorizarea conducătorului organu-
lui respectiv din sistemul MAI, SIS 
şi CCCEC, rămânând nerezolvate 
un şir de momente importante (defi-
niţia, esenţa, subiecţii acţiunii etc.), 
care urmau a fi reglementate prin 
actele departamentale ale organelor 
de stat sus menţionate.

Ulterior, în cadrul armonizării 
legislaţiei naţionale cu legislaţia 
comunitară în martie anul 2012 au 
fost aprobate noua lege specială[2] 
şi legea privind completarea Codu-
lui de procedură penală cu o nouă 
secţiune – „Activitatea specială de 
investigaţii”[3].

Legiferând înfăptuirea măsurilor 
speciale de investigaţii şi a rezulta-
telor acestora, inclusiv în cadrul ur-
măririi penale, legile nominalizate 
reglementează institutul investigaţi-
ei sub acoperire şi a investigatoru-
lui acoperit, însă nu redau pe deplin 
esenţa măsurii în cauză. Această 
situaţie este remarcabilă, deoarece 
în cazul înfăptuirii justiţiei definirea 
corectă a institutului dat are o sem-
nificaţie ştiinţifico – cognoscibilă, 
dar şi o importanţă practică atât în 
vederea asigurării legalităţii, prote-
jării drepturilor şi intereselor per-
soanelor fizice şi juridice în privinţa 
cărora acţiunile sunt efectuate, cât şi 
a executorilor măsurii.

Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului, luând în discuţie justifica-
rea existenţei unor dispoziţii legisla-
tive care acordă autorităţilor publice 
dreptul de a supraveghea acţiunile 
anumitor persoane, a admis că, deşi 
măsurile speciale de documentare, 
inclusiv utilizarea investigatorului 
sub acoperire, constituie ingerinţe 
în exerciţiul dreptului la viaţă pri-
vată, acestea, în anumite situaţii ex-
cepţionale, se pot dovedi necesare 
într-o societate democratică, dacă 
sunt destinate să apere securitatea 
naţională sau să prevină săvârşirea 
unor fapte penale. În lumea amenin-
ţărilor la adresa stării de legalitate, 
de echilibru şi de stabilitate socială, 
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economică şi politică, elemente de 
reper ale securităţii naţionale, inten-
sificarea şi perfecţionarea tehnicilor 
speciale de investigare şi apărarea 
drepturilor omului nu sunt două 
probleme care se exclud reciproc, ci 
dimpotrivă, sunt elemente de politici 
statale şi regionale care sunt inter-
dependente. Astfel, organele de stat 
cu atribuţii în domeniul securităţii 
naţionale nu acordă o atenţie exce-
sivă prevenirii şi combaterii tero-
rismului ca ameninţare strategică la 
adresa securităţii naţionale în detri-
mentul respectării drepturile cetăţe-
nilor săi şi a normelor democratice, 
context în care mecanismele statale 
de gestionare şi contracarare res-
pectă principiul proporţionalităţii, 
în sensul creării, operaţionalizării şi 
consolidării unor măsuri care să fie 
apropiate de starea de fapt care le-a 
determinat[ 4, p. 595].

Aşadar, investigaţia sub aco-
perire reprezintă o măsură specială 
de investigaţii, aplicată de o for-
maţiune special prevăzută de lege, 
constând în intrarea sub o identitate 
conspirată a ofiţerului subdiviziunii 
specializate, în contact cu un grup 
determinat de indivizi care partici-
pă la săvârşirea unei infracţiuni sau 
menţinerea legăturii cu un astfel de 
grup determinat, faţă de care există 
elemente obiective care duc la pre-
supunerea că săvârşeşte infracţiuni 
din sfera criminalităţii organizate 
ori că este pe cale de a le comite, în 
scopul culegerii datelor şi informaţi-
ilor despre persoanele, faptele şi cir-
cumstanţele care prezintă interes din 
punct de vedere al activităţii speci-
ale de investigaţii, influenţei asupra 
unor persoane, precum şi în scopul 
participării conspirate la alte acţiuni 
ce ţin de soluţionarea sarcinilor ac-
tivităţii speciale de investigaţii[5, 
p.34-35]. 

Investigaţia sub acoperire se au-
torizează de către procuror pe peri-
oada necesară descoperirii faptului 
existenţei infracţiunii şi poate fi re-
alizată atât în cadrul procesului pe-
nal , cât şi în afara acestuia în cadrul 
unui dosar special format.

Diferit este interpretată şi noţiu-
nea investigatorului sub acoperire. 
Conform prevederilor legale ale 
unor ţări aceasta include toate cate-
goriile de executori ai acţiunii exa-
minate, în altele – doar funcţionarii 
operativi, iar informatorii acestora 
şi alte persoane care colaborează 
cu organele judiciare sunt definiţi 
ca „colaboratori ai investigatorului 
acoperit”.

Printre primii care au conştien-
tizat necesitatea infiltrării investi-
gatorilor sub acoperire în mediul 
criminal, cu regret, au fost însăşi re-
prezentanţii lumii interlope care au 
propus şi realizat această idee.

În literatura de specialitate s-a 
apreciat că raţiunea avută în vedere 
de legiuitor în reglementarea acestei 
instituţii, respectiv pătrunderea în 
medii oculte pentru culegerea de date 
despre persoane care se presupune 
că au săvârşit infracţiuni, impune ca 
investigatorul să-şi continue activi-
tatea şi după declanşarea urmăririi 
penale care operează in rem, tocmai 
ca prin activitatea sa să se ajungă la 
descoperirea autorului şi eventual a 
celorlalţi participanţi[6, p.8].

În practica judiciară s-a demon-
strat că utilizarea investigatorului 
sub acoperire, în documentarea ac-
tivităţilor infracţionale care prezintă 
un caracter complex şi totodată, po-
sibilităţi reduse de utilizare cu suc-
ces a procedeelor probatorii clasice, 
reprezintă, una dintre cele mai efici-
ente metode speciale de investigare, 
în condiţiile în care sunt respectate 
garanţiile procesuale ce au ca scop 
protejarea vieţii intime, familiale şi 
private.

Investigatorul sub acoperire este 
un instrument proactiv, de investi-
gare, de care dispun autorităţile de 
urmărire penală, pentru a obţine un 
grad mai ridicat de eficienţă în ceea 
ce priveşte combaterea infracţiona-
lităţii.

În conformitate cu prevederile 
art.136, alin.4 al Codului de pro-
cedură penală al Republicii Mol-
dova „Investigatorii sub acoperire 
sunt angajaţi, special desemnaţi în 

acest scop, din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, Serviciului de 
Informaţii şi Securitate, Centrului 
Naţional Anticorupţie, Departa-
mentului instituţiilor penitenciare al 
Ministerului Justiţiei sau sunt per-
soane antrenate pentru efectuarea 
unei măsuri speciale de investigaţii 
concrete. Investigatorii sub acope-
rire efectuează măsura specială de 
investigaţii pe perioada determina-
tă în ordonanţa procurorului”.

Doctrina evidenţiază condiţii-
le care trebuie întrunite de către o 
persoană pentru a putea activa în 
calitate de investigator acoperit: 1) 
să aibă calitatea de poliţist; 2) să 
fie special desemnat să efectueze 
această activitate (printr-un ordin 
intern al conducătorului instituţiei 
din care face parte persoana în cau-
ză, în care să fie menţionate identita-
tea reală, identitatea sau identităţile 
sub acoperire şi durata de exercitare 
a acestei atribuţii de serviciu); 3) să 
consimtă în acest sens; 4) să existe 
autorizaţia procurorului [7, p.109- 
117].

În opinia profesorului Gheorghi-
ţă Mateuţ, utilizarea investigatori-
lor sub acoperire este subordonată 
următoarelor condiţii: a) să existe 
indicii temeinice şi concrete că s-a 
săvârşit sau că se pregăteşte săvârşi-
rea unei infracţiuni; b) să privească 
o faptă care să figureze în lista de 
infracţiuni conţinută de lege; c) să 
fie necesară; d) să fie autorizată cu 
respectarea procedurii legale. Sub 
aspectul legitimării procedurale, no-
ţiunea de „investigator sub acoperi-
re” implică întrunirea cumulativă a 
trei elemente: a) desemnarea lui po-
trivit legii; b) durata; c) autorizaţia 
[8, p.165-170].

Recurgerea la folosirea inves-
tigatorilor acoperiţi poate avea loc 
numai când această activitate este 
admisibilă. Admisibilitatea este de-
terminată de necesitatea folosirii 
acestei activităţi şi limita de oportu-
nitate şi urgenţa efectuării ei. Procu-
rorul are obligaţia de a aprecia ne-
cesitatea culegerii de informaţii de 
către investigatorul acoperit, ceea 
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ce presupune analizarea cererii de 
autorizare prin examinarea stării 
de fapt prezentate. Pentru a fi în 
măsură să facă această apreciere, 
este necesar ca procurorul care au-
torizează folosirea investigatorilor 
acoperiţi, să ia cunoştinţă de întreg 
materialul informativ al cauzei, 
privitor la fapte şi persoane, ceea 
ce incumbă obligaţia organului de 
cercetare penală de a prezenta în 
modul detaliat, aspectele pe care le 
cunoaşte până în momentul în care 
formulează cererea de autorizare. 
Oportunitatea se referă la aceea că 
folosirea investigatorilor acoperiţi 
este admisibilă numai dacă recur-
gerea la acest procedeu de investi-
gare a infracţiunilor este indispen-
sabil şi actual respectiv aflarea ade-
vărului nu poate fi realizată pe alte 
căi. Se recomandă folosirea inves-
tigatorilor acoperiţi, numai atunci 
când subzistă indicii suficiente şi 
serioase despre activităţile ilicite. 
Admisibilitatea este condiţionată şi 
de urgenţa folosirii investigatorilor 
acoperiţi, care trebuie efectuată cu 
promptitudine, situaţiile şi condiţi-
ile în care efectuarea lor este utilă 
impunând o oarecare urgenţă.

Procurorul este cel care con-
trolează dacă datele şi informaţiile 
obţinute de investigatorul sub aco-
perire sunt folosite cu respectarea 
procedurii legale şi, în fine, tot el 
este cel care apreciază caracterul 
concludent şi util al acestor date 
sau informaţii, în vederea extinde-
rii lor şi cu privire la alte cauze sau 
alte persoane, fie din oficiu, fie la 
cererea poliţiei judiciare ori a orga-
nelor speciale. Aceeaşi concluzie 
se desprinde şi în ipoteza în care 
instanţa sau judecătorul ar autori-
za unele tehnici speciale în cadrul 
competenţei lor (interceptările şi 
înregistrările de convorbiri ori co-
municări sau reţinerea şi predarea 
corespondenţei şi a obiectelor ori 
percheziţia)[9].

Indiscutabilă este importan-
ţa măsurii date, datorită faptului 
că impune o valoare deosebită în 
ceea ce priveşte prevenirea, des-

coperirea şi combaterea criminali-
tăţii. Aceasta reprezintă o măsură 
specială de investigaţii şi chiar o 
operaţiune specială de infiltrare în 
grupările criminale a investigato-
rului sub acoperire, urmărirea şi 
cercetarea foarte eficientă şi abso-
lut necesară descoperirii infracţiu-
nilor grave, deosebit şi excepţional 
de grave în cazurile când prin alte 
metode şi mijloace nu este posibil 
cercetarea şi descoperirea aceste-
ia. Această măsură specială de in-
vestigaţii implică un risc deosebit, 
necesită profesionalism, un volum 
enorm de lucru bine planificat, or-
ganizat şi gestionat, în funcţie de 
situaţia creată şi conform convin-
gerilor personale[10].

Concluzii. Având în vedere 
faptul că măsura dată a fost intro-
dusă în legislaţia naţională în 1994, 
literatura de specialitate a semnalat 
încă de la început neconcordanţele 
şi carenţele abordării legislative, 
dar şi problemele care se ridicau în 
momentul transpunerii în practică 
a prevederilor legale, iar de la acel 
moment cadrul legal a suferit nu-
meroase şi consistente modificări.

Legiuitorul a înţeles să ofere 
măsurilor speciale de investigare, 
în general, şi instituţiei investiga-
torului sub acoperire, în special, o 
abordare unitară şi judicios contu-
rată, clară şi coerentă care să asi-
gure cadrul legal necesar desfăşu-
rării în bune condiţii a activităţii 
de investigaţie sub acoperire des-
făşurată de persoanele din cadrul 
subdiviziunilor specializate, rezol-
vând majoritatea aspectelor lega-
le cu privire la care doctrina şi-a 
manifestat dezacordul în perioada 
în care aceste prevederi au produs 
efecte juridice.

Statul, prin pârghiile legale de 
care dispune, este îndrituit şi obli-
gat în acelaşi timp să asigure secu-
ritatea cetăţenilor săi, să prevină 
şi să reprime actele antisociale, în 
special cele care iau forma infracţi-
unilor grave, fără însă a se prevala 
de acest rol pentru a îndeplini ro-
lul de instigator la o infracţiune pe 

care ulterior o combate şi îi trage 
la răspundere pe făptuitori. Con-
chidem că, oricât de periculoase 
ar fi pentru societate activităţile de 
crimă organizată, terorism sau co-
rupţie, acestea nu justifică existenţa 
unui comportament provocator din 
partea investigatorilor sub acope-
rire din structurile de informaţii 
cu atribuţii în domeniul siguranţei 
naţionale.
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9. Laşcu, L.C. „Investogatorul aco-
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Dreptul, nr. 9/2002;

10. Cod de procedură penală 
a Republicii Moldova Nr.122 din 
14.03.2003, publicat: 05.11.2013 în 
Monitorul Oficial Nr. 248-251, art.137, 
alin.(2).
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În conformitate cu Regulamentul cu privire la eva-
luarea, clasificarea şi monitorizarea revistelor şti-

inţifice, care este elaborat în conformitate cu prevede-
rile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259-XV 
din 15 iulie 2004, cu modificările ulterioare, Codului 
educației nr.152 din 17.07.2014, cu modificările ulte-
rioare, Hotărârii Guvernului cu privire la organizarea 
și funcționarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Ca-
lităţii în Educaţie şi Cercetare nr.201 din 28.02.2018 şi 
Decizia CC al ANACEC nr. 6 din 18 decembrie 2018,

Colegiul de redacţie al Revistei „Legea și viața” 
admite pentru publicare:

Articole ştiinţifice; Articole de sinteză; - Articole 
de fond

Articolul ştiinţific:
- prezintă reflecţii personale asupra unui subiect, 

promovînd atît idei ale cercetătorilor în domeniu, cît şi 
experienţa proprie;

- expune idei care trebuie să aibă un înalt nivel de 
generalizare, să conţină rezultate originale, neabordate 
anterior, cu menţionarea oportunităţii studierii proble-
mei respective;

- este asigurat de o listă bibliografică care se pla-
sează la sfârşit, făcîndu se referinţele necesare în con-
ţinutul articolului;

- poate avea unul sau mai mulţi autori, fiind indi-
cată clar contribuţia fiecăruia în coli de autor; nu se re-
comandă ca un articol de volum mic sau mediu să aibă 
mai mulţi coautori, deoarece aportul lor la elaborarea 
lucrării poate fi contestat;

- are un volum care variază între 9 – 10 pagini (nu 
mai mult de 20000 caractere)

Articolul de sinteză:
- se deosebeşte prin contribuţii substanţiale în do-

meniu, abordînd critic şi comparativ lucrările autorilor 
la temă, avînd un text, de regulă, voluminos (circa 2,5 
coli de autor)

- are bibliografie bogată (circa 60 surse bibliogra-
fice);

- descrie rezultatele obţinute în domeniu prin uti-
lizarea unui instrumentar analitic amplu, care permite 
evidenţierea aspectelor pozitive şi problematice ale lu-
crărilor analizate;

- sensibilizează comunitatea asupra unui subiect 
actual, de multe ori controversat, prin lectura unei sin-
gure publicaţii, fără ca să aibă nevoie să studieze şi alte 
surse la temă.

Articolul de fond:
- exprimă punctul de vedere al colegiului de redac-

ţie al revistei asupra unei probleme ştiinţifice impor-
tante, de actualitate.

AUTORUL va respecta următoarele CERINŢE 

faţă de componentele structurale ale articolului şti-
inţific, pe care le va expune distinct:

- titlul articolului se  expune clar și informativ (for-
mat din 10 – 12 cuvinte; conţine noţiuni exacte,care 
nu lasă loc ambiguităţilor; corespunde conţinutului; nu 
„promite” mai mult decît ceea ce conţine; evită terme-
nii cu mai multe sensuri, este formulat concis, simplu, 
eliminînd verbele a fi, a avea, a obţine, titlurile – între-
barefiind mai adecvate pentru articolele ştiinţifice)

- rezumat, care reflectă elementele și rezultatele 
de bază ale articolului, (în limba română şi într – o 
limbă de circulaţie internaţională, oferind informaţii 
despre studiu, suficient de cuprinzător, exact, redactat 
cu atenţie deosebită, nu include informaţii care nu se 
regăsesc în text, se scrie cu claritate, la diateza activă, 
la timpul prezent (timpul trecut se utilizează numai la 
descrierea modului de manipulare a variablelor), con-
ţine în jurul la 75 – 100 de cuvinte);

- Cuvinte – cheie (în limba română şi într – o lim-
bă de circulaţie internaţională)

- Introducere
- Scopul articolului
- Metode	şi	materiale	aplicate
- Rezultate	obţinute	şi	discuţi
- Concluzii
- Referinţe	 bibliografice	 (se va respecta structu-

ra curentă, conform Hotărîrii CNAA nr. AT03 din 23 
aprilie 2009)

În aprecierea articolelor prezentate, Colegiul de re-
dacţie se va baza pe:

- respectarea cerinţelor de structură ale artico-
lului ştiinţific

- respectarea convenţiilor editoriale: titlurile ar-
ticolelor, rezumatele şi referinţele să fie clare, infor-
mative, corecte, complete, autorii să poată fi identi-
ficaţi prin afilierea instituţională şi adresă;

- elementele de originalitate, care vor consta în:
- (a) noutatea ideilor formulate şi interpretate;
- (b) noutatea punctelor de vedere ale cercetătoru-

lui;
- (c) „prospeţimea” limbajului ştiinţific utilizat;
- (d) forţa de convingere care decurge din puterea 

textului lucrării de a capta raţionalitatea cititorilor;
- (e ) personalizarea textului expus prin impunerea 

„vocii” autorului, distinctă de alte voci
- recenzarea anonimă a articolelor ştiinţifice
- aplicarea procedurii de peer – review, care este 

obligatorie (evaluarea articolului de către doi referenţi 
independenţi)

- respectarea cerinţelor tehnice pentru publica-
rea articolelor în revistă (Times New Roman (TNR), 
font 12, cu 1,5 linii spaţiu între rînduri, format A4, cu 
margini: stînga – 3 cm, dreapta – 1,5 cm, sus şi jos – 

Criterii pentru publicarea articolelor în revista „Legea și viața”
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2,5 cm, pe o singură parte a foii. Toate paginile artico-
lului se numerotează)

- Responsabilitatea asupra conţinutului artico-
lelor, selecției și preciziei faptelor și informației citate 
revine în exclusivitate autorilor. În acelaşi număr al 
revistei poate fi publicat doar un singur articol al unui 
autor. Numărul de autori al unui articol nu poate fi mai 
mare de două persoane. Autorul (ii) trimite redacției 2 
exemplare originale a articolului (semnate de autor) în 
imprimare pe hârtie şi trimite articolul în format  lec-
tronic prin e – mail la adresa: legea_zakon@mail.ru

- Volumul articolului nu trebuie să depășească 
0,5 c.a. dactilografiate pe hîrtie, format A4 (20 de mii 
de caractere, sau 9 – 10 pagini de text), inclusiv figuri, 
tăblițe, referinţe şi scheme. Atunci cînd se plasează 
referinţe bibliografice în limba engleză este necesar 
de indicat denumirea oficială a surselor (revistelor) în 
limba engleză.

Pentru a plasa un articol în Revistă este necesar 
de prezentat următoarele documente:

- cerere, informaţiile despre autor (i), articolul, fo-
tografia autorului (autorilor) în format JPG, adnotare 
(abstract, rezumat) în limba română si o limba de cir-
culatie internationala într – un volum de 100 de cuvin-
te, cuvinte – cheie (5 – 7 cuvinte).

Adnotarea nu trebuie să conţină referiri la literatura 
citată, tabele şi figuri;

- declaraţia privind asumarea răspunderii (Subsem-
natul, declar pe răspundere personală că materialele 
prezentate în articol sînt rezultatul propriilor cercetări 
şi realizări ştiinţifice. Conştientizez că, în caz contrar, 
urmează să suport consecinţele în conformitate cu le-
gislaţia în vigoare. Numele de familie, prenumele, 
semnătura, data, adresa, telefonul de contact);

- informaţia despre autor (i) conține următoarele 
date: numele, prenumele, patronimicul autorului (au-
torilor), locul de muncă, funcția, titlul științific, gradul 
ştiinţific, adresa poștală, adresa electronică şi numărul 
de telefon. Numele autorului (autorilor) ar trebui să fie 
listate sub titlul articolului, în dreapta.

REGULAMENTUL
cu privirea la recenzarea articolelor științifice în revista „Legea și viața”

Articole ştiinţifice primite de redacţia revistei „Le-
gea și viața” trec prin Instituția de recenzare. Colegiul 
redacțional al revistei „Legea și viața” a adoptat un 
sistem de patru niveluri de recenzare a articolelor și 
materialelor prezentate spre publicare:

Primul nivel – recenzarea de către Redactorul – șef 
(main editor peer review);

Al doilea nivel – recenzie de „nivel deschis” (open 
peer review – autorul şi recenzentul se cunosc reciproc) 
– recenzia este transmisă la redacție de către autor;

Al treilea nivel – recenzie de nivel „orb – unila-
teral” (single – blind – recenzentul știe despre autor, 
autorul – nu);

Al patrulea nivel – recenzie de nivel „orb – dublu” 
(double – blind – atît recenzentul, cît și autorul, nu ştiu 
unul despre altul).

Fiecare articol ştiinţific necesită să aibă recenzii:
– deschise: primul nivel – recenzia (decizia) redac-

torului – șef;
al doilea nivel – recenzia unui recenzent oficial, 

specialist în domeniu (doctor sau doctor habilitat); 
– confidențiale (oarbe):
al treilea nivel – recenzia redactorului științific sau 

a unui membru al colegiului de redacție;
al patrulea nivel – la decizia consiliului redacțional 

și recenzentul poate fi doar din exterior.
Toate articolele științifice, primite de Colegiul re-

dacţional al revistei, sînt supuse obligatoriu recenzării 
„orb – dublu” (double – blind – atît recenzentul, cît și 
autorul, nu ştiu unul despre altul). Această recenzare 
este efectuată de către experți externi din baza de date 

de experți (recenzori) ai revistei, la solicitarea Cole-
giului redacţional.

Analizînd recenziile, redacția evaluează prezenţa 
în articole a elementelor de actualitate a problemei 
științifice pe care autorul pretinde să o soluționeze. 
Recenzia necesită să descrie în mod clar valoarea te-
oretică sau aplicativă a investigației, și să coreleze 
constatările autorului cu conceptele ştiinţifice exis-
tente. Un element de bază al recenziei ar trebui să fie 
aprecierea de către recenzent a contribuţiei personale 
a autorului articolului la soluţionarea problemei. Este 
necesar de a menţiona în recenzie corespunderea sti-
lului, logicii şi nivelului de accesibilitate a expunerii 
științifice a materialului de 53  către autor, precum şi 
un aviz privind fiabilitatea şi valabilitatea concluzii-
lor.

După primirea recenziilor, redacția analizează arti-
colele prezentate şi adoptă decizia finală, în baza unei 
evaluări complete, privitor la publicarea sau nepubli-
carea articolelor. În baza deciziei adoptate autorului 
i se comunică, prin e – mail sau poştă, informația cu 
privire la evaluarea articolului şi decizia adoptată. În 
cazul în care se refuză publicarea articolului, recenzen-
ţii rămîn anonimi.

Colegiul de redacţie îşi rezervă dreptul de a trimite 
articolul la o recenzie suplimentară externă anonimă 
(double – blind).

Redactorul – şef, în asemenea caz, trimite recen-
zentului o scrisoare în care solicită recenzarea, atașînd 
la scrisoare articolul şi modelul conform căruia se re-
comandă a efectua recenzia.

Prezența recenziilor pozitive nu este un motiv sufi-



51IANUARIE 2020

Сог�асно По�ожен�ю об о�ен�е, ��асс�ф��а��� 
� �онтро�е на�чных ж�рна�ов, �оторое разработа-
но в соответств�� с по�ожен�ям� Ко�е�са о на��е 
� �ннова��ях №. 259-XV от 15 �ю�я 2004 г., с по-
с�е��ющ�м� поправ�ам�, Ко�е�са об образован�� 
№ 152 от 17.07.2014 г., с пос�е��ющ�м� поправ�а-
м�, Постанов�ен�я Прав�те�ьства об орган�за��� 
� ф�н���он�рован�� На��она�ьного агентства по 
обеспечен�ю �ачества в образован�� � �сс�е�о-
ван�ях № 201 от 28.02. 2018 � Постанов�ен�е СС 
ANACEC №. 6 от 18 �е�абря 2018 г.,

Редколлегия журнала «Legea și viața» допу-
скает к публикации:

– На�чные стать�
– Обзорные стать�
– Пере�овые стать�
Научная статья:
– являет собой ��чные размыш�ен�я на тем�, 

пре�став�енн�ю �р�г�м� �сс�е�овате�ям� �анной 
об�аст�, а та�же свой собственный опыт в �з�че-
н�� проб�емы;

– излагает ��е�, �оторые �о�жны со�ержать 
высо��й �ровень обобщен�я, ор�г�на�ьные ре-
з��ьтаты, не рассмотренные ранее, с ��азан�ем 
возможност� �з�чен�я �анной проб�емы;

– содержит б�б��ограф�чес��й сп�со�, разме-
щенный в �он�е �о��мента, а необхо��мые снос�� 
на него пр�во�ятся в со�ержан�� стать�;

– может иметь о�ного ��� нес�о�ь��х авторов, 
с чет��м ��азан�ем в��а�а �аж�ого в авторс��х 
��стах; не ре�омен��ется, чтобы статья ма�ого ��� 
сре�него объема �ме�а нес�о�ь�о соавторов, по-
с�о�ь�� �х в��а� в работ� может быть оспорен;

– объем статьи варьирует в размере 9 – 10 
стран�� ( но не бо�ее 20000 с�мво�ов).

Обзорная статья:
– От��чается с�щественным в��а�ом в �анн�ю 

об�асть, рассматр�вает �р�т�чес�� � сравн�те�ьно 
работы авторов на за�анн�ю тем�, те�ст стать�, �а� 
прав��о, объемный (о�о�о 2,5 авторс��х ��стов);

– богатая б�б��ограф�я (о�о�о 60 б�б��ограф�-
чес��х �сточн��ов);

– оп�сывает по��ченные рез��ьтаты, �спо�ьз�я 
�омп�е�сный ана��т�чес��й �нстр�ментар�й, �о-
торый позво�яет вы�е��ть по�ож�те�ьные � про-
б�емат�чес��е аспе�ты ана��з�р�емых работ;

– обращает вн�ман�е общественност� на а�т�-
а�ьн�ю тем�, часто спорн�ю, �спо�ьз�я о�н� п�-

б���а��ю, без необхо��мост� �з�чать �р�г�е �с-
точн��� по �анной теме.

Передовая статья:
– выражает точку зрения ре�а���онной �о��е-

г�� ж�рна�а на важные, а�т�а�ьные на�чные про-
б�емы.

АВТОР �о�жен соб�ю�ать с�е��ющ�е ТРЕБО-
ВАНИЯ к структурным компонентам научной 
статьи, которые должны быть четко изложены:

– название	 статьи	 (состо�т не бо�ее чем �з 
10 – 12 с�ов, со�ерж�т точные понят�я, �оторые 
не �оп�с�ают �в�смыс�енност�, соответств�ет со-
�ержан�ю, не «обещает» бо�ьшего, чем со�ерж�т, 
�збегает терм�нов с нес�о�ь��м� значен�ям�, �з-
�агается �рат�о, просто, �збегая г�аго�ов: быть, 
иметь, получить; ��я на�чных статей бо�ьше по�-
хо�ят назван�я – вопросы).

– краткое	 изложение	 (резюме)	 (на русском, 
румынском и еще одном языке международного 
общения) пре�остав�яет �нформа��ю об �сс�е�о-
ван��, �остаточно по�н�ю, �остоверн�ю, отре�а�-
т�рованн�ю с высо�ой точностью, не в��ючает в 
себя �нформа��ю, �оторая не встречается в те�сте, 
п�шется ясно, в настоящем времен� (проше�шее 
время �спо�ьз�ется то�ь�о ��я оп�сан�я способов 
ман�п��я��� переменным�, со�ерж�т о�о�о 75 – 
100 с�ов);

– ключевые	слова	(на трех язы�ах: румынском, 
русском и одном из языков международного об-
щения);

– вводная	часть	(введение)
–	цель	статьи
– методы	и	использованные	материалы
– полученные	резюме	и	обсуждения
– выводы
– библиографические	 ссылки	 (соб�ю�ается 

настоящая стр��т�ра, в соответств�� с Решен�ем 
CNAA № AT03 23 апре�я 2009 г.)

Пр� о�ен�е пре�став�енных статей Ре�а���он-
ная Ко��ег�я б��ет основываться на:

– соб�ю�ен�� структурных требований науч-
ной статьи;

– соб�ю�ен�� редакционных конвенций: за-
головки, аннотации и ссылки должны быть 
четкими, информативными, точными, пол-
ными, авторы должны быть идентифицирова-
ны по институциональной принадлежности и 
адресу;

cient pentru publicarea articolului. Decizia finală pri-
vitor la publicarea articolului este adoptată de colegiul 
redacțional.

În cazul în care există o critică substanţială din par-
tea recenzentului, însă articolul, la general, este evalu-

at pozitiv, colegiul redacțional poate aprecia articolul 
ca polemic și poate decide de a – l publica în rubrica 
„Tribuna discuțională”.

Originalele recenziilor sînt păstrate la revista „Le-
gea și viața”.

Kритерии для публикации статей в журнале «Legea și viața»
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– элементы оригинальности, �оторые состоят 
�з:

– (а) нов�зны сформ���рованных � �нтерпрет�-
рованных ��ей;

– (б) нов�зны точе� зрен�я �сс�е�овате�я;
– (в) «свежест�» �спо�ьз�емого на�чного язы�а;
– (г) с��ы �беж�ен�я, с�е��ющей �з те�ста ра-

боты с �е�ью зав�ечь ч�тате�ей;
– (�) �н��в���а��за��� те�ста, отображаемой 

п�тем вве�ен�я «го�оса» автора, от��чающегося 
от �р�г�х го�осов;

– анонимное рецензирование научных ста-
тей;

– использование процедуры обзора работы 
коллегами, являющейся обязательной (о�ен�а 
стать� �в�мя незав�с�мым� референтам�);

– соб�ю�ен�е технических требований для 
публикации статьи в журнале (Times New Roman 
(TNR), размер шр�фта 12, �нтерва� меж�� стро�а-
м� 1,5, формат A4 с по�ям�: �евое – 3 см, правое – 
1,5 см, верхнее � н�жнее – 2,5 см, на о�ной стороне 
��ста. Все стран��ы стать� н�мер�ются);

�вторы нес�т ответственность за по�бор � �о-
стоверность пр�ве�енных фа�тов, ��тат � проч�х 
све�ен�й. В о�ном номере ж�рна�а может быть 
оп�б���ована то�ь�о о�на статья о�ного автора.

Ч�с�о авторов стать� не �о�жно быть бо�ее �в�х 
че�ове�. �втор (ы) пр�сы�ают в ре�а���ю 2 э�зем-
п�яра стать� (по�п�санные автором) в печатном 
в��е � направ�яют статью в э�е�тронном в��е по 

э�е�тронной почте по а�рес�: legea_zakon@mail.ru
Объем стать� не �о�жен превышать 0,5 п. �. 

маш�ноп�сного те�ста формата �4 (20 тыс. зна-
�ов, ��� 9 – 10 стран�� те�ста), в��ючая таб���ы, 
сп�со� ��терат�ры � р�с�н�� (схемы). Пр� оформ-
�ен�� б�б��ограф�чес��х ссы�о� на анг��йс�ом 
язы�е необхо��мо ��азывать оф���а�ьные анг�оя-
зычные назван�я ж�рна�ов.

Д�я размещен�я стать� в ж�рна�е необхо��мо 
пре�остав�ть в ре�а���ю заяв��, �нформа��ю об 
авторе (ах), статью, фотограф�ю автора (ов) в фор-
мате JPG, аннота��ю (резюме), пре�став�енн�ю 
на трех язы�ах (р�мынс�ом, р�сс�ом, анг��йс�ом) 
объемом – �о 100 с�ов, ��ючевые с�ова (5 – 7 с�ов). 
�ннота��я не �о�жна со�ержать ссы�о� на ��т�-
р�ем�ю ��терат�р�, р�с�н��, таб���ы.

– Письменное заявление об ответственности 
(Н�жепо�п�савш�йся/аяся, настоящ�м заяв�яю со 
всей ответственностью, что матер�а�ы, пре�став-
�енные в статье, яв�яются рез��ьтатом ��чных на-
�чных �сс�е�ован�й � разработо�. Осознаю, что 
в прот�вном с��чае б��� нест� ответственность 
за пос�е�ств�я в соответств�� с �ейств�ющ�м за-
�оно�ате�ьством. Ф.�.О., по�п�сь, �ата, а�рес, E 
mail, номер те�ефона)

�нформа��я об авторе (ах) со�ерж�т: Ф�О ав-
торов, место работы, �о�жность, �чен�ю степень, 
�ченое зван�е, почтовый а�рес, э�е�тронный а�рес 
� �онта�тный те�ефон. Ф�О автора �о�жно быть 
��азано по� назван�ем стать� справа.

ПОЛОЖЕНИЕ
о рецензировании научных статей в журнале «Legea și viațа»

1. На�чные стать�, пост�п�вш�е в ре�а���ю 
ж�рна�а «Legea și viața», прохо�ят через �нст�т�т 
ре�енз�рован�я.

В ж�рна�е «Legea și viața» пр�нята четырех�-
ровневая с�стема ре�енз�рован�я статей:

1й уровень – ре�енз�рован�е г�авным ре�а�то-
ром (main editor peer review);

2й уровень – от�рытое ре�енз�рован�е (open peer 
review – автор � ре�ензент знают �р�г о �р�ге) – ре-
�енз�я, пре�став�енная в ре�а���ю автором;

3й уровень – о�ностороннее «с�епое» ре�енз�-
рован�е (single – blind – ре�ензент знает об авторе, 
автор – нет);

4й уровень – �в�хстороннее «с�епое» ре�енз�ро-
ван�е (double – blind – оба не знают �р�г о �р�ге).

2. Каж�ая на�чная статья �о�жна �меть ре�ен-
з��:

– от�рытые: 1й �ровень – ре�енз�я (за��юче-
н�е) г�авного ре�а�тора; 2й �ровень оф���а�ьно-
го ре�ензента – спе��а��ста соответств�ющего 
на�чного проф��я (�о�тора ��� �ан���ата на��);

– за�рытые (с�епые): 3й �ровень – на�чным 
ре�а�тором ��� о�н�м �з ч�енов ре��о��ег��; 4й 
�ровень – по решен�ю ре��о��ег�� � то�ь�о внеш-
нее.

3. Все на�чные стать�, пост�п�вш�е в ре�а���ю 
нашего ж�рна�а, по��ежат обязате�ьном� �в�сто-
роннем� с�епом� ре�енз�рован�ю (double – blind 
– ре�ензент не знает, �то автор стать�, автор ста-
ть� не знает, �то ре�ензент). Это ре�енз�рован�е 
про�зво��тся сторонн�м� спе��а��стам� �з базы 
э�спертов – спе��а��стов (ре�ензентов), по пор�-
чен�ю ре�а����.

4. Ре��о��ег�я пр� о�ен�е ре�енз�й обращает 
вн�ман�е на на��ч�е в матер�а�е а�т�а�ьност� 
решаемой автором на�чной проб�емы. Ре�енз�я 
�о�жна о�нозначно хара�тер�зовать теорет�че-
с��ю ��� пр���а�н�ю знач�мость �сс�е�ован�я, 
соотнос�ть выво�ы автора с с�ществ�ющ�м� на-
�чным� �он�еп��ям�. Необхо��мым э�ементом 
ре�енз�� �о�жна с��ж�ть о�ен�а ре�ензентом 
��чного в��а�а автора стать� в решен�е рассма-
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тр�ваемой проб�емы. Це�есообразно отмет�ть 
в ре�енз�� соответств�е ст��я, �ог��� � �ост�п-
ност� �з�ожен�я на�чном� хара�тер� матер�а�а, 
а та�же по��ч�ть за��ючен�е о �остоверност� � 
обоснованност� выво�ов.

5. Пос�е по��чен�я ре�енз�й рассматр�вает-
ся вопрос о пост�п�вш�х статьях � пр�н�мается 
о�ончате�ьное решен�е на основе о�ен�� ре�ен-
з�й об оп�б���ован�� ��� от�азе в оп�б���ован�� 
статей. На основе пр�нятого решен�я автор� (ав-
торам) по e – mail ��� почте направ�яется п�сьмо, 
в �отором �ается общая о�ен�а стать� � пр�нятое 
решен�е. Пр� от�азе в п�б���а��� ре�ензенты 
остаются анон�мным�.

6. Ре��о��ег�я вправе направ�ять стать� на �о-

по�н�те�ьное внешнее анон�мное ре�енз�рован�е. 
��авный ре�а�тор направ�яет ре�ензент� п�сьмо с 
просьбой о ре�енз�рован��. К п�сьм� пр��агают-
ся статья � ре�омен��емая форма ре�енз��.

7. На��ч�е по�ож�те�ьных ре�енз�й не яв�яет-
ся �остаточным основан�ем ��я п�б���а��� ста-
ть�. О�ончате�ьное решен�е о �е�есообразност� 
п�б���а��� пр�н�мает ре�а���онная �о��ег�я.

8. Пр� на��ч�� в статье с�щественной �о�� 
�р�т�чес��х замечан�й ре�ензента � пр� общей 
по�ож�те�ьной ре�омен�а��� ре��о��ег�я может 
отнест� матер�а� � разря�� по�ем�чных � печа-
тать его в поря��е на�чной ��с��сс��.

9. Ор�г�на�ы ре�енз�й хранятся в ре�а���� 
ж�рна�а «Legea și viata».

Criteria for publishing articles in „Legea si viata”
According to the Regulation on the evaluation, 

classification and monitoring of scientific journals, 
which is elaborated according to the provisions of the 
Code on science and innovation no. 259-XV of July 
15, 2004, with the subsequent amendments, the Educa-
tion Code no. 152 of 17.07.2014, with the subsequent 
amendments, the Government Decision on the orga-
nization and functioning of the National Agency for 
Quality Assurance in Education and Research no. 201 
of 28.02. 2018 and the CC Decision of ANACEC no. 6 
of December 18, 2018,

The Editorial Board of the «Legea și viața» admits 
for publication:

– Scientific articles
– Review articles
– Leading articles
Scientific article:
– represents personal reflections on the topic, pro-

moting ideas of researchers in the field, as well as their 
own experience;

– exposes ideas that shall have a high level of gen-
eralization, contain original results, not addressed ear-
lier, specifying opportunity of studying the issue;

– is provided by a list of references that have be 
placed at the end, making the necessary references in 
the article;

– may have one or more authors, clearly indicat-
ing the contribution of each in author’s sheets; it is not 
recommended for a low or medium volume article to 
have more co – authors, because their contribution to 
the development of work can be challenged;

– has a volume between 9 – 10 pages (no more than 
20000 characters) Review article:

– is distinguished by substantial contributions in 
the field, approaching critically and comparatively the 
authors’ works on the topic, has, as a rule, a bulky text 
(about 2.5 author’s sheets);

– a rich bibliography (about 60 bibliographic sourc-
es);

– describes results obtained in the field by using a 
comprehensive analytical tool, which allows to illus-
trates the positive and problematic aspects of the ana-
lyzed works;

– raises the public awareness on a current topic, 
often controversial, by reading a single publication, 
without needing to study other sources on the topic.

Leading article:
– expresses the viewpoint of editorial board of the 

magazine on an important scientific issue.
The AUTHOR shall comply with the following 

REQUIREMENTS to structural components of the 
scientific article, that will be exposed separately:

– headlines (comprising no more than 10 – 12 
words; contains exact terms, which leaves no ambi-
guities; corresponds to the content, does not “prom-
ise” more than it contains, avoids words with multiple 
meanings, is read concisely, simply, eliminating verbs 
to be, to have, to get, title – questions being more ap-
propriate for scientific articles)

– annotation (in two languages: Romanian and in 
a foreign language, providing information about the 
study, sufficiently comprehensive, accurate, drafted 
with full careness, does not include information that 
is not found in the text, is written clearly in the active 
voice, present tense (past tense is used only to describe 
the way of handling variables, contains around at 75 – 
100 words)

– keywords (in two languages: Romanian and in a 
foreign language)

– introduction
– purpose of article
– applied methods and material
– obtained annotations and discussions
– conclusions
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– bibliographic references (to be followed the cur-
rent structure according to the decision of Board of 
CNAA no. AT03 of April 23, 2009)

In appreciating the Articles presented, the Editorial 
Board will guide itself by:

– compliance with structural requirements of the 
scientific article

– compliance with the editorial conventions: head-
lines, annotations and references to be clear, informa-
tive, accurate, complete, the authors shall be identified 
by institutional affiliation and address;

– elements of originality, which shall consist of:
– (a) novelty of ideas formulated and interpreted;
– (b) novelty of viewpoints of the researcher;
– (c) “freshness” of scientific language used;
– (d) power of persuasion arising from the power of 

work to capture the rationality of readers;

– (e) customize the text displayed by imposing 
“voice” of the author, distinct from other voices

– anonymous reviewing of scientific articles
– applying peer – review procedure, which is re-

quired (evaluation by two independent referees)
– compliance with technical requirements for pub-

lishing articles in the magazine (Times New Roman 
(TNR), font size 12, 1.5 line space between lines, A4, 
with margins: left – 3 cm, right – 1.5 cm, top and bot-
tom – 2.5 cm, on one part of the sheet. All pages of the 
article shall be numbered)

– Affidavit (I, the undersigned do hereby declare, 
that the material presented in the article is the result of 
my own researches and scientific achievements. I am 
aware that, otherwise, I will bear the consequences un-
der the current legislation. Name, surname, signature, 
date, address, E mail, telephone number)__

POSITION
on reviewing scientific articles in the journal „Legea si viatа”

1. Scientific articles received by the editors of the 
journal “Legea si viata ”, pass through the peer review 
institute.

In the journal “Legea si viata” a four-level system of 
recensoring articles:

1st level - review by the main editor (main editorpeer 
review);

2nd level - open peer review (author peerand the re-
viewer knows about each other) - a review presented in 
the editorialtion by the author;

3rd level - one-way “blind” review (single -blind - 
the reviewer knows about the author, the author does 
not);

4th level - two-way “blind” peer review (double 
-blind - both do not know about each other).

3. All scientific articles received by the editors of our 
journal la, subject to mandatory bilateral blind peer re-
view (double - blind - the reviewer does not know who 
the author of the article, the author of the article is not 
knows who the reviewer is). This peer review experts 
from the database of experts - specialists (reviewers), by 
order of the editors.

4. The editorial board, when evaluating reviews, 
draws attention to the presence in the material of rel-
evance of the scientific problem solved by the author 
we. The review should uniquely characterize the theo-
retical or applied significance of the study, correlate the 
findings of the author with existing scientific concepts. 
Essential element reviews should serve as a reviewer as-
sessment of the author’s personal contribution articles in 
solving the problem at hand. It is advisable to to write in 
the review correspondence of style, logic and accessibil-

ity of presentation the scientific nature of the material, 
as well as obtain an opinion on the fidelity and validity 
of conclusions.

5. After receiving the reviews, the issue of admis-
sion is considered. articles and the final decision is made 
based on the assessment reviews about the publication 
or refusal to publish articles. On the the basis of the de-
cision to the author (s) by e-mail or mail at a letter is sent 
in which the general assessment of the article and the ac-
cepted decision. If the publication is refused, the review-
ers remain anonymous- mi 6. The editorial board has the 
right to send articles to additional external anonymous 
peer review. Editor-in-Chief directs reviewer a letter re-
questing review. To the letter attached The article and 
the recommended review form are presented.

6. The editorial board has the right to send articles to 
additional external anonymous peer review. Editor-in-
Chief directs reviewer a letter requesting review. To the 
letter attached

The article and the recommended review form are 
presented.

7. Having positive reviews is not sufficient the ba-
sis for the publication of the article. The final decision 
on the purpose according to publication accepted by the 
editorial board.

8. If the article contains a significant proportion of 
critical comments, reviewer and with the general posi-
tive recommendation of the editorial staff Guia can clas-
sify material as polemical and print it inorder of scien-
tific discussion.

9. The originals of the reviews are kept in the edito-
rial office of the journal “Legea si viata. “


