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COMITETUL ORAGANIZATORIC AL CONFERINŢEI 

 

Preşedinte: 

Radion COJOCARU, dr. în drept, prof. univ., Director al Şcolii Doctorale „Ştiinţe 

penale şi drept public” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 

 

Membri: 

Iurie LARII, dr. în drept, prof. univ., prorector pentru ştiinţă al Academiei „Ștefan cel 

Mare” a MAI; 

Tudor OSOIANU, dr. în drept, prof. univ. al Catedrei „Procedură penală, 

criminalistică și securitate informațională” a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI; 

Oleg RUSU, dr. în drept, conf. univ., şef al Departamentului Ştiinţă al Academiei 

„Ştefan cel Mare” a MAI; 

Victor MOŢPAN, master în drept, specialist principal al Şcolii Doctorale „Ştiinţe 

penale şi drept public” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI; 

Carolina Panuş, specialist principal al Şcolii Doctorale „Ştiinţe penale şi drept public” 

a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI; 

Natalia CONDRAT, specialist principal al Şcolii Doctorale „Ştiinţe penale şi drept 

public” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI. 

 

 

 

 

PROGRAMUL CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICE 

 

 

14:00 – 14:05    Conectarea participanţilor (validarea înscrierii la conferinţă) 

14:05 – 14:15    Deschiderea lucrărilor conferinţei 

14:15 – 15:40    Sesiune de comunicări în plen 

15:40 – 16:40    Sesiunea I 

16:40 – 16:50    Dezbateri, concluzii şi recomandări 

16:50 – 17:00    Închiderea lucrărilor conferinţei 
 

 

Expunerea raportului/ comunicării în cadrul activităţii – până la 7 minute. 

Dezbateri – până la 5 minute. 

Limba de comunicare – română. 
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PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CONFERINŢEI 

 
 

– investigarea ştiinţifică a subiectelor configurate în programele de cercetare 

ştiinţifică ale doctoranzilor; 

– abordarea celor mai relevante tendinţe ale fenomenului criminalităţii în 

Republica Moldova; 

– evaluarea gradului de eficienţă a cadrului legislativ existent în domeniul 

prevenirii unor forme speciale ale criminalităţii; 

– fundamentarea implementării unor practici pozitive ale statelor UE pentru 

prevenirea şi combaterea criminalităţii în Republica Moldova ; 

– discutarea lacunelor şi videlor legislative din domeniul prevenirii şi 

combaterii  criminalităţii; 

– identificare unor căi de soluţionare problemelor cu care se confruntă subiecţii 

generali şi cei speciali în activitatea de prevenire a criminalităţii; 

– argumentarea ştiinţifică a concluziilor, propunerilor şi recomandărilor cu 

privire la eficientizarea măsurilor de prevenire şi combatere a criminalităţii 

etc. 

 

 

          14:05 – 14:15   DESCHIDEREA LUCRĂRILOR CONFERINŢEI 

 

Mesaje de deschidere a conferinţei 
 

Iurie LARII, doctor în drept, profesor universitar, Prorector pentru ştiinţă al 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 

 

Radion COJOCARU, doctor în drept, profesor universitar, Director al Şcolii 

Doctorale „Ştiinţe penale şi drept public” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 

 

Oleg RUSU, doctor în drept, conferențiar universitar, şef al Departamentului 

Ştiinţă al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 
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          14:15 – 15:40          SESIUNE DE COMUNICĂRI ÎN PLEN                       

 

Moderatori:  

Prof. univ., dr. Radion COJOCARU 

Prof. univ., dr. Tudor OSOIANU 

drd., Ion ROTARU 

 

Valentina Russu, studentă-doctorandă anul II de studii, Academia „Ştefan cel Mare” 

Specificul aplicării pedepsei închisorii faţă de minori 

 

Efrosinia Ursu, studentă-doctorandă anul IV de studii, Academia „Ştefan cel Mare” 

Personalitatea infractorilor care comit infracțiuni de pornografie infantilă 

 

Daniel Cristea, student-doctorand al Şcolii Doctorale ,,Ştiințe juridice, politice și 

sociologice”, USM 

Încălcarea dreptului la viaţă privată ca urmare a interceptării convorbirilor 

persoanelor care nu sunt părţi în proces 

 

Ghennadi Calcavura, student-doctorand anul IV de studii, Academia „Ştefan cel 

Mare” 

Reflecţii asupra încălcărilor drepturilor civile la realizarea măsurilor speciale de 

investigaţii 

 

Vasile Popa, student-doctorand anul IV de studii,  

Şcoala Doctorală ,,Ştiințe juridice, politice și sociologice”, USM 

Aspecte de drept comparat privind importanța reglementării legale a tehnicilor 

speciale de investigare utilizate in procesul penal 

 

Artiom Pilat, student-doctorand anul IV de studii, Academia „Ştefan cel Mare” 

Aspecte procesuale privind recuzarea expertului judiciar în faza de judecată 

 

Alexandr Crudu, student-doctorand anul IV de studii, Academia „Ştefan cel Mare” 

Scopurile clasificării condamnaților în cadrul unui sistem progresiv de executare a 

pedepsei 

 

Florin George Dumitrescu, student-doctorand anul IV de studii, USM 

Rolul judecătorului de drepturi și libertăți în cursul urmăririi penale privind măsurile 

asiguratorii luate față de suspectul/inculpatul persoană juridică 
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Ion Rotaru, student-doctorand anul IV de studii, Academia „Ştefan cel Mare” 

Aspecte generale privind prevenirea victimologică a criminalităţii violente 

 

Anatoli Buzev, student-doctorand anul II de studii,  

Academia Militară a Forțelor Armate ,,Alexandru cel Bun” 

Unele considerații privind metodele de estimare a migrației ilegale 

 

Olesea Cretu, studentă-doctorandă anul IV de studii, Academia „Ştefan cel Mare” 

Acțiunea civilă vs încetarea procesului penal la faza urmăririi penale 

 

Vasili Beda, student-doctorand anul II de studii, Academia „Ştefan cel Mare” 

Fenomenul „returnees”. Returnarea și relocarea combatanților teroriști străini (ftf): 

un risc transferabil 

 

ILIE Nevmerjîţchi, student-doctorand anul IV de studii,  

USPEE „C. Stere” în parteneriat cu ASEM 

Preşedinte, cercetător ştiinţific, Institutul de Resurse şi Analize Juridice 

Conformare fiscală – metoda de combatere a evaziunii fiscale 

 

 

 

 

               15:40 – 16.40                          SESIUNEA I 
 

 

 

Moderatori: 

Prof. univ., dr. Radion COJOCARU, 

drd. Ion ROTARU 

 
Cristina Carajeleascov, studentă-doctorandă anul IV de studii,  

Şcoala Doctorală ,,Ştiințe juridice, politice și sociologice”, USM 

Controlul judiciar al rezultatelor obținute în baza măsurilor speciale de investigații 

 

Ecaterina Bortă, studentă-doctorandă anul I de studii, Academia „Ştefan cel Mare” 

Liberarea condiţionată de pedeapsă penală înainte de termen 

 

Elena Stoleru, studentă-doctorandă anul IV de studii, Academia „Ştefan cel Mare” 

Noțiunea și particularitățile infracțiunilor ecologice 
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Alexandru Gaina, student-doctorand anul IV de studii, Academia „Ştefan cel Mare” 

Retrospectiva reglementărilor normative internaționale și naționale privind 

infracțiunea de divulgare a secretului de stat 

 

Alina Stahurschi, studentă-doctorandă anul IV de studii, Academia „Ştefan cel Mare” 

Atragerea minorilor la activitate criminală – modalitate normativă de comitere a 

faptei prejudiciabile prevăzute la art. 208 Cod penal al Republicii Moldova 

 

Mihaela Pascal, studentă-doctorandă anul IV de studii, Academia „Ştefan cel Mare” 

Doina Rotari, studentă-doctorandă Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM) 

Aspectele gestionării deșeurilor medicale generate de pandemia COVID-19 

 

Ghenadie Preţivatîi, student-doctorand anul III de studii, Academia „Ştefan cel Mare” 

Aspecte etice în contextul eficientizării activităţii autorităţilor publice 

 

Alexandru Frunză, student-doctorand anul IV de studii, Academia „Ştefan cel Mare” 

Aspecte comparative privind criminalitatea rurală în diferite țări 

 

Sergiu Socevoi, student-doctorand anul III de studii, ULIM 

Victor Cimbir, consultant al procurorului în cadrul Procuraturii pentru Combaterea 

Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) 

Corelaţia principiului dreptului la apărare cu alte principii ale procesului penal 

 

Ghennadi Epure, student-doctorand anul IV de studii, Academia „Ştefan cel Mare” 

Monitorizarea electronică în contextul aplicării măsurilor preventive 

 

Veaceslav Dandeş, student-doctorand anul III de studii, Academia „Ştefan cel Mare” 

Atribuțiile procurorului in procedura de revizuire 

 

Victor Nedeliciuc, student-doctorand anul III de studii, Academia „Ştefan cel Mare” 

Obiectul infracțiunii de îmbogățire ilicită 

 

Valeria Bejenari, studentă-doctorandă anul I de studii, Academia „Ştefan cel Mare” 

Consideraţiuni generale privind caducitatea actului juridic administrativ 

 

Andrei Lungu, student-doctorand anul I de studii, Academia „Ştefan cel Mare” 

Competențe și abilități profesionale a specialistului poligrafolog 

 

Liudmila Șubelic, studentă-doctorandă, Academia „Ştefan cel Mare” 

„Punga comună” și rolul său în atragerea minorilor la activități infracționale 
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Mihaela Bejenari, studentă-doctorandă anul I de studii, Academia „Ştefan cel Mare” 

Aspecte teoretice şi practice ale aplicării principiilor de mediu 

 

Sergiu Lisnic, student-doctorand anul II de studii, Academia „Ştefan cel Mare” 

Practica judiciară a altor state privind infracțiunea de producere, import, 

comercializare sau punere ilegală la dispoziţie a mijloacelor tehnice sau produselor 

program 

 

Mihaela Pascal, studentă-doctorandă anul IV de studii, Academia „Ştefan cel Mare” 

Particularitățile de aplicare a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, 

cauzează poluarea mediului 

 

 

 

 

         16:40 – 16:50   DEZBATERI, CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI  
 

 

 

 

 
 

         16:50 – 17:00   ÎNCHIDEREA LUCRĂRILOR CONFERINŢEI 

 


