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APROBAT        APROBAT 

la şedinţa Consiliului Şcolii Doctorale    la şedinţa Senatului Academiei  

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

 nr. 1 din 01.02.2023                  nr. 4 din 10.02.2023 

 

Şcoala Doctorală „Ştiinţe penale şi drept public” 

a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 

 

Lista proiectelor recomandate 

susceptibile de a participa la concursul de admitere la studii superioare de doctorat 

promoţia 2023 – 2027  (studii ciclul III) 

 

Domeniul 

ştiinţific Program de doctorat 

Nume, prenume 

conducător de 

doctorat 
Titlul proiect 

Posturi 

vacante 

 

Drept 

public 

 

552.04 - Drept 

funciar şi al mediului 

 

Ardelean 

Grigore 

Sistemul informațional al 

managementului ecologic 

   3 

Controlul în domeniul respectării 

legislației de mediu 

Regimul juridic al autorizării 

folosirii componentelor de mediu 

Reconsiderarea competenței 

autorităților publice locale în 

materia protecției mediului 

Adaptarea reglementărilor în 

domeniul activității 

antreprenoriale la exigențele 

legislației de mediu 

 

Drept 

public 

 

552.02 - Drept 

administrativ 

 

Belecciu 

Liliana 

Contractul administrativ 

   5 

Regimul juridic al domeniului 

public 

Reglementarea juridică a 

contractului de delegare a gestiunii 

Gestiunea serviciilor de utilități 

publice 

Reglementarea juridică a 

serviciului de alimentare cu apă și 

de canalizare 

Drept 

penal 

 

554.01 - Drept penal 

şi execuţional penal 

 

Chiriţa 

Valentin 

Răspunderea penală pentru 

recrutarea, instruirea, 

beneficierea de instruire sau 

acordarea de alt suport în scop 

terorist    1 

Răspunderea penală pentru 

infracţiuni contra securităţii 

aeronautice şi contra 

securităţii aeroporturilor 



2 
 

 

Drept 

penal 

 

554.02- Criminologie 

 

Gladchi 

Gheorghe 

Asigurarea criminologică a 

activităţii poliţiei în domeniul 

prevenirii infracţiunilor 

 

5 

554.02- Criminologie Prevenirea victimizării 

penitenciare a condamnaţilor 

554.01 - Drept penal 

şi execuţional penal 

Instituţia prescripţiei în dreptul 

penal 

 

Drept 

penal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554.04-

Criminalistică, 

expertiză judiciară, 

investigaţii operative 

 

 

 

 

Glavan 

Boris 

 

 

 

 

 

 

Răspunderea penală a 

subiecţilor activităţii speciale 

de investigaţii care au comis 

infracţiuni la realizarea 

măsurilor speciale de 

investigaţii 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Protecţia juridică a subiecţilor 

antrenaţi la investigarea 

criminalităţii organizate 

Asistenţa publică a cetăţenilor 

la desfăşurarea activităţii 

speciale de investigaţii 

Asigurarea juridică, tehnică şi 

informativă a activităţii 

speciale de investigaţii 

Principiile ASI 

 

Drept 

penal 

 

554.01 - Drept penal 

şi execuţional penal 

 

Osadcii 

Cornel 

Respectarea drepturilor 

deţinuţilor: cadrul legal 

naţional şi prin prisma 

jurisprudenţei Curţii Europene 

pentru Drepturile Omului 

 

  3 

Dificultăţile şi eficacitatea 

executării pedepsei: munca 

neremunerată în folosul 

comunităţii 

554.02- Criminologie Caracteristica  criminologică a 

organizării migraţiei ilegale 

Drept 

penal 

554.01 - Drept penal 

şi execuţional penal 

Rusu Oleg Realizarea standardelor 

internaţionale privind tratamentul 

deţinuţilor în politica execuţional 

penală 

   3 

Asigurarea securităţii în mediul 

penitenciar 

Asigurarea procesului de corijare 

a condamnaţilor în mediul 

penitenciar 

Drept 

penal 

 

554.04 -

Criminalistică, 

expertiză judiciară, 

Rusnac 

Constantin 

 

Eroarea criminalistică în tactica 

efectuării acțiunilor de urmărire 

penală 

 

4 

 



3 
 

 

 

 

 

 

investigaţii operative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tactica criminalistică: geneza și 

perspective de dezvoltare 

 

 

Metodica cercetării infracţiunilor 

informatice 

Metodica cercetării divulgării 

datelor de urmărire penală 

Metodica cercetării traficului 

influență 

Admisibilitatea și utilitatea 

procedeelor tactice folosite în 

cadrul audierii 

 

Drept 

penal 

 

 

 

554.01 - Drept penal 

şi execuţional penal 

 

Boşcaneanu 

Marcel 

Organizatorul infracțiunii  

    5 Instigatorul infracțiunii 

Complicele infracțiunii 

Renunţarea de bună voie la 

săvârșirea infracţiunii a 

participanților la infracțiune 

Analiza juridico-penală a 

infracțiunii de poluarea solului 

Analiza juridico-penală a 

infracțiunii de poluarea aerului 

Analiza juridico-penală a 

infracțiunii vânatul ilegal 

 

Drept 

penal 

 

 

 

554.02 - 

Criminologie 

 

Ionaşcu 

Vitalie 

Prevenirea victimologică a 

criminalității violente în bază de 

gen 

 

    5 

Prevenirea victimologică a 

traficului contemporan de 

persoane în Republica Moldova și 

România 

Criminalitatea cibernetică: 

caracteristică criminologică și 

măsuri de prevenire 

Criminalitatea juvenilă: analiză 

criminologică și măsuri de 

prevenire 

Prevenirea criminologică a 

criminalităţii patrimoniale 

Prevenirea victimologică a 

infracțiunilor de amenințare sau de 

violență săvârșite asupra 

reprezentanţilor autorităţilor 

publice 

 

Drept 

penal 

 

554.04 -

Criminalistică, 

expertiză judiciară, 

investigaţii operative 

 

Pareniuc 

Alexandru 

 

Aspecte juridico-penale ale 

omorului la comandă 

1 

 
Investigarea omuciderilor 

comise în serie 

 


