
 

 

 

Vă așteptăm la data de: 

9 decembrie 2020, ora 14:00 

în regim de videoconferință 

Lincul aferent Google Meet: https://meet.google.com/ihi-jzbg-kmq 

 

 

Coordonator al evenimentului: 

Vitalie IONAȘCU, dr. în drept 

 

 

 

COMITET DE ORGANIZARE: 

Ştefan BELECCIU, prof. universitar 

Liliana Creangă, dr. în drept 

Vitalie IONAȘCU, dr. în drept 

Anatolie CANANĂU, dr. în drept 

Ion CORCIMARI, drd.  

Ghenadie PREȚIVATîI, drd.  

 

 

 

 

 



 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA ,,ȘTEFAN CEL MARE” 

 

 

 

CATEDRA ,,DREPT POLIȚIENESC ȘI SECURITATE 

PUBLICĂ” 

               

VIDEOCONFERINȚA 

științifico-practică studențească 

cu genericul 

,,PROMOVAREA DREPTURILOR OMULUI PRIN 

PREVENIREA ȘI COMBATEREA  

VIOLENȚEI ÎN BAZĂ DE GEN” 

Ediția a V-a 

9 decembrie 2020 

 

 

Chișinău 2020 



Programul conferinței 

13:50 – 14:00    Înregistrarea participanților   

14:00 – 14:15      Deschiderea oficială 

14:15 – 16:45      Ședința plenară 

16:45 – 16:55      Adoptarea rezoluției 

 

Deschidere oficială (14:00 – 14:15) 

Mesaje de salut: 

Dinu OSTAVCIUC, Rector al Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI al RM al RM, doctor în 

drept, conferențiar universitar, comisar principal; 

Iurie ODAGIU, Prim-prorector pentru studii și management al calității al Academiei 

,,Ștefan cel Mare” a MAI al RM al RM, doctor în drept, conferențiar universitar, comisar șef; 

Iurie LARII, Prorector pentru știință al Academiei ,,Ștefan cel Mare” a Mai al RM, doctor în 

drept, conferențiar universitar; 

Ștefan BELECCIU, Șef al Catedrei ,,Drept polițienesc și securitate publică” a Academiei 

,,Ștefan cel Mare” a MAI al RM. doctor în drept, profesor universitar; 

Liliana CREANGĂ, Șef al Catedrei „Drept public şi securitate a frontierei” a Academiei 

„Ştefan cel Mare” a MAI al RM. doctor în drept, conferențiar universitar; 

Vitalie IONAȘCU, Conferențiar-universitar interimar la Catedra ,,Drept polițienesc și 

securitate publică” a Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI al RM, doctor în drept; 

Moderatori: 

Anatolie CANANĂU, Conferențiar-universitar interimar la Catedra ,,Drept polițienesc și 

securitate publică” a Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI al RM, doctor în drept; 

Ion CORCIMARI, Asistent-universitar la Catedra ,,Drept polițienesc și securitate publică” a 

Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI al RM, doctorand; 

Ghenadie PREȚIVATÎI, Asistent-universitar la Catedra ,,Drept polițienesc și securitate 

publică” a Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI al RM, doctorand. 

 

  



Ședința plenară (14:15 – 16:45) 

1. Galeru Valerian, student al anului II de studii, facultatea  ,,Drept, ordine publică și securitate 

civilă”, ,,Tendințe actuale ale fenomenului violenței în familie”; 

2. Antoci Nicoleta, studentă a anului III de studii, facultatea ,,Drept, ordine publică și securitate 

civilă”, ,,Prevenirea și combaterea violenței asupra femeilor”; 

 

3. Canțîr Lenuța, studentă a anului II de studii, facultatea ,,Drept, ordine publică și securitate 

civilă”, domeniul de formare profesională protecţia persoanelor şi a proprietăţii, ,,Impactul 

pandemiei (COVID-19) asupra violenței în familie”; 

4. Busuioc Teodora, studentă a anului II de studii (cu taxă), facultatea „Drept, ordine publică și 

securitate civilă”, ,,Prevenirea și combaterea violenței în bază de gen în mediul online”; 

 

5. Josan Irina,  studentă a anului II de studii (cu taxă), facultatea „Drept, ordine publică și 

securitate civilă”, ,,Riscurile online asupra drepturilor omului”; 

6. Ciobanu Alina, studentă a anului III de studii, facultatea „Drept, ordine publică și securitate 

civilă”, domeniul de formare profesională protecţia persoanelor şi a proprietăţii, ,,Impactul negativ 

al violenței din mediul online asupra copiilor”; 

 

7. Ghiţu Vladislav, student al anului I de studii (cu taxă), facultatea „Drept, ordine publică și 

securitate civilă”, ,,Cadrul legal  naţional şi internaţional de protecţie a drepturilor fundamentale 

ale omului”; 

8. Revenco Ana-Maria, studentă a anului I de studii (cu taxă), facultatea „Drept, ordine publică și 

securitate civilă”, ,,Asigurarea egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi – premisă în prevenirea 

şi stoparea violenţei în bază de gen”;  

 

9. Selevestru Grigore, student al anului I de studii (cu taxă), facultatea „Drept, ordine publică și 

securitate civilă”, ,,Mecanisme nejudiciare de protecţie a drepturilor omului”; 

10. Ţurcan Marinela, studentă a anului I de studii (cu taxă), facultatea „Drept, ordine publică și 

securitate civilă”, ,,Bune practici privind asigurarea egalităţii de gen în sistemul poliţienesc”; 

 

11. Gînju Maria, studentă a anului I de studii, facultatea „Drept, ordine publică și securitate 

civilă”, ,,Prevenirea violenţei împotriva femeilor în alegeri”; 

12. Tihon Sergiu, studentă a anului I de studii, facultatea „Drept, ordine publică și securitate 

civilă”, ,,Cadrul normativ privind violenţa în familie”; 

 

13. Graur Ariadna, studentă a anului V de studii (frecvență redusă), facultatea „Drept, ordine 

publică și securitate civilă”, ,,Abuzurile în privința copiilor ca premiză a apariției violenței în 

familie”; 

14. Bezrucico Alexandru, student al anului I de studii (cu taxă), facultatea „Drept, ordine 

publică și securitate civilă”, ,, Abordarea egalităţii de gen în forţele de ordine publică”; 

15. Vrabie Elena, studentă a anului II de studii, facultatea Drept, ordine publică și securitate 

civilă”, ,,Impactul violenței în familie pe timp de pandemie”; 

Adoptarea rezoluției de către participanți (16:45-16:55) 


