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PROGRAMUL CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICE 
 

14:00 – 14:05    Înregistrarea participanților 

14:05 – 14:15    Deschiderea lucrărilor conferinţei 

14:15 – 15:30    Ședința plenară 

15:30 – 15:40    Pauză 

15:40 – 16:45    Sesiunea I 

16:45 – 17:00    Dezbateri, concluzii şi recomandări 
 

Expunerea raportului în cadrul activităţii – până la 7 minute. 

Limba de comunicare – română. 
 

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CONFERINŢEI 
 

– elucidarea celor mai bune practici ale ţărilor membre ale Uniunii Europene în 

domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii; 

– analiza tacticilor şi metodelor moderne de prevenire şi combatere a diferitor forme 

de manifestare a criminalităţii;  

– abordarea teoretico-practică a fenomenului criminalităţii în Republica Moldova prin 

prisma analizei concepţiilor şi viziunilor existente în literatura de specialitate; 

– identificarea lacunelor din legislaţia naţională care împiedică prevenirea şi 

combaterea eficientă a criminalităţii; 

– prezentarea generală şi evaluarea principalelor forme de activitate şi a problemelor 

cu care se confruntă structurile de ordine abilitate cu competenţe de prevenire şi 

combatere a criminalităţii; 

– formularea 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, Prorector pentru ştiinţă al Academiei „Ştefan cel Mare”, doctor în 

drept, profesor universitar 

 

Radion COJOCARU, Director al Şcolii doctorale Ştiinţe penale şi drept public a 

Academiei „Ştefan cel Mare”, doctor în drept, profesor universitar 
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14:15 – 15:30                           ŞEDINŢA PLENARĂ 

 

Moderatori:  

Radion Cojocaru, 

 Victor Moţpan 

 

Vladimir Cojocaru, Director interimar al Administrației Naționale a Penitenciarelor, 

student-doctorand USM, (în coautorat) 

Maxim Melinti, preot s. Ghidighici, dr. în istorie 

Asistența religioasă în penitenciare 

 

Eugen Piterschi, student-doctorand anul IV de studii 

Studiu cazuistic privind calificarea infracțiunii de fals: art. 310 CP RM versus art. 361 

CP RM 

 

Olesea Creţu, studentă-doctorandă anul IV de studii 

Legitima apărare, temei de încetare a urmăririi penale 

 

Artiom Pilat, student-doctorand anul IV de studii  

Dispunerea expertizei judiciare în faza de judecată 

 

Alina Stahurschi, studentă-doctorandă anul IV de studii 

Obiectul infracțiunii atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor 

la săvârșirea unor fapte imorale 

 

Efrosinia Ursu, studentă-doctorandă anul IV de studii 

Măsuri special-criminologice de prevenire a pornografiei infantile 

 

Andrei Lungu, masterand 

Aplicarea poligrafului la cercetarea infracțiunilor – mit sau realitate 

 

Alexandr Crudu, student-doctorand anul III de studii 

Practica unor state membre ale UE cu privire la transferul progresiv al condamnatului 

 

Daniel Cristea, student-doctorand USM,  

Şcoala doctorală ,,Ştiințe juridice, politice și sociologice” 

Interferența dintre accesul la materialele dosarului și oportunitatea protejării datelor 

cu caracter personal în Republica Moldova și România ca prevenire și combatere a 

criminalității în faza de urmărire penală 
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Alexandru Frunză, student-doctorand anul III de studii 

Determinantele criminalității violente în mediul rural 
 

Ghennadi Calcavura, student-doctorand anul III de studii 

Unele concepte asupra noțiunii de respectare a drepturilor civile la realizarea 

măsurilor speciale de investigații 
 

Alexandru Gaina, student-doctorand anul III de studii 

Obiectul juridic și obiectul material al infracțiunii de divulgare a secretului de stat 
 

 

15:30-15:40                                              PAUZĂ 
 

 

 

 

15:40 – 16.45                                         SESIUNEA I 
 

 

 

Moderatori: 

Radion Cojocaru, 

Valentina Russu 

 

Valentina Russu, studentă-doctorandă anul I de studii 

Regimul juridic al măsurilor de constrângere cu caracter educativ 
 

Corina Pavlinciuc, studentă-doctorandă anul I de studii 

Eficiența expertizei judiciare în procesul prevenirii și combaterii criminalității 
 

Elena Stoleru, studentă-doctorandă anul IV de studii 

Caracteristicile personalității infractorilor implicați în comiterea infracțiunilor 

ecologice 
 

Ion Rotaru, student-doctorand anul III de studii 

Beția și alcoolismul – determinante ale criminalității violente 
 

Oxana Antonov, student-doctorand anul III de studii 

Analiza juridică a infracțiunii de primire a unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea 

lucrărilor legate de deservirea populației (art. 256 Cod penal al RM) 
 

Ghenadie Preţivatîi, student-doctorand anul II de studii 

Noțiunea, elementele constitutive și clasificarea persoanei juridice de drept public 
 

Oxana Popa, studentă-doctorandă anul IV de studii 

Rolul apărătorului în procesul invocării admisibilității sau inadmisibilității probelor în 

procesul penal 



4 

 

Lilia Catan, studentă-doctorandă anul IV de studii 

Participarea persoanei juridice la procedura de împăcare a părților în procesul penal 
 

Mircea Gladchi, student-doctorand anul IV de studii 

Percepțiile juridice ale dreptului de preemțiune 
 

Vasili Beda, student-doctorand anul I de studii 

Recrutarea ca parte componentă a activităţii mercenarilor 
 

Dianu Gordilă, student-doctorand anul IV de studii 

Pedeapsa penală pentru infracțiunea de dezertare 
 

Victor Nedelciuc, student-doctorand anul II de studii 

Semnele obiective ale infracțiunii de îmbogățire ilicită 
 

Vasile Buzdugan, student-doctorand anul III de studii 

Comisia rogatorie: reglementări naționale și internaționale 
 

Mihaela Pascal, studentă-doctorandă anul III de studii 

Combaterea poluării cu plastic în Republica Moldova 
 

Sergiu  Socevoi, student-doctorand anul II de studii, ULIM, (în coautorat) 

Irina Moraru, master în drept, audient al Institutului Național de Justiție, candidat la 

funcția de judecător 

Particularitățile consimțământului victimei în dreptul penal 
 

Serghei Derenev, student-doctorand anul I de studii 

Reglementări internaționale privind respectarea vieții private în procesul penal 
 

Dmitrii Vozian, student-doctorand anul I de studii 

Caracteristica criminalistică a infracţiunii privind practicarea ilegală a activităţii de 

întreprinzător şi a pseudo-activităţii de întreprinzător 
 

Veaceslav Dandeş, student-doctorand anul II de studii 

Drepturile condamnatului, a soțului și a rudelor apropiate ale condamnatului în 

cadrul procedurii de revizuire în procesul penal 
 

Ion Ţugui, student-doctorand anul IV de studii 

Delimitarea infracțiunii de huliganism de anumite contravenții 
 

 

 

16:45 – 17:00 DEZBATERI, CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI  
 

 


