APROBAT
la şedinţa Consiliului Şcolii doctorale
„Ştiinţe penale şi drept public”
Proces-verbal nr. 1 din 21 ianuarie 2021

Lista proiectelor recomandate
susceptibile de a participa la concursul de admitere
la studii superioare de doctorat pentru anul de studii 2021 – 2022
(studii superioare ciclul III contra taxă)
în cadrul Şcolii doctorale „Ştiinţe penale şi drept public”
a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM
Nume, prenume
Domeniul
ştiinţific

Drept
penal

Program de

conducător de

doctorat

doctorat

554.01 – Drept
penal şi
execuţional penal

CHIRIŢA
Valentin

554.02 –
Criminologie

Drept
penal

Drept
penal

554.04 –
Criminalistică,
expertiză
judiciară,
investigaţii
operative
554.04 –
Criminalistică,
expertiză
judiciară,

Posturi
Titlul proiect
vacante
Răspunderea penală
pentru determinarea sau
înlesnirea sinuciderii
Răspunderea penală
pentru dezertare

2

Răspunderea penală
pentru infracţiuni contra
securităţii aeronautice şi
contra securităţii
aeronauticii şi contra
securităţii aeroporturilor
Răspunderea penală
pentru excesul de putere
sau depăşirea atribuţiilor
de serviciu
GHERMAN
Marian

GLAVAN
Boris

Măsuri speciale de investigaţii
autorizate de către procuror
Activitatea specială de
investigaţii şi drepturile
omului
Răspunderea penală a
subiecţilor activităţii
speciale de investigaţii care
au comis infracţiuni la

1

2

1

investigaţii
operative

realizarea măsurilor
speciale de investigaţii
Protecţia juridică a
subiecţilor antrenaţi la
investigarea criminalităţii
organizate

Drept
penal

554.01 – Drept
penal şi
execuţional
penal

GLAVAN
Boris

Drept
penal

554.01 – Drept
penal şi
execuţional
penal

OSADCI
Cornel

554.02 –
Criminologie

Drept
penal

554.04 –
Criminalistică,
expertiză
judiciară,
investigaţii
operative

PARENIUC
Alexandru

Asistenţa publică a
cetăţenilor la desfăşurarea
activităţii speciale de
investigaţii
Asigurarea juridică, tehnică
şi informativă a activităţii
speciale de investigaţii
Principiile ASI
Circumstanţele care exclud
infracţiunea
Temeiul răspunderii penale:
noţiune şi problem de
realizare
Respectarea drepturilor
deţinuţilor: cadrul legal
naţional şi prin prisma
jurisprudenţei Curţii
Europene pentru Drepturile
Omului
Dificultăţile şi eficacitatea
executării pedepsei: munca
neremunerată în folosul
comunităţii
Caracteristica criminologică
a organizării migraţiei
ilegale
Metodologia investigării falsului
informatic
Instituţia urmăririi informative
în activitatea specială de
investigaţii
Metode şi mijloace tehnicospeciale aplicate în cadrul
activităţii speciale de
investigaţii
Împuternicirile procurorului în
cadrul activităţii speciale de
investigaţii
Protecţia datelor cu caracter
personal în procesul exercitării
activităţii speciale de
investigaţii
Investigarea circulaţiei ilegale a
armamentului, explozivelor şi a
substanţelor radioactive

3

1

2

Drept
penal

554.04 –
Criminalistică,
expertiză
judiciară,
investigaţii
operative

Rusnac
Constantin

Drept
penal

554.01 – Drept
penal şi
execuţional
penal

RUSU Oleg

Eroarea criminalistică în tactica
efectuării acțiunilor
de urmărire penală
Tactica exercitării funcției
apărării la faza
de urmărire penală
Metodica cercetării încălcării
dreptului de autor şi
a drepturilor conexe
Metodica cercetării
infracțiunilor ecologice
Metodica cercetării
infracţiunilor informatice
Metodica cercetării divulgării
datelor de urmărire penală
Metodica cercetării
traficului de influență
Metodica cercetării
organizării migraţiei ilegale
Subcultura criminală în mediul
penitenciar
Liberarea condiţionată de
pedeapsă penală înainte de
termen

5

2

3

