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COMITETUL DE ORGANIZARE A CONFERINŢEI 

 

Preşedinte: 
Oleg RUSU, dr. în drept, conf. univ., şef al Departamentului ştiinţă al Academiei „Ştefan cel Mare” a 

MAI 

 

Membri: 
Ştefan BELECCIU, dr. în drept, prof. univ., şef al Catedrei Drept public şi securitate a frontierei a 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI; 

Igor TROFIMOV, dr. în drept, conf. univ., şef al Catedrei Drept privat a Academiei „Ştefan cel Mare” a 

MAI; 

Marian GHERMAN, dr. în drept, conf. univ., şef al Catedrei Activitate specială de investigaţii şi 

anticorupţie a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI; 

Vitalie IONAŞCU, dr. în drept, conf. univ., prodecan al Facultății drept, ordine publică și securitate 

civilă a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI; 

Constantin RUSNAC, dr. în drept, conf. univ., şef al Catedrei Procedură penală, criminalistică și 

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

Alexandru ZOSIM, dr. în drept, conf. univ., şef al Catedrei Drept penal şi criminologie a Academiei 

„Ştefan cel Mare” a MAI; 

Anatolie CANANĂU, dr. în drept, şef al Catedrei Drept poliţienesc şi securitate publică a Academiei 

„Ştefan cel Mare” a MAI. 

 

 

COMITETUL ŞTIINŢIFIC AL CONFERINŢEI 

 

Preşedinte: 
Dinu OSTAVCIUC, dr. în drept, conf. univ., rector al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI  

 

Membri: 
Iurie ODAGIU, dr. în drept, conf. univ., prim-prorector pentru studii și management al calității al 

Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI; 

Iurie LARII, dr. în drept, prof. univ., prorector pentru ştiinţă al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI; 

Ianuș ERHAN, dr. în drept, conf. univ., prorector pentru formare profesională a Academiei „Ștefan cel 

Mare” a MAI; 

Costică VOICU, dr. în drept, prof. univ., Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti, 

România; 

Radion COJOCARU, dr. în drept, prof. univ., director al Şcolii doctorale Ştiinţe penale şi drept public a 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI; 

Veaceslav URSU, dr. în drept, conf. univ., decan al Facultății drept, ordine publică și securitate civilă a 

Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI; 

Mihail DAVID, dr. în drept, Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor (IPA), Secţia Română; 

Eugenia BUSMACHIU, dr. în ştiinţe economice, conf. univ., Departamentul Finanţe şi Asigurări, 

ASEM. 
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10
00  

– 10
10 

   Conectarea participanţilor (validarea înscrierii la conferinţă) 

10
10

 – 10
20

   Deschiderea lucrărilor conferinţei 

10
20

 – 11
30

   Sesiune de comunicări în plen 

11
30

 – 11
40

   Pauză 

11
40

 – 11
50

   Conectarea participanţilor la sesiunile de comunicări în secţiuni 

11
50

 – 13
50

   Comunicări în secţiuni 

13
50

 – 14
00

   Închiderea lucrărilor conferinţei 

 

 

 

Rapoarte, comunicări  –  până la 7 minute 

Dezbateri                                            –  până la 5 minute 

Limbi de comunicare                        –  română, rusă 

 

 

 

SECŢIUNILE CONFERINŢEI 

 

I. Reglementări legale şi abordări teoretico-practice în materia drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului 

II. Rolul poliţiei şi a altor organe de drept în asigurarea ordinii şi securităţii publice 

III. Respectarea drepturilor omului în procesul de investigare, prevenire şi 

combatere a criminalităţii  
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10
10

 – 10
20   

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR CONFERINŢEI 

Linkul Google Meet aferent videoconferinţei   
https://meet.google.com/bww-yifr-ari 

 

  

 Dr. Dinu OSTAVCIUC 

Rector al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, 

conferenţiar universitar, comisar-şef de poliţie 

 

 

10
20

 – 11
30   

SESIUNE DE COMUNICĂRI ÎN PLEN 

 

Moderatori: Prof. univ., dr. Iurie LARII 

Conf.  univ., dr. Oleg RUSU 

 

 Participant Tema comunicării/ raportului 

1. Ianuș ERHAN, dr. în drept, conf. univ., 

prorector pentru formare profesională  
Integrarea conceptelor de ordine și securitate 

publică în cadrul politicilor naționale 

2. Dinu OSTAVCIUC, dr. în drept, conf. 

univ., rector al Academiei „Ştefan 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 

Procedura aplicării măsurilor de protecţie a 

victimelor violenţei în familie 

3. Iurie ODAGIU, dr. în drept, conf. univ., 

prim-prorector pentru studii și 

management al calității a Academiei 

„Ștefan cel Mare” a MAI 

Abordări teoretice privind expertiza judiciară a 

locului infracţiunii 

 

4. Mihail DAVID, dr. în drept, Asociaţia 

Internaţională a Poliţiştilor (IPA), Secţia 

Română 

Economia subterană şi spălarea banilor: cauze, 

consecinţe şi încălcări ale drepturilor omului  

 

5. Ion CHIRTOACĂ, judecător, 

Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani), 

preşedinte interimar al Asociaţiei 

Judecătorilor din Republica Moldova 

Particularităţile desfăşurării şedinţei de judecată 

preliminare 

6. Marian GHERMAN, dr. în drept, conf. 

univ., şef al Catedrei Activitate specială 

de investigaţii şi anticorupţie a 

Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI 

Încălcarea drepturilor la educație în regiunea 

transnistreană 

7. Liliana BELECCIU, dr. în drept, conf. 

univ. al Catedrei Drept privat a 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 

Reflecții pe marginea asigurării dreptului la 

respectarea vieții private și de familie 

8. Эльвира ЧЕРНОВА, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры 
О состоянии законности и практике 

прокурорского надзора за исполнением 

https://meet.google.com/bww-yifr-ari
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истории и теории государства и права 

Уфимского юридического института 

МВД России; 

Руфина ОЛЕЙНИК, кандидат 

исторических наук, старший 

преподаватель кафедры истории и 

теории государства и права, 

Уфимского юридического института 

МВД России  

миграционного законодательства (на примере 

Республики Башкортостан) 

 

9. Andrei NEGRU, dr. habilitat în drept, 

profesor universitar, şef al 

Departamentului Drept public, Facultatea 

de drept a Universităţii de Stat din 

Moldova  

Contribuţie la valorificarea drepturilor omului prin 

intermediul recursului normativ 

10. Liliana CREANGĂ, dr. în drept, conf. 

univ. al Catedrei Drept public şi 

securitate a frontierei a Academiei 

„Ştefan cel Mare” a MAI 

Dezvoltarea eficienţei şi calităţii serviciilor pe care 

poliţia modernă din sec. XXI le poate oferi 

cetăţenilor 

 

11. Veaceslav URSU, dr. în drept, conf. 

univ., decan al Facultății drept, ordine 

publică și securitate civilă a Academiei 

„Ștefan cel Mare” a MAI 

Asigurarea dreptului la apărare la etapa de pornire a 

urmăririi penale 

 

12. Andrei GUŞTIUC, dr. în drept, conf. 

univ. al Catedrei Drept privat a 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI; 

Ludmila GUŞTIUC, lector universitar al 

Catedrei Drept public şi securitate a 

frontierei a Academiei „Ştefan cel Mare” 

a MAI 

Impactul corupţiei asupra drepturilor omului în 

Republica Moldova 

13. Iurie LARII, dr. în drept, prof. univ., 

prorector pentru ştiinţă al Academiei 

„Ștefan cel Mare” a MAI; 

Oleg RUSU, doctor în drept, conf. univ., 

şef al Departamentului ştiinţă a 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 

Umanizarea condiţiilor de detenţie ca direcţie de 

realizare a politicii execuţional-penale 
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11
50

 – 13
50   

COMUNICĂRI ÎN SECŢIUNI 

 

SECŢIUNEA I 

Reglementări legale şi abordări teoretico-practice în materia drepturilor  

şi libertăţilor fundamentale ale omului 
 

Linkul Google Meet aferent videoconferinţei   
https://meet.google.com/fgd-bmue-peu 

 

Moderatori: Prof. univ., dr. Ştefan BELECCIU  

Conf. univ., dr. Igor TROFIMOV 

 

 Participant Tema comunicării/ raportului 

1. Maria ORLOV, dr. în drept, conf. univ. 

al Catedrei Drept public şi securitate a 

frontierei a Academiei „Ştefan cel Mare” 

a MAI  

Asigurarea dreptului persoanei vătămate de o 

autoritate publică consacrat în art. 53 (1) din 

Constituţia Republicii Moldova 

2. Evghenia GUGULAN, drd., asistent 

universitar al Catedrei Drept privat a 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 

Dreptul la un mediu sănătos din perspectiva analizei 

practicii CEDO 

3. Ольга ВОЛЧКЕВИЧЬ, 

преподаватель кафедры 

конституционного и международного 

права  

Теория и практика конституционно-правового 

регулирования гражданства Республики 

Беларусь и Республики Молдова 

 

4. Marcel BOȘCANEANU, dr. în drept, 

şef al Direcţiei studii şi management al 

calităţii a Academiei „Ştefan cel Mare” a 

MAI  

Aspecte teoretice și practice privind protecția copiilor 

în mediul online 

5. Eugenia BUSMACHIU, dr. în ştiinţe 

economice, conf. univ., Departamentul 

Finanţe şi Asigurări, ASEM 

Managementul riscului operațional în cadrul  

entităților publice și private 

6. Ştefan BELECCIU, dr. în drept, 

prof. univ., şef al Catedrei Drept public şi 

securitate a frontierei a Academiei 

„Ştefan cel Mare” a MAI; 

Iurie GOLBAN, drd. Academia „Ştefan 

cel Mare” a MAI 

Drepturile şi libertăţile străinilor beneficiari ai unei 

forme de protecţie în Republica Moldova 

7. Grigore ARDELEAN, dr. în drept, conf. 

univ. al Catedrei Drept privat a 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 

Noul concept al ocrotirii persoanei fizice majore 

consacrat in conținutul Codului civil modernizat 

8. Igor BANTUŞ, dr. în drept, conf. univ. 

al Catedrei Drept public şi securitate a 

frontierei a Academiei „Ştefan cel Mare” 

a MAI 

Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor 

libertăţi 

9. Елена КУШНАРЁВА, адъюнкта 

кафедры уголовного права и 

криминологии, Одесский 

государственный университет 

Недвижимое имущество как предмет 

мошенничества: особенности правовой 

идентификации 

 

https://meet.google.com/fgd-bmue-peu
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внутренних дел, Украина, г. Одесса   

10. Oleg BONTEA, dr. în drept, conf. univ. 

al Catedrei Drept public şi securitate a 

frontierei a Academiei „Ştefan cel Mare” 

a MAI 

Serviciul public în Republica Moldova: aspecte 

teoretice şi normative 

11. Liliana CREANGĂ, dr. în drept, conf. 

univ. al Catedrei Drept public şi 

securitate a frontierei a Academiei 

„Ştefan cel Mare” a MAI; 

Mariana CARABANOV, magistru în 

drept, ofiţer principal în cadrul Direcţiei 

managementul proiectelor al IGP 

Promovarea unei culturi a drepturilor şi a egalităţii 

în crearea unui mediu sigur de hărţuirea sexuală 

12. Lilian BACALÎM, drd., Academia 

„Ștefan cel Mare” a MAI, avocat 
Obligațiile pozitive ale statului de a investiga faptele 

de lipsire de viață comise de către agenții statului 

13. Mariana PAVLENCU, dr. în drept, 

conf. univ. al Catedrei Drept public şi 

securitate a frontierei a Academiei 

„Ştefan cel Mare” a MAI; 

Ana-Maria REVENCO, studentă, 

Academia „Ştefan cel Mare” a MAI 

 

Există abilitate în dizabilitate 

14. Vladimir VASILIŢA, drd., şef al 

Serviciului juridic al Academiei „Ştefan 

cel Mare” a MAI 

Garanțiile contribuabililor în cadrul raporturilor 

juridice fiscale 

15. Veronica ARNAUT, dr. în drept, lector 

universitar al Catedrei Drept public şi 

securitate a frontierei a Academiei 

„Ştefan cel Mare” a MAI 

Analiza etimologică şi conceptuală a fenomenului 

„lobism” 

16. Olga DOBĂ, lector universitar al 

Catedrei Drept public şi securitate a 

frontierei a Academiei „Ştefan cel Mare” 

a MAI 

Relaţia dintre societatea  civilă şi instituţiile de stat la 

etapa actuală 

17.  Mircea GLADCHI, drd., asistent 

universitar al Catedrei Drept privat a 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 

Protecția mediului și interacțiunea sa cu proprietatea 

prin prisma reglementărilor CEDO 

18. Mihaela BEJENARI, drd., asistent 

universitar al Catedrei Drept privat a 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 

Protecția dreptului la sănătate prin prisma asigurării 

accesului la medicamente 

19. Oxana EŞANU, drd., asistent universitar 

al Catedrei Drept privat a Academiei 

„Ştefan cel Mare” a MAI, avocat 

Abordări teoretico-practice pentru raporturile de 

muncă în perioada stării de urgență (COVID-19) 

 Igor ŞEVCENCO, şef Departament 

formare iniţială ofiţeri, Academia „Ştefan 

cel Mare” a MAI  

Respectarea drepturilor omului ca principiu 

fundamental al administraţiei publice 

20. Mihaela PASCAL, drd., asistent 

universitar al Catedrei Drept privat a 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 

Probleme actuale privind gestionarea deșeurilor în 

Republica Moldova 

21. Sergiu SOCEVOI, jurist al Serviciului 

juridic al Academiei „Ştefan cel Mare” a 

MAI 

Asigurarea dreptului la libera circulaţie în contextul 

pandemiei provocate de Covid-19 
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SECŢIUNEA II 

Rolul poliţiei şi a altor organe de drept în asigurarea ordinii şi securităţii publice 
 

Linkul Google Meet aferent videoconferinţei   
https://meet.google.com/rdy-vymg-vhn 

 

Moderatori: Conf. univ., dr. Vitalie IONAŞCU 

Dr. Anatolie CANANĂU 

 

 Participant Tema comunicării/ raportului 

1. Vasile ZAVATIN, dr. în drept, conf. 

univ. al Catedrei Drept poliţienesc şi 

securitate publică a Academiei „Ştefan 

cel Mare” a MAI 

Criminalitatea rurală versus criminalitatea urbană – 

aspecte comparative 

 

2. Vitalie IONAŞCU, dr. în drept, conf. 

univ., prodecan al Facultății drept, ordine 

publică și securitate civilă a Academiei 

„Ștefan cel Mare” a MAI 

Impactul consumului de băuturi alcoolice asupra 

comportamentului violent 

 

3. Ianuș ERHAN, dr. în drept, conf. univ., 

prorector pentru formare profesională a 

Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI 

Managementul situațiilor de criză în domeniul 

ordinii publice prin prisma respectării drepturilor 

omului 

4. Aliona BIVOL, dr. în psihologie, conf. 

univ., şef al Catedrei Ştiinţe manageriale, 

socio-umane şi comunicare profesională 

a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 

Rolul empatiei funcţionarului public cu statut 

special în stabilirea contactului psihologic cu 

subiecţii raporturilor juridice 

5. Anatolie CANANĂU, dr. în drept, conf. 

univ., şef al Catedrei Drept poliţienesc şi 

securitate publică a Academiei „Ştefan 

cel Mare” a MAI 

Atitudini, valori şi comportament în activitatea 

poliţistului de sector 

6. Mariana-Cristina DRAGOMIR, dr. în 

drept, mediator, România 
Reglementări internaţionale şi naţionale privind 

statutul femeii în societate  

7. Alexandru CICALA, dr. în drept, conf. 

univ. al Catedrei Activitate specială de 

investigaţii şi anticorupţie a Academiei 

„Ştefan cel Mare” a MAI 

Rolul poliţiei în activitatea de prevenire a 

infracţiunilor de pungăşie 

8. Рустем АМИРОВ, кандидат 

юридических наук, доцент кафедры 

истории и теории государства и права 

Уфимского юридического института 

МВД России 

Правовое регулирование применения военной 

силы для обеспечения внутренней безопасности 

Российской империи (XIX - начало XX в.в) 

 

9. Iurie BULAI, dr. în drept, conf. univ. al 

Catedrei Procedură penală, criminalistică 

și securitate informațională a Academiei 

„Ştefan cel Mare” a MAI 

Asigurarea drepturilor şi libertăţilor persoanei – 

între mit şi realitate 

10. Albert ANTOCI, dr. în drept, conf. univ. 

al Catedrei Drept poliţienesc şi securitate 

publică a Academiei „Ştefan cel Mare” a 

MAI 

Caracteristica criminologică a criminalităţii rurale 

 

https://meet.google.com/rdy-vymg-vhn
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11. Marian NUCU, dr. în drept, împ. adjunct 

inspector şef al IPJ Constanţa, România  
Instituţii internaţionale antrenate în prevenirea şi 

combaterea traficului ilicit de droguri  

12. Ghenadie PREŢIVATÎI, asistent 

universitar al Catedrei Drept poliţienesc 

şi securitate publică a Academiei „Ştefan 

cel Mare” a MAI 

Rezistența la stres și frică a polițistului în exercițiul 

funcției 

13. Olga POSTOVAN, asistent universitar  

al Catedrei Drept poliţienesc şi securitate 

publică a Academiei „Ştefan cel Mare” a 

MAI 

Statutul, locul şi rolul poliţiei comunitare în cadrul 

politicilor de ordine publică orientate către 

comunitate 

14. Ludmila OSTAP, drd., Academia 

„Ştefan cel Mare” a MAI; 

Igor VRABII, masterand, Academia 

„Ştefan cel Mare” a MAI 

Protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale 

copilului în procesul asigurării ordinii și securității 

publice 

15. Vasile POPA, drd., Universitatea de Stat 

din Moldova 
Supravegherea tehnica și punerea în executare de 

către lucrători specializați din cadrul poliției 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA III 

Respectarea drepturilor omului în procesul de investigare, prevenire  

şi combatere a criminalităţii 
 

Linkul Google Meet aferent videoconferinţei   
https://meet.google.com/tav-unxx-cpg 

 

Moderatori: Conf. univ., dr. Marian GHERMAN 

Conf. univ., dr. Constantin RUSNAC; Conf. univ., dr. Alexandru ZOSIM 

 

 Participant Tema comunicării/ raportului 

1. Boris GLAVAN, dr. în drept, conf. univ. 

al Catedrei Activitate specială de 

investigaţii şi anticorupţie a Academiei 

„Ştefan cel Mare” a MAI” 

Aspecte istorice privind raportul dintre investigațiile 

speciale, procesul penal și drepturile omului: sec. 

XIX – sec. XX 

2. Alexandru ZOSIM, dr. în drept, conf. 

univ., şef al Catedrei Drept penal şi 

criminologie a Academiei „Ştefan cel 

Mare” a MAI 

Importanţa legiferării elaborării politicii juridico-

penale 

3. Sofia PILAT, dr. în drept, conf. univ. al 

Catedrei Procedură penală, criminalistică 

şi securitate informaţională a Academiei 

„Ştefan cel Mare” a MAI 

Cauzele şi condiţiile care contribuie la comiterea 

infracţiunii de vandalism 

4. Тимур ГАЗИЗОВ, преподаватель 

кафедры профессиональной 

подготовки, майор полиции 

Уфимского юридического института 

Министерства внутренних дел 

Актуальные особенности и 

межгосударственные стандарты выявления 

преступления, предусмотренного статьей 174 

УК РФ 

https://meet.google.com/tav-unxx-cpg
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Российской Федерации,  г. Уфа. 

5. Iurie ODAGIU, dr. în drept, conf. univ., 

prim-prorector pentru studii și 

management al calității a Academiei 

„Ștefan cel Mare” a MAI; 

Andrei LUNGU, drd., şef al Serviciului 

protecţia datelor cu caracter personal, 

Academia „Ştefan cel Mare” a MAI 

Amprenta cerebrală - metodă revoluționară aplicată 

la exonerarea nevinovaților 

 

6. Simion CARP, dr. în drept, prof. univ., 

cercetător ştiinţific principal al 

Departamentului ştiinţă a Academiei 

„Ştefan cel Mare” a MAI;  

Cornel OSADCII, dr. în drept, conf. 

univ. al Catedrei Drept penal şi 

criminologie a Academiei „Ştefan cel 

Mare” a MAI 

Apărarea drepturilor şi libertăţilor condamnaţilor la 

pedeapsa închisorii prin prisma implementării 

sistemului de garanţii  

7. Iurie ODAGIU, dr. în drept, conf. univ., 

prim-prorector pentru studii și 

management al calității a Academiei 

„Ștefan cel Mare” a MAI; 

Constantin RUSNAC, dr. în drept, conf. 

univ., şef al Catedrei Procedură penală, 

criminalistică și securitate informațională 

a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI  

Dezideratele unei cercetări calitative a infracțiunilor 

 

8. Lilian LUCHIN, dr. în drept, 

conferenţiar universitar al Catedrei 

Procedură penală, criminalistică şi 

securitate informaţională a Academiei 

„Ştefan cel Mare” a MAI 

Tehnologii moderne aplicabile în procese penale vs 

drepturile fundamentale ale omului 

 

9. Sergiu BULARU, drd., Academia 

„Ştefan cel Mare” a MAI, judecător, 

Judecătoria Chişinău 

Confiscarea ca măsură de siguranţă în dreptul penal 

10. Radion COJOCARU, dr. în drept, conf. 

univ., director al Şcolii doctorale Ştiinţe 

penale şi drept public a Academiei 

„Ştefan cel Mare” a MAI; 

Sergiu COJOCARU, drd., lector 

universitar al Catedrei Drept penal şi 

criminologie a Academiei „Ştefan cel 

Mare” a MAI 

Reflecţii şi soluţii de perspectivă privind 

incriminarea huliganismului în Codul penal al 

Republicii Moldova 

 

11. Valentin CHIRIȚA, dr. în drept, conf. 

univ. al Catedrei Drept penal şi 

criminologie a Academiei „Ştefan cel 

Mare” a MAI;   

Alexandru DRĂGULEANU, drd., 

Academia „Ştefan cel Mare” a MAI 

Personalitatea infractorului mercenar 

 

12. Ion SLISARENCO, dr. în drept, conf. 

univ. al Catedrei Drept penal şi 

criminologie a Academiei „Ştefan cel 

Mare” a MAI 

Răspunderea penală pentru infracţiunile contra 

siguranţei traficului rutier ca aspect al asigurării 

securităţii publice a membrilor comunităţii 
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13. Artiom PILAT, drd., asistent universitar 

al Catedrei Procedură penală, 

criminalistică și securitate informațională 

a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 

Respectarea dreptului la apărare la dispunerea 

expertizei judiciare 

14. Efrosinia URSU, drd., Academia 

„Ștefan cel Mare” a MAI 
Aspecte de drept comparat privind pornografia 

infantilă 

15. Ghennadi CALCAVURA, drd., asistent 

universitar al Catedrei Activitate specială 

de investigaţii şi anticorupţie a 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 

Noţiunea respectării drepturilor civile la realizarea 

măsurilor speciale de investigaţii 

16. Valentina RUSSU, drd., asistent 

universitar al Catedrei Drept penal şi 

criminologie a Academiei „Ştefan cel 

Mare” a MAI  

Limitele răspunderii şi sancţionării penale a 

minorilor 

17. Olesea CREȚU, drd., formator, 

Departamentul formare continuă şi 

managerială, Academia „Ştefan cel 

Mare” a MAI  

Reabilitarea – drept al persoanei scoase de sub 

urmărire penală 

18. Ion ROTARU, drd., asistent universitar 

al Catedrei Drept penal şi criminologie a 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 

Criminalitatea violentă – pericol iminent al 

securităţii şi ordinii publice 

 

19. Sergiu SOCEVOI, jurist al Serviciului 

juridic al Academiei „Ştefan cel Mare” a 

MAI 

Aplicarea sechestrului  în cadrul  cauzei penale şi 

asigurarea dreptului de proprietate 

20. Alina STAHURSCHI, drd., Academia 

„Ştefan cel Mare” a MAI 
Elemente de drept penal comparat privind atragerea 

minorilor la activitatea criminală sau determinarea 

lor la săvârșirea unor fapte imorale cu alte fapte 

penale 

21. Vadim ROŞCULEŢ, drd., Academia 

„Ştefan cel Mare” a MAI 
Cauzele malpraxisului medical în Republica 

Moldova 

22. Ludmila ŞUBELIC, drd., ofiţer 

principal al Serviciului protecţia datelor 

cu caracter personal, Academia „Ştefan 

cel Mare” a MAI 

Unele activităţi orientate spre diminuarea influenţei 

subculturii criminale asupra personalităţii minorilor 

 

23. George RINJA, drd., Academia „Ştefan 

cel Mare” a MAI (România) 
Abordări delimitative a traficului de organe, ţesuturi 

şi celule umane de alte infracţiuni omogene 

 Sergiu LISNIC, drd., Academia „Ștefan 

cel Mare” a MAI 
Obiectul infracțiunii de producere, import, 

comercializare sau punere ilegală la dispoziţie a 

mijloacelor tehnice sau produselor program 
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