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 Lucrările Conferinței vor avea loc on-line. 



 

 

09.00 – 09.50 – Înregistrarea participanților  

10.00 –10.20 – Deschiderea oficială a conferinţei  

10.30 – 13.45 – Desfăşurarea lucrărilor pe ateliere  

13.45 – 14.00– Totalizarea rezultatelor Conferinței 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



ATELIER: ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE  

 

 

 

Moderatori: Bercu Oleg, Rusandu Ivan 

 

 

Andrieș Vasile (USM) – „Geopolitica frontierelor europene” 

Bercu Oleg (USCh „B.P. Hasdeu”) – „Procedura de alegere și investire în funcție a 

deputaților din Adunarea Populară a UTAG” 

Cebotari Svetlana (USM) – „Impactul alegerilor din SUA asupra relațiilor internaționale” 

Cozonac Renata (Camera Naţională a Cărţii din RM) – „Importanţa funcţionalităţii 

sistemului asigurării securităţii umane în procesul de modernizare socio-politică a Republicii 

Moldova” 

Filipov Ina (USCh „B.P. Hasdeu”) – „Coeziune socială versus bunăstare socială” 

Gîrneț Ilie (USCh „B.P. Hasdeu”)  – „Apariția, evoluția și impactul diplomaţiei 

parlamentare în afirmarea Republicii Moldova pe arena internațională” 

Rusandu Ion (Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al AȘM) – 

„Societatea, puterea si opozitia in contextul epidemiei” 

Saitarlî Natalia (USCh „B.P. Hasdeu”)  - „Obiectul acțiunii in contencios administrativ 

conform reglementarilor Codului Administrativ al RM” 

Spînu Stela (Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu", 

Academia de Administrare Publică) - „Toleranța în contextul comunicării interculturale” 

Sprincean Serghei (Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al AȘM) - 

„Particularități în procesul de asigurare a securității umane” 

 

  



ATELIER: ȘTIINȚE JURIDICE  

 

Moderatori: Chironachi Vladimir, Bodlev Sergiu 

 

 

Andronic Natalia (Procuratura Generală)  - „Răspunderea penală pentru acțiuni 

intenționate pentru ațățarea vrajbiei, diferențierii sau dezbinării naționale, entice, rasiale sau 

religioase” 

Arseni Igor (Universitatea de Stat din Comrat) – „Структура и содержание 

мотивированного решения по гражданскому делу: теоретико-практический аспект” 

 

Bodlev Sergiu (USCH „B.P. Hasdeu”)  - „Răspunderea morală a funcționarilor vamali 

pentru ilegalitățile admise în timpul desfășurării activităților profesionale” 

Blașcu Olesea, (USCH „B.P. Hasdeu”)  - „Reglementarea juridică a impozitului pe venit, 

din chiria bunurilor imobile” 

 

Bosîi Dumitru (Judecătoria Cahul) – „Sportul profesionist în contextul pandemiei” 

Botezatu Elena, Botezatu Igor, (USC „B.P. Hasdeu”)   -  „Analiza juridico-penală a 

infracţiunii de trafic de copii, latura subiectivă” 

 

Calendari Dumitru (Procuratura de Circumscripție Cahul) – „Integrarea Europeană prin 

intermediul normelor de drept aplicate în instanța de apel pe cauzele penale” 

 

Caraivan Ruslan (procuratura Cimișlia) – „Отказ прокурора от обвинения: теоретико-

правовой анализ” 

Chironachi Vladimir, (USC „B.P. Hasdeu”) – „Conditiile necesare pt a putea mosteni in 

noua reglemenare a Codului civil” 

Ciudin Oxana  (USC „B.P. Hasdeu”)  - „Probleme de sistem constatate în materia înaintării 

demersurilor de aplicare a arestării preventive” 

Cobîșenco Ion – „Protecția penală a vieții private” 

 

Cristea Daniel (Universitatea de Stat din Moldova) – „Garanții de protecție a datelor cu 

caracter personal în cadrul controlului judiciar al procedurii prejudiciare” 

Cruglițchi Tatiana (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți) – „Determinarea naturii 

juridice și a principalelor caracteristici ale sancţiunilor procedurale civile” 

 

Cuciurcă Angela  (Universitatea Agrară de Stat din Moldova) – „Asistența juridică 

internațională în materie penală în reglementarile legislative ale altor state” 

 

Donos Evlampie, (USC „B.P. Hasdeu”)  - „Încetarea contractului individual de muncă din 

inițiativa angajatorului  – reglementări și soluții” 



Dandeș Veaceslav, (USC „B.P. Hasdeu” ) –  „Drepturile condamnatului, a soțului și a rudelor 

apropiate ale condamnatului în cadrul procedurii de revizuire în procesul penal” 

Erhan Reghina (Universitatea de Stat din Moldova) – „Perceperea legislativă a noțiunii de 

investiții sociale și practica mondială în reglementarea acestora” 

Isac Oxana (Universitatea de Stat din Moldova) – „Conotația infracțional-penală a 

suicidului”  

Piterschi Eugeniu (Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI al RM) – „Examinarea laturii 

subiective a infracțiunii de falsificarea probelor”  

Soroceanu Igor (Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI RM) – „Studiu comparativ privind 

încălcarea dreptului la libera circulație a unor mercenari” 


