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1100 – 1130  Înregistrarea participanților, Corp V, sala 558  

 

1130 – 1215 Deschiderea lucrărilor Conferinței științifice 

 

1215 – 1245  Pauză de cafea 

 

1245 – 1645 Comunicări în secțiuni 

 

1645 – 1715  Ședințe de totalizare pe secțiuni și închiderea 

lucrărilor conferinței. 
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DESCHIDEREA SOLEMNĂ 

a lucrărilor Conferinței științifico-practice 

Asigurarea egalității, echității și demnității umane – obiectiv primordial în 

materia drepturilor omului 

 
 

Ședința plenară 

sala 558, corp V 

 
Cuvânt de salut: 

 
Valentina PRIȚCAN, conf. univ., dr., Prorector pentru activitate științifică și 
relații internaționale, coordonator instituțional al proiectului HRLAW 
 
Vitalie RUSU, conf. univ., dr., Decanul Facultății de Drept și Științe Sociale 
 
Ina ODINOKAIA, conf. univ., dr., Șeful Catedrei de drept 
 
 

COMUNICĂRI: 
 
Valentina PRIȚCAN, conf. univ., dr., Prorector pentru activitate științifică și 
relații internaționale, coordonator instituțional al proiectului HRLAW 
Oficiul Ombudsmanului Studenţesc (OOS)-promotor al drepturilor şi libertăţilor 
omului în comunitatea academică a USARB.  

 
 
Mihaela ȘALARI, masteranda grupei DO 11M 
Aspecte teoretico-practice privind realizarea dreptului la viață. 

Coordonator științific: 
Ina ODINOKAIA, conf. univ., dr. 

 
Cătălin LUPAȘCO, studentul grupei DR 31Z 

Libertatea de exprimare versus cenzura: analiză teoretico-practică. 

Coordonator științific: 
Ina ODINOKAIA, conf. univ., dr. 



5 

 

Secțiunea nr.1, 
sala 553, corp V 

 
Moderatori: Anatolie FAIGHER 

Cristina CRAEVSCAIA 
 

Vitalie RUSU, conf. univ., dr.; Lucia RUSU, lect. univ., dr. 

Asigurarea drepturilor inculpatului în cadrul procesului penal contradictorial. 
 

 

Dumitru DUMITRAȘCU, asist. univ., drd. 

Apărarea drepturilor omului prin acțiuni colective în procesul civil. 

 

 

Victoria ȚARĂLUNGĂ, conf. univ., dr. 

Prevenirea și combaterea violenței împotriva femeii – obiectiv primordial în 

materia drepturilor omului. 

 

 

Eduard BOIȘTEANU, conf. univ., dr. hab. 

Protecția juridică a dreptului de autor al salariatului în cazul operelor de serviciu. 
 

 

Ion BUZINSCHI, lect. univ. 

Practica Curții Europene a Drepturilor Omului în lumina provocărilor societății 

informaționale globale. 

 

 

Mariana SPATARI, conf. univ., dr. 

Dreptul la reintegrare în comunitate a infractorului minor. 
 

 

Igor COJOCARU, conf. univ., dr. 
Aplicarea principiului echității în materie de dezvoltare regională și locală. 
 

 

Natalia JANU, asist. univ. 

Mecanismul transmiterii dreptului de proprietate prin moștenire. 

 

 

Ion DĂNOI, conf. univ., dr. 
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Protecția intereselor economice ale consumatorului. 

 

 

Cristina CRAEVSCAIA, asist. univ. 
Garantarea dreptului de proprietate prin prisma art.17 din Declarația Universală 
a Drepturilor Omului. 
 

 

Ina ODINOKAIA, conf. univ., dr. 
Asigurarea dreptului la un trai decent – îndatorire fundamentală a statului. 
 
 
Ruslan GRIGORAȘ, asist. univ. 
Respectarea principiilor egalității și echității în contextul calificării participației. 
 
 
Anatolie FAIGHER, conf. univ., dr. 
Consumul și traficul de droguri - violare gravă a drepturilor omului. 
 
 
Ludmila DUMBRĂVEANU, asist. univ. 
Ghișeul unic – mecanism de asigurare a accesului cetățenilor la serviciile 
publice. 
 
 
Ludmila ȚARANU, lect. univ., dr. 
Reflecții despre misiunea organelor administrației publice locale privind 
protecția drepturilor copilului. 
 
 
Tatiana CRUGLIȚCHI, lect. sup. univ. 
Condițiile și premisele dreptului la acțiune. 
 
 
Ion CIOBANU, conf. univ., dr. 
Asigurarea transparenței decizionale prin implementarea sistemul electronic 
de achiziții publice M-tender. 
 
 
Mihaela KRUGLIȚKI, asist. univ. 
O viziune asupra libertății de exprimare. 
 
 
Valentin CAZACU, lect. univ., dr. 
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Rezoluțiunea contractului de vânzare internațională de mărfuri între eroarea de 
drept și principiul venire in contra factum proprium. 
 
 

Secțiunea nr. 2, 
sala 558, corp V 

 
Moderatori: Victoria ȚARĂLUNGĂ 

Ludmila ȚARANU 
 

Victor MIHAILOV, Dan PÎRȚAC, studenții grupei DR 21Z 
Protecția drepturilor copilului în contextul justiției juvenile din Republica 
Moldova: realizări și deziderate. 

Coordonator științific: 
Victoria ȚARĂLUNGĂ, conf. univ., dr. 

 
 

Natalia COJULENCO, studenta grupei DR 32Z 
Клонирование в свете права на человеческое достоинство и 
целостность личности. 

Coordonator științific: 
Cristina CRAEVSCAIA, asist. univ. 

 
 

Igor GHERAS, studentul grupei AS31Z 
Respectarea drepturilor persoanelor cu probleme de sănătate mintală în 
procedura internării nevoluntare. 

Coordonator științific: 
Elvira CIOBANU, asist. univ., drd. 

 
 

Cătălin SANDU, Xenia DASCĂL, studenții grupei DR 22Z și DR 31Z 
Pactul Global al ONU privind migrația versus suveranitatea statelor. 

Coordonator științific: 
Victoria ȚARĂLUNGĂ, conf. univ., dr. 

 
 

Olesea PALADI, Mihail RUSANOVSCHI, studenții grupei CT 31R 
Rolul Curții Europene a Drepturilor Omului în apărarea drepturilor și libertăților 

fundamentale ale cetățenilor Republicii Moldova. 

Coordonator științific: 
Ludmila ȚARANU, lect. univ., dr. 

 
 

Elena GOROBEȚ, Valeria TAMBUR, studentele grupei DR 22Z 
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Încălcarea drepturilor copilului prin exploatarea lor sexuală – problemă de nivel 

național și internațional. 

Coordonator științific: 
Victoria ȚARĂLUNGĂ, conf. univ., dr. 

 
 
Veaceslav BURDENIUC, studenții grupei DR 21Z 

Право на честь и достоинство в Республике Молдова.  
Coordonator științific: 

Anatolie FAIGHER, conf. univ., dr. 
 
 
Corina MIJU, Cristina COȚOFANĂ, studentele grupei DR 22Z 
Abordare criminologică a traficul de ființe umane. 

Coordonator științific: 
Anatolie FAIGHER, conf. univ., dr. 

 
 

Ana NOROC, studenta grupei DR 41Z 
Îndatoririle fundamentale ale persoanei prin prisma art.29 al Declarației 
Universale a Drepturilor Omului. 

Coordonator științific: 
Cristina CRAEVSCAIA, asist. univ. 

 
 

Cristina PARTOLEA, studenta grupei AS31Z 

Stigmatizarea și discriminarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală. 

Coordonator științific: 
Elvira CIOBANU, asist. univ., drd. 

 
 
 

SECȚIUNEA nr.3, 
sala 554, corp V 

 
Moderatori: Ina ODINOKAIA 

Ion CIOBANU 
 
Carina GOGOMAN, Sorina SÎRBU, studentele grupei DR 11Z 
Comentariu privind aplicarea restricțiilor dreptului de vot prin prisma jurisdicției 
constituționale. 

Coordonator științific: 
Ion CIOBANU, conf. univ., dr. 
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Mihai CERNAUȚAN, masterandul grupei DO 21M 
Dimensiunea teoretico-practică a libertății conștiinței. 

Coordonator științific: 
Ina ODINOKAIA, conf. univ., dr. 

 
 
Adrian NICHIFOR, masterandul grupei DO 21M 
Studiu comparat privind asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați. 

Coordonator științific: 
Ina ODINOKAIA, conf. univ., dr. 

 
Irina CUZMINSCHI, masteranda grupei MAP 21Z 
Asigurarea și garantarea securității votului electronic. 

Coordonator științific: 
Ion CIOBANU, conf. univ., dr. 

 
 

Elena LESNIC, masteranda grupei DO 21M 
Protecția drepturilor victimelor infracțiunii: aspecte teoretico – practice. 

Coordonator științific: 
Vitalie RUSU, conf. univ., dr. 

 
Marina NEMERENCO, studenta grupei DR31Z 

Respectarea drepturilor omului în procesul civil. 

Coordonator științific: 
Tatiana CRUGLIȚCHI, lect. sup. univ. 

 
Tatiana COROLI, Alexandrina  REABOI, masterandele grupei RM 21M 

Protecția juridică a demnității în muncă. 

Coordonator științific: 
Eduard BOIȘTEANU, conf. univ., dr. hab. 

 
Mariana GÎRBU, masteranda grupei MAP 21Z 
Asigurarea transparenței decizionale de către UAT II în Republica Moldova. 

Coordonator științific: 
Ion CIOBANU, conf. univ., dr. 

 
Violeta PELENCIUC, masteranda grupei RM 21M 
Analiza reglementărilor internaționale și naționale privind protecția familiei. 

Coordonator științific: 
Ludmila ȚARANU, lect. univ., dr. 

 
 
Sergiu GRUMEZA, masterandul grupei MAP 21Z 
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Bunele practici ale statelor baltice: model administrativ al Letoniei. 
Coordonator științific: 

Ion CIOBANU, conf. univ., dr. 
 

Sarhan AMRAHOV, studentul grupei DR 23Z 
Право на защиту от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

Coordonator științific: 
Cristina CRAEVSCAIA, asist. univ. 
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COMITET ORGANIZATORIC 

 
 
Valentina PRIȚCAN, conf. univ., dr., Prorector pentru activitate științifică și 
relații internaționale, coordonator instituțional al proiectului HRLAW 
 
Vitalie RUSU, conf. univ., dr., Decanul Facultății de Drept și Științe Sociale 
 
Ina ODINOKAIA, conf. univ., dr., Șeful Catedrei de drept 
 
Victoria ȚARĂLUNGĂ, conf. univ., dr., Catedra de drept 
 
Cristina CRAEVSCAIA, asist. univ., Catedra de drept 
 


