
Tematica tezelor de doctorat 

(doctoranzii înmatriculaţi la studii în anul 2014 ) 

 

Nr. Numele și 

prenumele 

doctorandul

ui 

Profilul 

științific 

Specialitatea 

științifică 

Sec

ția 

Tema tezei de 

doctorat 

Conducătorul 

științific 

1. BULAT 

Andrei 

 

551 – 

Teoria 

generală a 

dreptului 

551.01 – 

Teoria 

generală a 

dreptului 

zi Правовые 

механизмы 

защиты основ 

конституционного 

строя государств 

на современном 

этапе 

Craiovan I., 

dr., prof., univ. 

univ. 

 

2. 1. TERZIMAN  

Alexandru 

 

551 – 

Teoria 

generală a 

dreptului 

551.01 – 

Teoria 

generală a 

dreptului 

zi Rolul factorilor-

psihosociali în 

configurarea și 

eficiența dreptului 

Coptileț  

Valentina, dr., 

conf. univ. 

3 2. DASCĂL 

Irina 

551 – 

Teoria 

generală a 

dreptului 

551.01 – 

Teoria 

generală a 

dreptului 

fr. 

red

. 

Tehnici legislative 

și procesul de 

reglementare a 

relațiilor sociale în 

Republica Moldova 

Craiovan I., 

dr., prof., univ. 

univ. 

 

4 3. FONDOS 

Igor 

551 TGD 

 

551.01  TGD Zi  Controlulul 

parlamentar - pilon 

fundamental al 

statului de drept 

Craiovan I., 

dr., prof., univ. 

univ. 

 

5 4. JUCOV 

Dumitru 

552 Drept 

Public  

 

552.01 Dr. 

constituțional 

zi Analiza juridică a 

conceptului de 

identitate 

digitalaprin prisma 

respectării 

drepturilor omului 

în Republica 

Moldova 

V.     

Zaporojan, dr., 

conf. univ. 

6 SECRIERU 

Al-dru 

5.  

553 Drept 

privat  

 

553.05 Dr. 

muncii și prot. 

soc. 

zi Căile amiabile și 

jurisdicționale de 

soluționare a 

litigiilor 

individuale de 

Romandaș 

Nic., dr., prof., 

univ. 



muncă 

7 CHIRONA

CHI 

Vladimir 

6.  

553 Drept 

privat  

553.01 Dr. 

civil 

zi   Moștenirea legală 

și reglementarea 

legislației RM. 

Aspecte teoretice și 

practice. 

Dandara L.,  

dr., conf. univ. 

8 BRÎNZĂ 

Marina 

7.  

553 Drept 

privat  

553.01 Dr. 

civil 

zi   Regimul juridic al 

străinului în dreptul 

internațional privat 

Dandara L., 

dr., conf. univ.   

9 ȘAVGA 

Magda 

8.  

553 Drept 

privat  

553.01 Dr. 

civil 

zi   Condițiile 

exercitării 

activității 

comerciale în RM. 

Aspecte teoretice și 

practice. 

Dandara L.,  

dr., conf. univ. 

10 ALABDULJ

ABBAR Naif 

Jassim  

 

553 Drept 

Privat  

 

553.06 

Drept 

internaţional şi 

european 

privat 

zi Instituțiile 

dreptului 

internațional privat 

și izvoarele 

convenționale  în 

lumea islamică  

Cojocaru 

Violeta, 

prof. univ., dr. 

hab. 

 

11 FILIPSCHI 

Alexandru 

553 Drept 

Privat 

553.01 Dr. 

civil 

zi Reglementarea 

raporturilor de 

vînzare-cumpărare 

on-line   a 

serviciilor de 

turism 

Cojocari E., dr. 

hab., prof. 

univ. 

12 BEZEDE 

Valentina 

9.  

553 Drept 

Privat  

 

553.01 Dr. 

civil 

fr. 

red

. 

Partajul averii 

succesorale în 

legislația 

Republicii 

Moldova 

Cojocari E., dr. 

hab., prof. 

univ. 

13 BEZEDE 

Vladimir 

 

553 Drept 

Privat  

 

553.01 Dr. 

civil 

fr. 

red

. 

Statutul juridic al 

executorului 

judecătoresc 

Cojocari E., dr. 

hab., prof. 

univ. 

14 TUNI 

Corneliu            

 

553 Drept 

Privat  

 

553.01 Dr. 

civil 

fr. 

red

. 

Mecanismele 

teoretice și   legale 

de implimentare a 

medierii în practica 

soluționării 

Cojocari E., dr. 

hab., prof. 

univ. 



litigiilor 

15 SUSANU 

Mihai 

553 Drept 

Privat  

 

553.01 Dr. 

civil 

fr. 

red

. 

Pârghii legislative  

de sprijinire a  

mediului de afaceri  

prin implementarea  

de  mecanisme  

specifice  

dezvoltării 

sectorului 

întreprinderilor 

mici și mijlocii 

 

Cojocari E., dr. 

hab., prof. 

univ. 

       

16 COJUHARI 

Nicolae 

10.  

554. Dr. 

penal  

 

554.01 Dr. 

penal și 

execuțional 

penal 

zi Răspunderea în 

flagrant delict în 

cauză de corupție: 

cadrul național și 

jurisprudența Curții 

Europene pentru 

Drepturile Omului 

Cușnir Valeriu, 

dr. hab., prof. 

univ 

17 MICU Andrei 

 

554 Drept 

Penal  

 

554.01 Dr. 

penal și 

execuțional 

penal 

fr. 

red

. 

Răspunderea 

penală pentru 

faptele care aduc 

atingere conservării 

biodiversității 

faunei 

Ulianovschi 

Xenofon, 

dr. hab., prof. 

univ. inter. 

18 PAVLIUC 

Ghenadie 

 

554 Drept 

Penal  

 

554.01 Dr. 

penal și 

execuțional 

 fr. 

red

. 

Răspunderea 

penală pentru 

amenințarea sau 

violența savirșită 

asupra unei 

persoane cu funcție  

de răspundere sau 

asupra unei 

persoane care își 

îndeplinește datoria  

obștească (349 CP) 

S. Maimescu 

dr., conf. univ. 

 

19 SCUTELNIC 

Ovidiu 

554 Drept 554.01 Dr. fr. Protecția juridică a S. Maimescu, 



 Penal  

 

penal și 

execuțional 

penal 

red

. 

martorilor și a altor 

participanți la 

procesul penal. 

Aspecte teoretico-

practice. 

dr., conf. univ. 

 

20 MORARU 

Petru 

 

554 Drept 

Penal  

 

554.03 Drept 

Procesual 

Penal  

fr. 

red

. 

Temeiurile 

recursului – al 

treilea grad de 

jurisdicție 

T. Popovici,  

dr., conf. univ. 

 

21 EVTODIEV 

Silvia 

 

554 Drept 

Penal  

 

554. 04 

Criminalistică, 

expertiză 

judiciară, 

investigaţii 

operative 

fr. 

red

. 

Metode optice de 

analiză a urmelor 

în cadrul 

expertizelor 

judiciare 

 

Popovici 

Tudor, dr. în 

drept, conf. 

univ., 

Caraman 

Mihail, dr. 

hab. în şt. 

fizico-

matematice, 

prof. univ. 

 

 

 

22 GORAŞOV  

Igor 

554 Drept 

Penal  

 

554. 04 

Criminalistică, 

expertiză 

judiciară, 

investigaţii 

operative 

fr. 

red 

Expertizele 

economice 

judiciare a 

ccontractelor 

internationale 

(analiza teoretico-

practica) 

Popovici 

Tudor, dr., 

conf. univ. 

Ganea 

Victoria, dr., 

conf. univ. 

23   MUHAMED 

Elsheikh 

 

562. 

Relaţii 

internaţion

ale 

 

562.01 Teoria 

şi metodologia 

relaţiilor 

internaţionale 

şi a diplomaţiei 

zi Medierea – ca 

instrument de 

soluționare a 

conflictelor 

interculturale. 

Studiu comparat. 

 

Rusnac Gh., 

prof. univ., dr. 

hab. 

V. Gonța, dr., 

conf. univ. 

(consultant) 

       

 

 


