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Lucrări științifice 

 

1. Monografii (recomandate spre editare de consiliul ştiinţific/senatul instituţiei acreditate la 

profilul respectiv): 

 1.1.monografii monoautor 

1.2. monografii colective (cu specificarea contribuţiei personale). 

 

2. Articole  în reviste ştiinţifice  

2.1. în reviste din bazele de date Web of Science şi SCOPUS 

2.1.1. The cancellation of administrative acts. JOURNAL OF LAW AND ADMINISTRATIVE 

SCIENCES ISSN 2392 – 8298 ISSN–L 2392 – 8298 Special Issue/2015, p. 860-867, 0,43, c.a. 

2.1.2. Abordări aplicative privind contractul de achiziţii publice în Republica Moldova., 

Achiziţii publice: cadrul normativ, proceduri şi căi de atac în contextul european al accesării 

fondurilor structurale., Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2018, p. 177-184. 

 

2.2. în reviste din străinătate recunoscute 

2.2.1. Belecciu Ştefan (în coautorat) “Legal and practical, aspect concerning the object of 

administrative contracts”. Review of juridical studies. Fiat Iustitia, „Dimitrie Cantemir” Cristian 

University, Bucharest, Faculty of Law Cluj-Napoca, 2016, p. 26-32. 
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2.3. în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei 

2.3.1. „Deosebiri conceptuale între actul administrativ şi alte categorii de acte juridice”, Legea 

şi viaţa, nr. 3 – 2015, p. 49, 0,63, c.a. 

2.3.2. Belecciu Ştefan (în coautorat) „Modalităţi de dobândire a cetăţeniei în contextul 

cetăţeniei europene” În: Legea şi Viaţa, nr. 11, Chişinău, 2014, p. 0,6 c.a. 

 

3. Articole  în culegeri ştiinţifice 

3.1. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare)  

3.1.1. Belecciu Ştefan (în coautorat) „Impactul autonomiei speciale asupra statutului de stat 

unitar”, Sesiunea ştiinţifică internaţională, Ediţia a II-a „Uniunea europeană – spaţiu de libertate, 

securitate şi justiţie”, Academia de poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de poliţie, 

Bucureşti, 2013., p. 38-44. 

3.1.2. Public administrations in multiethnic countries., International Conference on The 

Efficiency of Legal Norms, 2nd Edition – From Theory to Practice (ELN) Organization: Faculty 

of Law Cluj-Napoca – “Dimitrie Cantemir” Christian University., Cluj-Napoca, Romania, April 

25-27, 2013., Editura Hamnagiu, 2013, p.130-134. 

3.1.3. Belecciu Ştefan (în coautorat) „Criteria for standardization of police personel syistem”, 

Thematic confererence proceedings of international significance, ARHIBALD REISS DAYS, 

Volume II, Academy of criminalistic and police studies, german foundation for international 

legal cooperation (IRZ), Belgrade, 2014., p.145-155. 

 

3.2. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova) 

3.2.1. Principiul descentralizării şi importanţa acestuia în activitatea ministerului afacerilor 

interne. În: Materialele conferinţei internaţionale „Reformarea Ministerului Afacerilor Interne şi 

a subdiviziunilor subordonate: probleme, soluţii şi perspective de soluţionare” , articol, 19 aprilie 

2011. Chişinău: Tipografia centrală, 2011, pag. 44-52. 

3.2.2. Belecciu Ştefan (în coautorat) Sisteme regionale de protecţie şi garantare a drepturilor 

omului, particularităţile lor. ISAM, Sesiunea de comunicări ştiinţifice, 29-30 octombrie 2011. 

Administraţia statului Republica Moldova la 20 de ani de independenţă, Chişinău, 2011, p.218-

222. 
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3.2.3. Belecciu Ştefan (în coautorat) Capacitatea de a contracta a partenerului public şi a 

partenerului privat în contractul de parteneriat public-privat. ISAM, Sesiunea de comunicări 

ştiinţifice, 12-13 octombrie 2012. Perpetua misiune a administraţiei publice de a fi în serviciul 

societăţii, Chişinău, 2014, p.561-565. 

3.2.4. Condiţiile de eficienţă a controlului actelor şi faptelor administrative, Teoria şi practica 

administrării publice, Materialele conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională 22 

mai 2015 ISAM, Chişinău, 2015, p. 216-219, 0,57 c.a. 

 

8. Manuale 

8.2. manuale pentru învăţământul universitar (aprobate de consiliul ştiinţific /senatul    

instituţiei) 

8.2.1. Belecciu Ştefan (în coautorat) „Cadrul legal de aplicare şi specificarea mijloacelor 

speciale”. (or.Chişinău 2011, 144 p.) 

8.2.2 Belecciu Ştefan (în coautorat), „Cooperând împreună spre o comunitate mai sigură” 

(or.Chişinău 2011, 45 p.) 

8.2.3. Belecciu Ştefan (în coautorat) „Reglementări contravenţionale în domeniul circulaţiei 

rutiere”, (Chişinău 2014 (CEP-USM)), 184 p. 

8.2.4. Belecciu Ştefan (în coautorat) „Adoptarea/emiterea, efectele juridice şi controlul 

legalităţii actelor administrative şi faptelor asimilate lor”. Elan poligraf, Chişinău 2017, 187 p. 

 

10. Note de curs /Suporturi de curs (aprobate de consiliul metodic, consiliul facultăţii) 

10.1. Belecciu Ştefan (în coautorat) Protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţii de risc. Suport 

de curs, aprobat de consiliul metodic al Facultăţii Drept al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, 

Cartea militară, Chişinău 2019, 260 p. 

10.2. Belecciu Ştefan (în coautorat) Protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţii de risc. 

Curricumulum, aprobat de consiliul metodic al Facultăţii Drept al Academiei „Ştefan cel Mare” a 

MAI, Cartea militară, Chişinău 2019. 46 p. 
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10.3. Belecciu Ştefan (în coautorat) Protecţia juridică a drepturilor omului în activitatea poliţiei. 

Suport de curs, aprobat de consiliul metodic al Facultăţii Drept al Academiei „Ştefan cel Mare” a 

MAI, Cartea militară, Chişinău 2019, 180 p. 

10.4. Belecciu Ştefan (în coautorat) Protecţia juridică a drepturilor omului în activitatea poliţiei. 

Curricumulum, aprobat de consiliul metodic al Facultăţii Drept al Academiei „Ştefan cel Mare” a 

MAI, Cartea militară, Chişinău 2019, 26 p. 
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