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Lucrări științifice 

 

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

profilul respectiv) 

1.1. Monografii monoautor 

1.1.1. Prevenirea criminalităţii penitenciare. Chişinău: Tipogr. Academiei „Ştefan cel Mare” a 

MAI, 2004. 214 p. 

1.1.2. Criminalitatea penitenciară. Chişinău: Tipogr. Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, 

2008. 190 p. 

1.2. Monografii colective (cu specificarea contribuţiei personale) 

1.2.1. Deţinutul şi drepturile sale. Chişinău: Tipogr. Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, 

2003. 122 p. 

1.2.2. Studiu selectiv în materie de drept penal. Chişinău, 2004. 192 p. 

1.2.3. Tradiţii militare. Chişinău: Casa Editorial-Poligrafică „BONS OFFICES” SRL, 2011. 

164 p. 

1.2.4. Tradiţii militare (Trecut, prezent şi viitor). Chişinău: Casa Editorial-Poligrafică „BONS 

OFFICES” SRL, 2013. 508 p. 

1.2.5. Prizonierii de război. Istorie în documente (Lagărele din RSSM), în două volume. 

Chişinău: Casa Editorial-Poligrafică „BONS OFFICES” SRL, 2014. Vol. I – 672 p. Vol. 

II – 636 p. 

1.2.6. Formarea profesională a cadrelor pentru organele de drept și funcționarea justiției în 

perioada regimului totalitar comunist. Chişinău: Tipogr. Academiei „Ştefan cel Mare” a 

MAI, 2017. 198 p. 

1.2.7. Tradiţia militară în edificarea normelor de drept şi în formarea conştiinţei naţionale. 

Chişinău: Editura „Cartea Militară”, 2018. 510 p. 
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2. Articole  în reviste ştiinţifice 

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

2.2. în reviste din străinătate recunoscute 

2.3. în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei 

2.3.1. Carp S. (în coautorat). Aprecieri privind determinantele criminologice ale recidivismului. 

În: Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare”. Ediţiile a II-a şi a III-a. Chişinău: 

Tipogr. Academiei „Ştefan cel Mare”,  2002, p. 67-78. Categoria C. 

2.3.2. Carp S. (în coautorat). Clasificarea şi tipologia infractorilor (abordare metodologică). 

În: Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare”. Ediţiile II şi III. Chişinău: 

Tipogr. Academiei „Ştefan cel Mare”, 2002,  p. 79-86. Categoria C. 

2.3.3. Carp S. (în coautorat). Unele aspecte privind conflictele penitenciare şi profilaxia 

acestora. În: Probleme actuale de prevenire şi combatere a criminalităţii: Anuar ştiinţific. 

Ediţia a III-a. Chişinău: Tipogr. Academiei „Ştefan cel Mare”, 2002,  p. 41-46. Categoria 

C. 

2.3.4. Esenţa conflictelor în mediul penitenciar: criterii de delimitare şi soluţii. În: Probleme 

actuale de prevenire şi combatere a criminalităţii: Anuar ştiinţific. Ediţia a III-a. 

Chişinău: Tipogr. Academiei „Ştefan cel Mare”, 2002,  p. 109-116. Categoria C. 

2.3.5. Unele aspecte ale instruirii psihofiziologice a cadrelor pentru DIP în condiţiile evoluţiei 

criminalităţii penitenciare. În: Probleme actuale de prevenire şi combatere a 

criminalităţii: Anuar ştiinţific. Ediţia a III-a. Chişinău: Tipogr. Academiei „Ştefan cel 

Mare”, 2002,  p. 117-125. Categoria C. 

2.3.6. Carp S. (în coautorat). Criminalitatea în Republica Moldova, evoluţia situaţiei şi starea 

criminogenă în ultima perioadă. În: Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare”. 

Ediţia a IV-a. Chişinău: Tipogr. Academiei „Ştefan cel Mare”, 2003, p. 185-194. 

Categoria C. 

2.3.7. O personalitate „anonimă” îşi revendică drepturile. În: Analele ştiinţifice ale Academiei 

„Ştefan cel Mare”. Seria Drept public. Anul I, nr. 4. Chişinău: Tipogr.  Academiei 

„Ştefan cel Mare”, 2003, p. Categoria C. 

2.3.8. Carp S. (în coautorat). Unele aspecte privind conflictele penitenciare şi profilaxia 

acestora. În: Probleme actuale de prevenire şi combatere a criminalităţii. Anuar ştiinţific. 

Ediţia a III-a. Chişinău: Tipogr.  Academiei „Ştefan cel Mare”, 2003, p. 41-46. Categoria 

C. 

2.3.9. Esenţa conflictelor în mediul penitenciar: criterii de delimitare, soluţii. În: Probleme 

actuale de prevenire şi combatere a criminalităţii. Anuar ştiinţific. Ediţia a III-a. 

Chişinău: Tipogr.  Academiei „Ştefan cel Mare”, 2003, p. 109-116. Categoria C. 
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2.3.10. Unele aspecte ale instruirii psihofiziologice a cadrelor pentru DIP în condiţiile evoluţiei 

criminalităţii penitenciare. În: Probleme actuale de prevenire şi combatere a 

criminalităţii. Anuar ştiinţific. Ediţia a III-a. Chişinău: Tipogr.  Academiei „Ştefan cel 

Mare”, 2003, p. 117-125. Categoria C. 

2.3.11. Carp S. (în coautorat). Elemente de drept execuţional-penal iudaic. În: Probleme actuale 

de prevenire şi combatere a criminalităţii. Anuar ştiinţific. Ediţia a III-a. Chişinău: 

Tipogr.  Academiei „Ştefan cel Mare”, 2003, p. 169-174. Categoria C. 

2.3.12. Carp S. (în coautorat). Munca educativă ca instrument de corijare a condamnaţilor. În: 

Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI. Ştiinţe socioumane. Ediţia a 

IX-a. Chişinău: Tipogr.  Academiei „Ştefan cel Mare”, 2009, p. 9-15. Categoria C. 

2.3.13. Impactul deficienţelor şi lacunelor administraţiei instituţiilor penitenciare asupra 

infracţionalităţii în locurile de detenţie. În: Probleme actuale de prevenire şi combatere a 

criminalităţii: Anuar ştiinţific. Ediţia a IX-a. Chişinău: Tipogr. Academiei „Ştefan cel 

Mare”, 2009, p. 35-48. Categoria C. 

2.3.14. Carp S. (în coautorat). Principiul diferenţierii şi individualizării executării pedepsei 

închisorii în dreptul execuţional-penal. În: Probleme actuale de prevenire şi combatere a 

criminalităţii: Anuar ştiinţific. Ediţia a IX-a. Chişinău: Tipogr. Academiei „Ştefan cel 

Mare”, 2009, p. 8-18. Categoria C. 

2.3.15. Noţiunea şi funcţiile principale ale regimului de detenţie în instituţiile penitenciare. În: 

Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI. Ştiinţe socioumane. Ediţia a 

X-a. Chişinău: Tipogr. Academiei „Ştefan cel Mare”, 2010, p. 8-11. Categoria C. 

2.3.16. Carp S. (în coautorat). Aspecte ale politicii penale de incriminare a infracţiunii de 

evadare din locurile de deţinere în legislaţiile penale ale altor state. În:  Analele 

ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI. Ştiinţe socioumane. Ediţia a XII-a, nr. 

2. Chişinău: Tipogr. Academiei „Ştefan cel Mare”, 2012, p. 18-26. Categoria C. 

2.3.17. Carp S. (în coautorat). Consecinţele cenzurii şi accesului interzis la informaţie asupra 

spiritului naţional. În: Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI. Ştiinţe 

socioumane. Ediţia a XIII-a, nr. 1. Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare”, 2013, p. 28-

34. Categoria C. 

2.3.18. Carp S. (în coautorat). Conceptul de regulă de siguranţă a traficului rutier. În: Analele 

ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI. Ştiinţe socioumane. Ediţia a XVIII-a, 

nr. 1. Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare”, 2018, p. 14-23. Categoria C. 

2.3.19. Carp S. (în coautorat). Protejarea patrimoniului arheologic al Republicii Moldova: 

impedimente social-juridice şi modalităţi de soluţionare. În: Analele ştiinţifice ale 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI. Ştiinţe socioumane. Ediţia a XIX-a, nr. 1. Chişinău: 

Academia „Ştefan cel Mare”, 2019, p. 55-61. Categoria C. 
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3. Articole în culegeri ştiinţifice 

3.1. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare)  

3.1.1. Carp S. (în coautorat). Segmentul transnistrean din Republica Moldova – impediment în 

prevenirea şi combaterea criminalităţii naţionale şi transnaţionale. În: Materialele 

sesiunii ştiinţifice cu participare internaţională: „Uniunea Europeană: spaţiu de libertate, 

securitate şi justiţie”, din 24 noiembrie 2011 (Bucureşti, Academia de Poliţie „Alexandru 

Ioan Cuza”). Volumul I. Craiova: Editura SITECH, 2011, p. 26-30. 

3.1.2. Кадровая политика в сфере подготовки кадров для органов полиции. (Personnel 

policy of internal affairs). In: „Archibald Reiss Days”. Internanional Scientific 

Conference. Vol. II. Belgrade: Academy of Criminalistic and Police Studies, 2014, p. 55-

64. 

3.2. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova) 

3.2.1. Respectarea drepturilor omului în instituţiile penitenciare – principiu de bază în procesul 

de corijare şi resocializare a deţinuţilor. În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice 

internaţionale „Criminalitatea în Republica Moldova: starea actuală, tendinţele, măsurile 

de prevenire şi de combatere”, 18-19 aprilie 2003. Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” 

a MAI, 2003, p. 98-101. 

3.2.2. Carp S. (în coautorat). Aspecte privind combaterea infracţiunilor care atentează la 

bunurile culturale. În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale 

„Criminalitatea în Republica Moldova: starea actuală, tendinţele, măsurile de prevenire şi 

de combatere”, 18-19 aprilie 2003. Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2003, 

p. 137-139. 

3.2.3. Obiectul infracţiunilor contra valorilor culturale. În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-

practice internaţionale „Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova”, 

21-22 septembrie 2007. Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2008. p. 20-28. 

3.2.4. Efectele mediului penitenciar asupra minorilor condamnaţi. În: Materialele Conferinţei 

ştiinţifico-practice internaţionale „Probleme interdisciplinare în materia prevenirii şi 

combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană”, 5 octombrie 2007. Chişinău: 

Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2008, p. 10-18. 

3.2.5. Caracteristicile personalităţii infractorului implicat în fenomenul narcomanie şi 

narcobusiness criminal. În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale 

„Rolul societăţii şi al organelor de drept în contracararea narcomaniei”, 09 octombrie 

2008. Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2009, p. 29-34. 
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3.2.6. Carp S. (în coautorat). Cooperarea poliţienească şi a altor organe de drept în domeniul 

contracarării criminalităţii transnaţionale prin prisma dreptului penal european. În: 

Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Cooperarea internaţională a 

organelor de drept în prevenirea şi combaterea criminalităţii transnaţionale”, 5-6 

noiembrie 2009. Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2009, p. 16-23. 

3.2.7. Carp S. (în coautorat). Patrimoniul cultural – obiect al activităţii criminale 

transnaţionale. În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Cooperarea 

internaţională a organelor de drept în prevenirea şi combaterea criminalităţii 

transnaţionale”, 5-6 noiembrie 2009. Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 

2009, p. 104-107. 

3.2.8. Carp S. (în coautorat). Probleme de prevenire şi combatere a manifestărilor infracţionale 

care atentează la activitatea comercial-bancară. În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-

practice internaţionale „Probleme de prevenire şi combatere a criminalităţii de către 

organele afacerilor interne în perioada recesiunii economice”, 15 octombrie 2009. 

Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2010, p. 8-12. 

3.2.9. Carp S. (în coautorat). Principiile fundamentale de activitate a poliţiei în condiţiile 

manifestaţiilor publice cu caracter de masă. În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-

practice internaţionale „Asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în 

timpul manifestărilor cu caracter de masă”, 28-29 ianuarie 2010. Chişinău: Tipogr. 

„BONS OFFICES”, 2010, p. 42-50. 

3.2.10. Carp S. (în coautorat). Victimizarea colaboratorilor de poliţie în urma influenţei 

factorilor de risc. În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale 

„Evaluarea şi prevenirea riscurilor la care sunt expuşi colaboratorii organelor afacerilor 

interne şi ai altor organe de drept”, 26-27 octombrie, 2010. Chişinău: Tipogr. „BONS 

OFFICES”, 2010, p. 15-20. 

3.2.11. Identificarea, caracteristica generală şi analiza de realizare a reformei Ministerului 

Afacerilor Interne şi a subdiviziunilor subordonate (MAI). În: Materialele Conferinţei 

internaţionale „Reformarea Ministerului Afacerilor Interne şi a subdiviziunilor 

subordonate: probleme, soluţii şi perspective de realizare”, 19 aprilie 2011. Chişinău: 

Tipogr. Centrală, 2011, p. 16-23. 

3.2.12. Carp S. (în coautorat). Contracararea traficului de copii în unele state europene. În: 

Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Probleme actuale privind 

combaterea traficului de femei”, 2-3 iunie 2011. Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a 

MAI, 2011, p. 72-80. 

3.2.13. Carp S. (în coautorat). Reglementări specifice privind asigurarea securităţii părţilor 

vătămate şi a martorilor din rândul persoanelor aflate în detenţie. În: Materialele 

Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Probleme actuale privind protecţia şi 

securitatea persoanelor implicate în procesul penal”, 21 martie 2013. Chişinău: Tipogr. 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, 2013, p. 36-40. 
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3.2.14. Carp S. (în coautorat). Exploatarea muncii deţinuţilor ca element al politicii represive a 

regimurilor totalitare. În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale 

„Criminalitatea politică: reflecţii istorico-juridice, manifestări şi consecinţe”, 28 februarie 

2013. Ediţia 2013. Chişinău: Tipogr. „BONS OFFICES”, 2015, p. 20-27. 

3.2.15. Carp S. (în coautorat). Consecinţele cenzurii şi accesului interzis la informaţie asupra 

spiritului naţional. În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale 

„Criminalitatea politică: reflecţii istorico-juridice, manifestări şi consecinţe”, 28 februarie 

2013. Ediţia 2013. Chişinău: Tipogr. „BONS OFFICES”, 2015, p. 87-96. 

3.2.16. Carp S. (în coautorat). Unele aspecte ale instruirii în instituţiile de învăţământ ale 

autoproclamatei republici nistrene. În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice 

internaţionale „Criminalitatea politică: reflecţii istorico-juridice, manifestări şi 

consecinţe”, 06 ianuarie 2015. Ediţia 2015. Chişinău: Tipogr. „BONS OFFICES”, 2015, 

p. 209-213. 

3.2.17. Carp S. (în coautorat). Reflecţii asupra unor practici politice şi tratamente specifice 

regimurilor totalitare. În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale 

„Criminalitatea politică: reflecţii istorico-juridice, manifestări şi consecinţe”, 06 ianuarie 

2015. Ediţia 2015. Chişinău: Tipogr. „BONS OFFICES”, 2015, p. 214-223. 

3.2.18. Carp S. (în coautorat). Normele juridice discriminatorii – trăsătură a regimurilor de 

guvernare totalitare şi de ocupaţie. În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice 

internaţionale „Criminalitatea politică: reflecţii istorico-juridice, manifestări, consecinţe”, 

06 ianuarie 2015. Ediţia 2015. Chişinău: Tipogr. „BONS OFFICES”, 2015, p. 371-403. 

3.2.19. Carp S. (în coautorat). Protejarea patrimoniului arheologic al Republicii Moldova: 

impedimente social-juridice şi modalităţi de soluţionare. În: Materialele Conferinţei 

ştiinţifico-practice internaţionale „Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: 

tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere”, 26 iunie 

2018. Chişinău: Tipogr.  Academiei „Ştefan cel Mare”, 2018, p. 13-20. 

3.2.20. Carp S. (în coautorat). Conceptul de regulă de siguranţă a traficului rutier. În: 

Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Criminalitatea transfrontalieră 

şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi 

combatere”, 26 iunie 2018. Chişinău: Tipogr. Academiei „Ştefan cel Mare”, 2018, p. 21-

32. 

3.3. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale cu participare naţională 

3.4. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale 

3.4.1. Natura, esenţa şi etiologia conflictelor în instituţiile penitenciare. În: Materialele 

Conferinţei ştiinţifico-practice „Poliţia şi Securitatea Publică”, 9 decembrie 2002. 

Chişinău: Tipogr. Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, 2003, p. 79-83. 
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3.4.2. Factorii manageriali care împiedică activitatea subdiviziunilor Ministerului Afacerilor 

Interne în domeniul contracarării criminalităţii şi asigurării securităţii cetăţenilor. În: 

Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice naţionale „Impactul crizei manageriale asupra 

activităţii Ministerului Afacerilor Interne”, 28 iunie 2011. Chişinău: Tipogr. Academiei 

„Ştefan cel Mare” a MAI, 2011, p. 14-24. 

3.4.3. Victimizarea colaboratorilor de poliţie în urma influenţei factorilor de risc. În: 

Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice naţionale „Impactul crizei manageriale asupra 

activităţii Ministerului Afacerilor Interne”, 28 iunie 2011. Chişinău: Tipogr. Academiei 

„Ştefan cel Mare” a MAI, 2011, p. 6-13. 

3.5. în alte culegeri de lucrări ştiinţifice editate peste hotare 

3.6. în alte culegeri de lucrări ştiinţifice editate în Republica Moldova 

4. Teze în culegeri ştiinţifice 

Notă: vor fi considerate teze şi nu articole materialele care au un volum de până la 3 pagini 

5. Alte lucrări ştiinţifice (recomandate spre editare de o instituţie acreditată în domeniu) 

5.1. cărţi (cu caracter informativ) 

5.2. enciclopedii, dicţionare 

5.3. atlase, hărţi, tabele etc. (ca produse ale cercetării ştiinţifice) 

6. Brevete de invenţii şi alte obiecte de proprietate intelectuală, materiale la saloanele de 

invenţii 

6.1. Carp S., MD. Brevet de invenţie nr. 1239. Titlul: Echipament pentru luptă corp la corp şi 

procedeu de echipare a luptătorului cu acest echipament. Data depozit: 07.06.2017.  

7. Lucrări științifico-metodice și didactice (aprobate şi publicate în ordinea stabilită) 

8. Manuale 

8.1. manuale pentru învăţământul preuniversitar (aprobate de ministerul de resort) 

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

instituţiei) 

8.2.1. Carp S. (în coautorat) Drept execuţional-penal: [pentru uzul studenţilor]. Chişinău: 

Tipogr. Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, 2007, 447 p. 

8.2.2. Carp S. (în coautorat) Activitatea investigativ-operativă a Organelor Afacerilor Interne. 

Chişinău: Tipogr. Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, 2008, 400 p. 

8.2.3. Drept execuţional-penal. Chişinău: Tipogr. „BONS OFFICES” SRL, 2010, 344 p. 

8.2.4. Drept execuţional-penal. Ediţie revăzută şi adăugită. Chişinău: Tipogr. Academiei 

„Ştefan cel Mare” a MAI, 2016, 246 p. 

9. Ghiduri metodice/metodologice (aprobate de consiliul metodic, consiliul facultăţii). 

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

10.1. Carp S. (în coautorat). Dreptul refugiaţilor. Suport de curs. Chişinău: Print-Caro SRL, 

2019, 188 p. 



10.2. Carp S. (în coautorat). Dreptul refugiaţilor. Curriculum. Chişinău: Print-Caro SRL, 2019, 

40 p. 
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