CURRICULUM VITAE
Numele şi prenumele: CHIRIŢA Valentin
Data naşterii: 24 iunie 1981
Cetăţenia: R. Moldova
Adresa, telefoane de contact, e-mail:
R. Moldova, mun. Chişinău, str. Vasile Dokuceaev, 2/1, ap. 23;
tel: 022-721620, 079269002; valentin-chirita@yandex.ru
Gradul ştiinţific şi titlul ştiinţifico-didactic:
Doctor în drept - 2011; conferenţiar universitar - 2014.
Experienţa profesională:
 2004, inspector al Secţiei personal şi educaţie a Academiei „Ştefan cel Mare” a
Ministerului Afacerilor Interne (MAI) al R. Moldova;
 2004-2006, inspector, inspector superior al Serviciului relaţii interuniversitare şi
integrare europeană al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al R. Moldova;
 2006-2007, asistent universitar al Catedrei drept penal şi criminologie a Academiei
„Ştefan cel Mare” a MAI al R. Moldova;
 2007-2010, asistent universitar, lector universitar al Catedrei managementul în
organele afacerilor interne a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al R. Moldova;
 2010-2013, lector universitar, lector superior universitar al Catedrei Drept penal a
Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al R. Moldova;
 2013 - 2016, conferenţiar universitar al Catedrei Ştiinţe penale a Academiei „Ştefan
cel Mare” a MAI al R. Moldova;
 2016 - 2017, sef al Catedrei Ştiinţe penale a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al
R. Moldova;
 2017, decan interimar al Facultăţii Drept a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al
R. Moldova;
 2017 - 2019, Prorector pentru studii şi management al calităţii al Academiei
„Ştefan cel Mare” a MAI al R. Moldova;
 2017 - 2019, îndeplinirea atribuţiilor de Rector al Academiei „Ştefan cel Mare” a
MAI al R. Moldova;
 2019 - prezent, conferenţiar universitar al Catedrei Drept penal şi criminologie a
Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al R. Moldova.
 Activitatea în calitate de Secretar ştiinţific al Senatului universitar al Academiei
„Ştefan cel Mare” a MAI al RM (2012 - 2017).
 Activitatea în calitate de Preşedinte al Senatului universitar al Academiei „Ştefan
cel Mare” a MAI al RM (2017 - 2019).
Calificări specifice domeniului, perfecţionări:
 Seminarul ştiinţific internaţional din cadrul Proiectului Twinning „Suport pentru
implementarea şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica
Moldova”. Chişinău, 30 mai-2 iunie 2011;
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 Seminarul de instruire a formatorilor cu tematica: „Metodologia de predare a
principiilor poliţiei comunitare în conformitate cu cele mai bune practici
internaţionale”. Chişinău, 25-28 octombrie 2011;
 Curs de Formare continuă în domeniul Psihopedagogiei. Chişinău, 04.11.201315.05.2014 (1800 ore);
 Abilitare cu dreptul de conducător ştiinţific al tezelor de doctorat (2015).
Menţiuni, titluri, distincţii:
 Categoria de calificare „Maestru” - 2011;
 Insigna MAI „Colaborator eminent” - 2013;
 Insigna MAI „Pentru serviciul impecabil gradul III” - 2014;
 Insigna MAI „Pentru serviciul impecabil gradul II” - 2019;
 Distincţia MAI „Crucea pentru merit clasa II” - 2016;
 Distincţia MAI „Crucea pentru merit clasa I” - 2018;
 Diplomă pentru merite deosebite în activitatea Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI
al RM (pentru teza de doctor) - 2011;
 Diplomă pentru merite deosebite în activitatea Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI
al RM (pentru cea mai bună publicaţie a anului de studii) – 2012;
 Titlul de „Cel mai bun profesor” al anului de studii 2012 - 2013 în cadrul Academiei
„Ştefan cel Mare” a MAI al RM;
 Titlul de „Cel mai bun profesor” al anului de studii 2014 - 2015 în cadrul Academiei
„Ştefan cel Mare” a MAI al RM;
 Diplomă Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova pentru activitate ştiinţificodidactică prodigioasă şi profesionalism în domeniul învăţământului superior - 2016;
 Diplomă de recunoştinţă pentru implicare activă în acte de voluntariat în diverse
locaşe sfinte din Republica Moldova - 2017;
 Diplomă de Onoare a Inspectoratului General de Poliţie a MAI la RM pentru
atitudinea conştiincioasă faţă de obligaţiunile funcţionale, ridicarea spiritului de
dirijare şi organizare în menţinerea ordinii publice - 2018.
Domeniul de activitate ştiinţifică:
 Profilul ştiinţific - Drept penal; Specialităţile ştiinţifice - Drept penal şi execuţional
penal, Criminologie.
Participarea la proiecte de cercetare-dezvoltare, inovare:
 Membru al grupului de lucru interministerial creat în vederea ajustării legislaţiei
naţionale la standardele internaţionale, în special la prevederile Convenţiei
Consiliului Europei cu privire la protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale,
semnate la 25.11.2007, Lanzarote, Spania (Ordinul MAI al RM nr.144 din 02 iunie
2011) – obiectiv dictat de pct.72 al Programului naţional de implementare a Planului
de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană în domeniul liberalizării
regimului de vize prevăzut de Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.122 din
04.03.2011.
 Participarea la realizarea proiectului internaţional „MOLSTO” care urmăreşte
obiectivul implementării metodologiei de detectare a cazurilor de şedere ilegală pe
teritoriul ţării şi orientează implementarea deciziilor privind expulzarea persoanelor
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străine de pe teritoriul Republicii Moldova privite ca măsuri de combatere a
infracţiunilor de trecere ilegală a frontierei de stat şi a migraţiei ilegale precum şi a
traficului de fiinţe umane. Parteneri: Suedia (Poliţia de frontieră suedeză), Republica
Moldova (Biroul Migraţie şi Azil al MAI, Departamentul Poliţiei de Frontieră al
MAI, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI). Perioada desfăşurării: 2014-2015.
 Participarea la realizarea proiectului internaţional „ELEVATE” – bunele practici
privind implementarea mobilităţii studenţeşti (internaţionalizarea învăţământului
superior din Moldova) // Sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova
(perioada: 2017 - 2019).
 Participarea în cadrul proiectului internaţional „HUMAN RIGHTS” (Legea
Europeană a Drepturilor Omului pentru universităţile din Ucraina şi Moldova
(HRLAW) - număr de referinţă: 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP
perioada: 2018 - 2020).
Participări la foruri ştiinţifice internaţionale:
1. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Criminalitatea regională: probleme
şi perspective de prevenire şi combatere”. Chişinău, 25-26 mai 2005;
2. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Prevenirea şi combaterea
fenomenului terorismului: actualităţi şi perspective”. Chişinău, 18 mai 2006;
3. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Tendinţe globale şi regionale ale
terorismului la etapa contemporană. Probleme de cooperare a poliţiei în
contracararea terorismului”. Chişinău, 28 iunie 2007;
4. Seminarul internaţional „Aplicarea tehnologiilor informaţionale moderne în
combaterea infracţiunilor din domeniul bancar”. Chişinău, 21-23 mai 2007;
5. Seminarul internaţional „Dreptul internaţional şi activitatea de ocrotire a
normelor de drept”. Chişinău, 27-28 martie 2008;
6. Seminarul internaţional „Project management” din cadrul Proiectului austriac
„Cooperarea poliţienească pentru combaterea traficului cu fiinţe umane, traficului
cu migranţi şi a migraţiei ilegale”. Chişinău, 07-10 iulie 2009;
7. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Asigurarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului în timpul manifestărilor cu caracter de masă”. Chişinău,
28-29 ianuarie 2010;
8. Seminarul ştiinţific internaţional din cadrul Proiectului Twinning „Suport pentru
implementarea şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica
Moldova”. Chişinău, 30 mai-2 iunie 2011.
9. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Probleme actuale privind
combaterea traficului de femei”. Chişinău, 2-3 iunie 2011 ;
10. Seminarul de instruire a formatorilor cu tematica: „Metodologia de predare a
principiilor poliţiei comunitare în conformitate cu cele mai bune practici
internaţionale”. Chişinău, 25-28 octombrie 2011;
11. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Criminalitatea în spaţiul Uniunii
Europene şi al Comunităţii Statelor Independente: evoluţie, tendinţe, probleme de
prevenire şi combatere”. Chişinău, 12-13 iunie 2012;
12. Dezbateri publice privind „Măsurile de prevenire şi combatere a corupţiei
introduse în pachetul legislativ de punere în aplicare a Strategiei de Reformare a
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Sectorului Justiţiei şi a Planului de Acţiuni (Pilonul IV)”, desfăşurate în incinta
hotelului „Codru”. Chişinău, 6 decembrie 2012;
13. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Criminalitatea politică: reflecţii
istorico - juridice, manifestări şi consecinţe”. Chişinău, 28 februarie 2013;
14. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Probleme actuale privind protecţia şi
securitatea persoanelor implicate în procesul penal”. Chişinău, 21 martie 2013;
15. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Probleme ale combaterii
criminalităţii şi pregătirii cadrelor pentru organele de drept”. Republica Belarus,
or. Minsk, 4 aprilie 2013;
16. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Probleme actuale ale activităţii de
ocrotire a normelor de drept şi ale ştiinţelor juridice”. Ukraina, or.
Dnepropetrovsk, 19-20 septembrie 2013;
17. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Criminalitatea politică: reflecţii
istorico - juridice, manifestări şi consecinţe”. Chişinău, 6 ianuarie 2015;
18. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Jubileu de 55 ani ai activităţii
ştiinţifice”. Ukraina, or. Krivoi Rog, 13 mai 2016;
19. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Focarele separatiste și impactul
lor asupra terorismului contemporan”. Chișinău, 16 martie 2017;
20. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Modern scientific challenges and
trends”. Polonia, or. Varşovia, 20 mai 2018;
21. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Mediul strategic de securitate:
provocări și tendințe – 2019”. Chişinău, 2019.
Participări în activităţi de expertiză şi consultanţă:
 Membru al Seminarului Ştiinţific de Profil „Drept penal” din cadrul Academiei
„Ştefan cel Mare” a MAI al RM (2012 - prezent);
 Avizarea proiectelor de acte normative;
 Avizarea tezelor de doctorat în cadrul Catedrei de profil, Seminarului Ştiinţific de
Profil şi Consiliul Ştiinţific Specializat.
Lucrările ştiinţifice şi metodico – didactice: autor / coautor al peste 40 de lucrări
ştiinţifice / metodico didactice publicate în Republica Moldova şi în alte state.
Alte abilităţi profesionale:
 Cunoaşterea calculatorului (Word, Excel, Power Point, Internet).
 Cunoaşterea limbilor (română - maternă, rusă - fluent, engleză - bine).
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