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Lista lucrărilor 

ştiinţifice, ştiinţifico-metodice şi didactice 

pentru perioada 2010-2020 

 

ale dlui Valentin CHIRIŢA, 

(titlul ştiinţific, funcţia, instituţia în care activează)  

dr. în drept, conf. univ. al catedrei „Drept penal şi criminologie”  

a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM 

(titlul ştiinţific, funcţia, instituţia în care activează) 

 

 

Lucrări ştiinţifice 

1. Monografii: 

1.1. Monografii monoautor 

1.1.1. Chiriţa V. Luarea de ostatici. Analiza juridico-penală şi criminologică.      

          Chişinău, 2011. 242 p. (12 c. a.). 

 

2. Articole în reviste ştiinţifice naţionale: 

2.1.Chiriţa V. (în coautorat). Obiectul infracţiunii în contextul legislaţiei penale a Republicii 

Moldova. În: Avocatul poporului, 2010, nr.11-12, p. 16-19 (0,4 c. a.). 

2.2.Chiriţa V. Latura subiectivă a infracţiunii de luare de ostatici şi determinarea acesteia în 

procesul calificării. În: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului 

Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Ştiinţe socioumane. Ediţia a XII-a, nr.1. Chişinău, 

2012, p. 19-24 (0,5 c. a.). 

2.3.Chiriţa V. Subiecţii de prevenire şi combatere a terorismului şi luării de ostatici în Republica 

Moldova. În: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor 

Interne al Republicii Moldova. Ştiinţe socioumane. Ediţia a XII-a, nr.2. Chişinău, 2012, p. 

27-31 (0,4 c. a.). 

2.4.Chiriţa V. Elemente de drept penal comparat privind infracţiunea de luare de ostatici. În: 

Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al 

Republicii Moldova. Ştiinţe socioumane. Ediţia a XIII-a, nr.1. Chişinău, 2013, p. 18-22 (0,4 

c. a.). 

2.5.Chirița V. Caracteristica personalității infractorului care a comis luarea de ostatici. În: 

Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al 

Republicii Moldova. Ştiinţe juridice. Nr.1. Chișinău, 2015, p.12-18, ISSN1857-0976, 0,5c. a. 
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2.6.Chirița V. (în coautorat). Răspunderea penală atenuată pentru coruperea pasivă în legislaţia 

Republicii Moldova şi cea a altor state. În: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” 

a Ministerului Afacerilor Interne al R. Moldova. Ştiinţe juridice. Nr.2. Chișinău, 2015, p. 20-

29, ISSN 1857-0976, 0,7 c. a. 

2.7.Chirița V. (în coautorat). Delimitarea vandalismului de infracţiunea de distrugerea sau 

deteriorarea intenţionată a bunurilor. În: Revista ştiinţifico-practică de drept „Jurnalul 

Juridic Național: teorie și practică”, 2018, nr.5, 0,4 c.a. 

2.8.Chirița V. (în coautorat). Delimitarea vandalismului de infracţiunea de profanarea 

mormintelor şi a monumentelor. În: Revista științifico-practică internațională „Legea și 

Viața”, 2018, nr.8, p. 30-33, ISSN 1810-309X, 0,4 c. a. 

2.9.Chirița V. (în coautorat). Delimitarea infracțiunii de divulgare a secretului de stat de 

spionaj. În: Revista ştiinţifico-practică de drept „Jurnalul Juridic Național: teorie și practică”, 

2019, nr.5, 0,5 c. a. 

2.10. Chirița V. (în coautorat). Latura subiectivă a infracțiunii de atragere a minorilor la 

activitatea criminală sau determinarea lor la săvârșirea unor fapte imorale. În: Revista 

științifico-practică internațională „Legea și Viața”, 2019, nr.12, p. 23-27, ISSN 1810-309X, 

0,5 c. a. 

 

3. Articole în culegeri ştiinţifice: 

3.1. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare): 

3.1.1. Кирица В.П. Вопросы разграничения захвата заложников от похищения человека 

согласно Уголовному кодексу Республики Молдова. În: Проблемы борьбы с 

преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов. Тезисы 

докладов Международной научно-практической конференции. Беларусь, г. Минск, 

4 апреля 2013, с. 158-160 (0,2 c. a.). 

3.1.2. Кирица В.П. (în coautorat). Разграничение захвата заложников от похищения 

человека и незаконного лишения свободы согласно УК Республики Молдова. În: 

Актуальные проблемы правоохранительной деятельности и юридической науки. 

Материалы Международной научно-практической конференции. Украина, г. 

Днепропетровск, 19-20 сентября 2013, с. 390-394 (0,3 c. a.). 

3.1.3. Кирица В.П. (în coautorat). Ответственность за создание преступной организации 

или руководство ею в уголовных законодательствах зарубежных стран. În: 55 лет 

научной деятельности. Материалы Международной научно-практической 

конференции. Украина, г. Кривой Рог, 13 мая 2016, с. 238-244, 0,7 c. a. 
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3.1.4. Кирица В.П. (în coautorat). Создание преступной организации или руководство ею: 

сравнительный анализ аналогичных преступлений в уголовном законодательстве 

Республики Молдова и Республики Беларусь. În: Актуальные вопросы права, 

образования и психологии. Сборник научных трудов. Выпуск 4. Могилевский 

институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь, г. Могилев, 2016, с. 

135-145, 0,8 c. a. 

3.1.5. Кирица В.П. (în coautorat). Судебная экспертиза в уголовном судопроизводстве. În: 

„Modern scientific challenges and trends”. Материалы Международной научно-

практической конференции. Польша, г. Варшава, 20 мая 2018, с. 112-116, 0,3 c. a. 

3.1.6. Chirița V. (în coautorat). The influence of economic and socio-cultural factors on 

criminality. În: „Кримінологічна безпека населених пунктів”. Материалы 

Международной научно - практической конференции. Украина, г. Мариуполь, 31 

июля 2020, с. 190-198, 0,8 c. a. 

 

3.2. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova): 

3.2.1. Chirița V. Măsuri special-criminologice de prevenire a traficului de femei. În: Probleme 

actuale privind combaterea traficului de femei. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice 

internaţionale. Chişinău, 2-3 iunie 2011, p. 169-174 (0,4 c. a.). 

3.2.2. Chiriţa V. Latura obiectivă a infracţiunii de luare de ostatici: conţinut şi caracterizare. În: 

Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor Independente: 

evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere. Materialele Conferinţei 

ştiinţifico-practice internaţionale. Chişinău, 12-13 iunie 2012, p. 48-57 (0,7 c. a.). 

3.2.3. Chiriţa V. Aspecte criminologice privind relaţia infractor-victimă în cazul infracţiunii de 

luare de ostatici. În: Probleme actuale privind protecţia şi securitatea persoanelor 

implicate în procesul penal. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale. 

Chişinău, 21 martie 2013, p. 41-47 (0,4 c. a.). 

3.2.4. Chiriţa V. (în coautorat). Pogromul de la Chişinău din 1903 - un exemplu elocvent al 

criminalităţii politice. În: Criminalitatea politică: reflecţii istorico - juridice, manifestări 

şi consecinţe. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale din 28 februarie 

2013. Ediţia 2013 şi 2015. Chişinău, 2015, p. 103-109, 0,5 c. a. 

3.2.5. Chirița V. (în coautorat). Factori criminogeni ai terorismului. În: Focarele separatiste și 

impactul lor asupra terorismului contemporan. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice 

internaţionale. Chișinău, 16 martie 2017, p. 59-65, ISBN 978-9975-121-38-5, 0,5 c. a. 

3.2.6. Chirița V. (în coautorat). Noțiunea de „mercenar” în legislația penală internațională și 

legislația penală a Republicii Moldova. În: Mediul strategic de securitate: provocări și 
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tendințe – 2019. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale. Chişinău, 

2019, 0,4 c. a. 

 

3.4. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale: 

3.4.1. Chiriţa V. (în coautorat). Managementul ineficient al infrastructurilor critice – cauza 

criminalităţii politice. În: Criminalitatea politică: reflecţii istorico - juridice, manifestări 

şi consecinţe. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice din 6 ianuarie 2015. Ediţia 2013 

şi 2015. Chişinău, 2015, p. 232-242, 0,7 c. a. 

 

7. Lucrări ştiinţifico-metodice şi didactice: 

7.1. Ghiduri: 

7.1.1. Chiriţa V. Ghid privind calificarea infracţiunii de luare de ostatici. Chişinău, 2013. 56 p. 

(2,0 c. a.). 

7.1.2. Chiriţa V. Ghid privind prevenirea şi combaterea luării de ostatici. Chişinău, 2013. 50 p. 

(1,4 c. a.). 

 

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

10.1. Chiriţa V., Cazacicov A. Infracţiuni cu caracter terorist. Suport de curs. Chişinău, 2016, 6,5 

c.a. 


