
 - 1 - 

 

Lista lucrărilor  

științifice, științifico-metodice și didactice 

pentru  perioada 2010-2020 
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doctor în drept, conferenţiar universitar, şef Departamentul ştiinţă  

al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM 

(titlul ştiinţific, funcţia, instituţia în care activează) 

 

 

Lucrări ştiinţifice 

 

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

la profilul respectiv): 

 1.1. Monografii monoautor: 

- Rusu O. Resocializarea penitenciară şi postpenitenciară a persoanelor supuse pedepsei 

cu închisoare. Studiu monografic, Chişinău, 2012, 320 p. ISBN 978-9975-4321-8-4 

2. Articole în culegeri ştiinţifice: 

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

- Rusu O.  Проблемы совершенствования системы пенитенциарной администрации 

Республики Молдова. În: Materialele conferinţei internaţionale cu tema: „State internal security: 

100 years of evolution. Development. Dynamics. Problematics” Riga, Letonia  10-11 octombrie, 

2018, p. 26-32, 0, 3 c.a. ISBN 978-9934-8717-9-5.  

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

- Rusu O. (în coautorat cu Iu. Larii), Cauzele traficului de femei în contextul crizei 

economice actuale. În materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale cu genericul  

„Probleme privind combaterea traficului de femei, Chişinău, 2-3 iunie 2011, 0,4 c.a. 

- Rusu O. (în coautorat cu S. Carp) Reflecţii asupra unor practici politice şi tratamente 

specifice regimurilor totalitare. În: materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale 

organizate în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” cu genericul „Criminalitatea politică”, Ediţia 

II., Chişinău, ianuarie 2015. p. 35-39, 0.3 c.a. ISBN 978-9975-121-11-8. CZU 

323.2+343.301(082) 161.1. 

- Rusu O. (în coautorat cu Larii Iu.) Factorii care influenţează formarea personalităţii 

infractorului juvenil. În materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale: „Delincvenţa 

juvenilă. Evaluare, probleme, soluţii”, din 31 octombrie 2014. Chişinău: Tipografia Academiei 

„Ştefan cel Mare” a MAI, 2015, p. 82-88 ISBN 978-9975-121-12-1. 
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- Rusu O. Organizarea migraţiei ilegale ca formă de manifestare a criminalităţii 

organizate transnaţionale. În: materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale cu tema: 

Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, 

probleme de prevenire şi combatere. desfăşurată la data de 26 iunie 2018 în cadrul Academiei 

„Ştefan cel Mare”, p. 181-187, 0,4 c.a. ISBN 978-9975-121-48-4. 

2.3. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale cu participare naţională: 

- Rusu O., Exploatarea muncii deţinuţilor ca element al politicii represive a regimurilor 

totalitare. În materialele Conferinţei naţionale organizate în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” 

cu genericul „Criminalitatea politică”, Chişinău, 28 februarie 2013, p. 20-27, 0,4 c.a. (editat: 

Chişinău, 2015) ISBN 978-9975-121-11-8. CZU 323.2+343.301(082) 161.1. 

2.4. în alte culegeri de lucrări ştiinţifice editate în Republica Moldova: 

- Rusu O. Instrumente juridice şi dimensiuni  de monitorizare a respectării drepturilor 

condamnaţilor în instituţiile penitenciare. În: Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” 

a MAI al RM, Ediţia a XV-a, nr. 2, Chişinău, 2015, p. 45-49, 0,4 c.a. 

 - Rusu O. (în coautorat cu Osadcii C.) Aportul comunităţii în reuşita adaptării sociale a 

persoanelor liberate. În: Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 

Ediţia a XV-a, nr. 1, Chişinău, 2015, p. 34-38, 0,3 c.a. 

- Rusu O. (în coautorat cu Osadcii C.) Conceptul şi conţinutul principiului individualizării 

executării pedepsei cu închisoare. În: Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 

al RM, Ediţia a XVI-a, nr. 1, Chişinău, 2016, p. 24-28, 0,4 c.a. 

- Rusu O. Probleme şi perspective privind cesionarea funcţiilor poliţiei judecătoreşti către 

Ministerul Justiţiei. În: Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, Ediţia 

a XVI-a, nr. 1, Chişinău, 2016, p. 36-41, 0,3 c.a. 

- Rusu O. (în coautorat cu Larii Iu.) Particularităţile social-psihologice ale personalităţii 

infractorului terorist. În: Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 

Ediţia a XVIII-a, nr. 2, Chişinău, 2018, p. 63-69, 0,4 c.a 

- Rusu O. Problematica asistenţei medicale în mediul penitenciar. În: Analele ştiinţifice ale 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM,  nr. 10/2019, Chişinău, p. 167-175, CZU 

343.82:614. 0,3 c.a. 

2. Suporturi de curs: 

- Rusu O. Resocializarea persoanelor supuse pedepsei cu închisoare prin prisma 

standardelor în domeniul drepturilor omului. Suport de curs. Chişinău, 2019, 283 p. 17 c.a. 


