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Lista celor mai importante lucrări 
ştiinţifice publicate în ultimii 5 ani 

Lista 
brevetelor 
de invenţie 
obţinute în 
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ani 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Bantuş Igor 12.12.1978 dr. în drept, 

conf. univ. 
Dispoziţia 
CNAA nr. 1043-
552 din 18 martie 
2010  

- 3 

1. I. Bantuş (în coautorat), Respectarea 
drepturilor omului în activitatea poliţiei: 
ghid pentru poliţist, Chişinău, 2013, 76 
p.; 
2. I. Bantuş (în coautorat), Organele de 
ocrotire a normelor de drept, Chişinău, 
2012, 292 p.; 
3. I. Bantuş (în coautorat), Impactul 
corupţiei asupra drepturilor omului, 
Materialele conferinţei ştiinţifico-
practice internaţionale “Teoria şi 
practica administrării publice”, (22 mai 
2012), Chişinău, 2012, p. 136-138; 
4. I. Bantuş, Chintesenţa mitingurilor, 
demonstraţiilor de protest şi nesupunerii 
civile, Analele ştiinţifice ale Academiei 
“Ştefan cel Mare” a M.A.I. al R.M., 
Seria Drept Public, nr. 10, Chişinău, 

 



2010, p. 12-14. 
2. Belecciu 

Ştefan 
31.12.1972 dr. în drept, 

conf. univ. 
Dispoziţia 
CNAA nr. 1187-
552 din 05 
octombrie 2011 

5 3 

1. Şt. Belecciu, Protecţia drepturilor şi 
libertăţilor omului de către organele de 
poliţie, Materialele Conferinţei 
internaţionale: „Importanţa prevenirii 
infracţiunilor de către colaboratorii de 
poliţie” (or. Tallinn), 2011. 
2. Şt. Belecciu, Смягчающие и 

отягчающие обстоятельства по УК 
Республики Молдова, Украины, 
России, În revista Закон и жизнь, nr. 10, 
Chişinău, 2012. 
3. Şt. Belecciu, „The need of reform in 

law and public administration”, 
Conferinţa ştiinţifică internaţională din 
16-19 noiembrie 2011: „Modificarea şi 
rezilierea contractului de concesiune 
conform legislaţiei RM”, Universitatea 
Petru Maior, Târgu-Mureş, Facultatea de 
Economie, drept şi Administraţie Publică, 
România. 
4. Şt. Belecciu, Aspecte contradictorii în 

legislaţia ce reglementează parteneriatul 
public-privat, Conferinţa ştiinţifică 
internaţională: „Perpetua misiune a 
administraţiei publice de a fi în serviciul 
societăţii”, Chişinău, 2012. 
5. Şt. Belecciu (în coautorat) Cooperând 

împreună spre o comunitate mai sigură, 
Chişinău, 2011, 45 p. 
6. Şt. Belecciu (în coautorat), Ghidul 

migrantului în Republica Moldova, 
Chişinău, 2013, 84 p. 
7. Şt. Belecciu, Metode de aplanare a 

situaţiilor conflictuale în timpul 
dezordinelor în masă, Conferinţa 

 



ştiinţifico-practică internaţională 
„Asigurarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului în timpul 
manifestărilor cu caracter de masă”, 
Chişinău, 2010. 
8. Şt. Belecciu, Importanţa prevenirii 

infracţiunilor de către colaboratorii de 
poliţie, Conferinţa internaţională: 
„Protecţia drepturilor şi libertăţilor de 
către organele de poliţie”, Tallinn, 2011. 
9. Şt. Belecciu, „Particularităţile 

parteneriatului public-privat în Republica 
Moldova”, Conferinţa Internaţională 
„Aspecte inovative, în legislaţia 
achiziţiilor publice”, România, 2013. 
10. Şt. Belecciu, „Reflecţii asupra 

principiului autonomiei locale”, 
Conferinţa internaţională din cadrul 
Universităţii creştine „Dimitrie 
Cantemir”, România: „Eficienţa normei 
juridice”, Cluj-Napoca, România, 2013. 

3. Carp Simion 30.08.1962 dr. în drept, 
conf. univ. 

Dispoziţia 
CNAA nr. 953-
554 din 23 aprilie 
2009.  
Certificat de 
abilitare, Seria 
CD nr. 2141 din 
09 aprilie 2015 2 3 

1. S. Carp, Drept execuţional penal, 
Chişinău, Ed. Academiei „Ştefan cel 
Mare” a MAI, Chişinău, 2010, 344 p. 
2. S. Carp (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 M.A.I. al 
Republicii Moldova, Ed. a XII-a nr.1, 
Chişinău, 2012, p.8-17 (0,6 c/a). 
3. S. Carp. 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, pag. 26-
30. 
4. S. Carp, Drept execuţional penal, 

Chişinău, Ed. Academiei „Ştefan cel 
Mare” a MAI, Chişinău, 2015, 383 p. 

4. Chiriţa 
Valentin  

24.06.1981 dr. în drept, 
conf. univ. 

Certificat de abi-
litare, Seria CD, 
nr. 2207 din 07 
iulie 2015 

- 1 

1. V. Chiriţa, Luarea de ostatici. 
Analiza juridico-penală şi criminologică. 
Chişinău, 2011. 242 p. (12 c. a.). 

2. V. Chiriţa, Ghid privind calificarea 
infracţiunii de luare de ostatici. Chişinău, 
2013. 56 p. (2,0 c. a.). 

3. V. Chiriţa (în coautorat), Infracţiuni 
cu caracter terorist. Suport de curs. 
Chişinău, 2016, 165 p., 6,5 c.a.. 

4. V. Chiriţa, Măsuri special-crimino-
logice 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.). 

5. В.П. Кирица, Вопросы разграниче-
ния 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.) 

6. Кирица В.П., Н.К. Паустовская, 
Разграничение захвата заложников 
от похищения человека и незаконно-го 
лишения свободы согласно УК 
Республики Молдова. În: Акту-альные 
проблемы правоохрани-тельной 
деятельности и юриди-ческой науки. 
Материалы Между-народной научно-
практической кон-ференции. Украина, 
г. Днепро-петровск, 19-20 сентября 
2013, с. 390-394 (0,3 c. a.). 

5. Cojocaru 
Radion 

07.07.1976 dr. în drept, 
conf. univ. 

Dispoziţia 
CNAA nr. 
1132D din 31 
martie 2011 

 4 

1. R.Cojocaru, Drept penal. Partea 
specială. Culegere de speţe (Ediţia a II-a 
revăzută şi adăugită), Chişinău, 2011, 130 
p.(8 c/a); 

2. R. Cojocaru, Trăsăturile definitorii şi 
formele concursului de infracţiuni 
potrivit codului penal al Republicii 
Moldova, Analele Ştiinţifice ale 
Academiei „Ştefan cel Mare” a M.A.I. al 
Republicii Moldova, Ed. a XI-a nr.2, 
Chişinău, 2011, p.28-33 (0,5 c/a); 
3. R. Cojocaru în (coautorat), Implicaţii 

privind încadrarea juridică a 
infracţiunilor contra justiţiei săvârşite de 
către persoane cu funcţii de răspundere 
în contextul tulburărilor de masă, 
Analele Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan 
cel Mare” a M.A.I. al Republicii 
Moldova, Ed. a XI-a nr.2, Chişinău, 
2011, p.33-40 (0,4 c/a); 
4. R. Cojocaru (în coautorat), Abordări 

juridico-penale ale infracţiunii de 
contaminare cu maladia SIDA în 

 



legislaţia penală a Republicii Moldova şi 
propuneri de perfecţionare a 
incriminării,  Analele Ştiinţifice ale 
Academiei „Ştefan cel Mare” a M.A.I. al 
Republicii Moldova, Ed. a XI-a nr.1, 
Chişinău, 2011, p.8-14 (0,5 c/a); 
5. R. Cojocaru (în coautorat), 

Infracţiunea de transmitere a unei boli 
venerice (art.211 Cod penal al Republicii 
Moldova): conţinut juridic şi 
caracterizare, Analele Ştiinţifice ale 
Academiei „Ştefan cel Mare” a M.A.I. al 
Republicii Moldova, Ed. a XII-a nr.1, 
Chişinău, 2012, p.35-47 (0,4 c/a); 

6. R. Cojocaru, Infracţiuni contra 
ordinii publice în R. Moldova: 
caracterizare şi probleme privind 
perfecţionarea cadrului normativ, 
Ordinea publică în Europa, între tradiţie 
şi contemporaneitate, Conferinţă 
internaţională Ediţia a III-a, Cluj-Napoca, 
2012, p.101-113 (0,5 c/a); 
7. R. Cojocaru, Уголовно-правовые и 

иные меры предупреждения пыток в 
Республике Молдова. Сучасна правова 
наука: Теория да практика. 
Международная научно-практическоя 
конференция, Запорожье, 2013, p. 127-
131 (0,4 c/a); 
8. R. Cojocaru, Актуальные 

тенденции предупреждения пыток в 
республике Молдова, Роль органов 
ОВД в развитие демократического 
государства, Международная научно-
практическая конференция, 
Запорожье, 2013, p. 121-123 (0,3 c/a); 



9. R. Cojocaru, Infracţiuni contra 
sănătăţii publice şi a convieţuirii sociale, 
Suport de curs, Seria: Drept penal (Partea 
specială), Chişinău, 2014; 

10. R. Cojocaru, Infracţiuni privind 
traficul de substanţe narcotice, 
psihotrope sau de analoage ale acestora 
(Teorie şi practică judiciară), Chişinău, 
2014. 

6. Florea Vasile 18.01.1936 dr. în drept, 
conf. univ. 

Dispoziţia 
CNAA nr. 383-
554 din 27 
decembrie 2005  

3  

1. V. Florea, Применение 
огнестрельного орудия сотрудниками 
полиции в пределах необходимой 
обороны, Evaluarea şi prevenirea 
riscurilor la care sunt expuşi colaboratorii 
organelor afacerilor interne şi ai altor 
organe de drept. Conferinţa ştiinţifico-
practică internaţională, Chişinău, 26-27 
octombrie 2010; 
2. V. Florea, Ответственность за 

врачебные преступления по 
уголовному законодательству 
разлучных стран, 
,,Восточноевропейский журнал 
общественного здоровья”, Киев, 2010, 
nr.1, с.86-91; 
3. V. Florea, Юридическое значение 

согласия пациента на медицинское 
вмешателъство, повлекшее его гибелъ 
или тяжкие увлечья, ,,Медицинское 
право”, Москва, 2010, № 5, стр.50-55; 
4. V. Florea, Следственно-судебная 

практика по делам о врачебных 
преступлениях (ретроспективный 
анализ), ,,Восточноевропейский 
журнал общественного здоровья”, 
2010, № 3, с. 199-201; 

 



5. V. Florea, Юридическое значение 
согласия пациента на медицинское 
вмешательство, повлекшее гибель или 
тяжкие увечья потерпевшего журнал, 
,,Медичне право'',Лъвов, 2010, nr.5, 
с.67-73; 
6. V. Florea, Противодействие 

расследованию врачебных 
преступлений, Закон и жизнь, 2010, 
№10, p.35-38; 
7. V. Florea, Научное исследование 

проблем судебно – медицинской 
экспертизы, Закон и жизнь, 2010, 
№11, стр.15-17; 
8. V. Florea, Научное исследование 

проблем судебно – медицинской 
экспертизы, Закон и жизнь, 2010, 
№11, стр.15-17; 
9. V. Florea, Медицинское право как 

самостоятельная отрасль права, 
Закон и жизнь, 2010, № 5 стр. 4-9; 
10. V. Florea, Организация или 

активное участие в групповых 
действиях нарушающих 
общественный порядок, Закон и 
жизнь,  2010,  № 6, стр.36-38; 
11. V. Florea, К вопросу о 

ненадлежащем оказании 
кардиологической 
(кардиохирургической) помощи, 
,,Медицинское право”, Москва, 2011, 
№ 1, с.43-46; 
12. V. Florea, Научное исследование 

проблем судебно-медицинской 
экспертизы ненадлежащей помощи 
болъному, ,,Медицинское право”, 



Москва, 2011, № 2 с. 42-43; 
13. V. Florea, О проблеме 

информированного доброволъного 
согласия пациента на медицинское 
вмешателъство, ,,Медицинское 
право”, 2011, № 4 с.43-47; 
14. V. Florea, Коррупция и получение 

незаконного вознаграждения в 
лечебных учреждениях Республики 
Молдова, ,,Медицинское право”, 2011, 
№ 5 с. 44-47; 
15. V. Florea, Уголовная 

ответственность за преступления 
связанные с незаконным оборотам 
наркотиков в Республике Молдова. 
(Сравнительное правоведение). Analele 
ştiinţifice ale Academiei ,, Ştefan cel 
Mare” a MAI RM. Ştiinţe socio-umane. 
Ediţia a XI-a nr.1, Chişinău, 2011, с.14-
17; 
16. V. Florea, Уголовная 

ответственность за терроризм по 
законодательству различных стран, 
Закон и жизнь № 10, стр. 8-10; 
17. V. Florea, ,,Царица'' 

доказательность по делам о 
врачебных преступлениях, Закон и 
жизнь № 12, стр.22-24; 
18. V. Florea, Получение незаконного 

вознаграждения за выполнение работ 
связанных с обслуживанием населения 
(ст. 256 УК РМ) № 6, стр. 31-34; 
19. V. Florea, Уголовная 

ответственность за преступления, 
связанные с торговлей людьми (ст.165 
УКРМ, 149 УК Украины, 127¹ УК 



России) № 8, стр. 21; 
20. V. Florea (în coautorat), Показания 

потерпевших по делам о врачебных 
преступлениях, „Медичне право’’ 
Львов, 2012, nr.9, стр. 43-46; 
21. V. Florea, Уголовная 

ответственность за терроризм по 
законодательству различных стран, 
Analele Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan 
cel Mare” a M.A.I. al Republicii 
Moldova, Ed. a XII-a nr.1, Chişinău, 
2012, p.53-58 (0,3 c/a); 
22. V. Florea, Преодоление 

алкоголизма – приоритетное 
направление здравоохранения, «Закон 
и жизнь», № 7, 2012, p.18-19 (0,2 c/a); 
23. V. Florea, D. Ostavciuc, Уголовная 

ответственность в случае врачебных 
преступлений. Из показаний 
потерпевших и об избежании врачами 
уголовного наказания. Revista Naţională 
de drept, № 6, 2012, (0,3 c/a). с.41-45; 
24. V. Florea, Уголовная 

ответственность за преступления 
против половой свободы и половой 
неприкосновенности личности. «Закон 
и жизнь» 2012, № 9, стр. 13-18 (0,4 
c/a); 
25. V. Florea, Ş. Belecciu, Смягчающие 

и отягчающие обстоятельства по УК 
Республики Молдова, Украины, 
России. «Закон и жизнь», 2012, № 10, 
с. 16-22 (0,4 c/a); 
26. V. Florea, Следственно-судебная 

практика по делам о врачебных 
преступлениях. Вестник Минздрава, 



2012 г., № 11, стр. 36-38. // Revista 
Naţională de drept, 2012, № 10, с.32-35 
(0,3 c/a); 
27. V. Florea, Следственно-судебная 

практика по делам о врачебных 
преступлениях, Analele Ştiinţifice ale 
Academiei „Ştefan cel Mare” a M.A.I. al 
Republicii Moldova, Ed. a XII-a nr.2, 
Chişinău, 2012, p.39-45 (0,4 c/a); 
28. V. Florea (în coautorat), Уголовная 

ответственность за преступление, 
связанные с торговлей людьми (ст. 165 
УК РМ, 149 УК Украины, 1271 УК 
России). În: materiale conferinţei 
Ştiinţifico-practică internaţionale: 
„Criminalitatea în spaţiul UE şi al CSI: 
Evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire 
şi combatere” , Chişinău, (12-13 iunie 
2012), p.74-80 (0,4 c/a). 

7. Gherman 
Marian 

01.05.1973 dr. în drept, 
conf. univ. 

Certificat de 
abilitare, Seria 
CD nr. 2269 din 
07 octombrie 
2015 

- 3 

1. M. Gherman (în coautorat), 
Metodologia prevenirii şi descoperirii 
infracţiunilor de către serviciul Poliţiei 
Judiciare, Chişinău, Editura Academiei 
„Ştefan cel Mare”, 2010, 280 p.; 
2. M. Gherman, Analiza cadrului legal 

şi a experienţei Ministerului Afacerilor 
Interne al RM în combaterea circulaţiei 
ilegale cu materiale radioactive şi 
nucleare, proprietăţi şi perspective” 
(articol), Chişinău, 2012; 
3. M. Gherman, „Modalităţi de 

sustragere a banilor cu folosirea 
frauduloasă a cardurilor bancare”, 
Chişinău, 2012; 
4. M. Gherman, „Criminalitatea 

itinerantă ţn statele membre ale Uniunii 

 



Europene”, Chişinău, 2012; 
5. M. Gherman (în coautorat), 

Metodologia prevenirii şi descoperirii 
infracţiunilor de către subdiviziunile 
specializate, Chişinău, 2014, 416 p.; 
6. M. Gherman, Impedimentele la 

efectuarea activităţii speciale de 
investigaţii pe teritoriul separatist, 
Materialele conferinţei ştiinţifico-practice 
internaţionale cu genericul: „Impactul 
separatismului asupra drepturilor omului 
şi evoluţiei criminalităţii”, 30 mai 2014; 
7. M. Gherman, Caracteristica 

criminologică a personalităţii 
extremismului juvenil, Materialele 
conferinţei ştiinţifice cu genericul: 
„Probleme actuale privind delicvenţa şi 
justiţia juvenilă”, 31 octombrie 2014; 
8. M. Gherman (în coautorat), Modele 

de acte procedurale în procesul penal, 
Chişinău, 2014, 1398 p. 

8.  Gladchi 
Gheorghe 

10.08.1960 dr. hab. în 
drept, prof. 
univ. 

Dispoziţia 
CNAA nr. 494 
din 01 martie 
2006 

6 1 

1.Gh. Gladchi (în coautorat), Conflictul 
de interese şi regimul de 
incompatibilităţi în instituţiile 
administraţiei publice locale din 
Republica Moldova, Chişinău, MS Logo, 
2012, 80 p., 5 c.a.; 

2.Gh. Gladchi (în coautorat), Liberarea 
de răspundere penală: probleme 
teoretico- metodologice, legislative şi 
practico-judiciare, Chişinău – 2012, Ed. 
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 282 
p., 18 c.a.; 

3.Gh. Gladchi, Victimologie, Chişinău – 
2013, Ed. Academia „Ştefan cel Mare” a 
MAI, 294 p., 23,4 c.a.; 

 



4.Gh. Gladchi (în coautorat), Noţiunea 
şi conţinutul răspunderii penale, Revista 
naţională de drept, nr.1, Chişinău – 2010, 
p. 19-27, 0,9 c.a.; 

5.Gh. Gladchi (în coautorat), 
Răspunderea pentru prostituţie şi 
proxenetism în legislaţia ţărilor străine, 
Revista Naţională de drept, nr.5-6, 
Chişinău – 2010, p. 56-61, 0,7 c.a.; 

6.Gh. Gladchi (în coautorat), 
Delimitarea proxenetismului de alte 
componenţe de infracţiuni,Analele 
ştiinţifice ale Academiei ”Ştefan cel 
Mare” a MAI al Republicii Moldova, 
Chişinău – 2011, Ed. a XI-a, nr.1, p. 27-
31, 0,55 c.a.; 

7.Gh. Gladchi (în coautorat), 
Victimologia juvenilă – probleme 
teoretice şi metodologice, Revista 
Naţională de drept, nr. 3, Chişinău – 
2012, p. 15-19, 0,55 c.a.; 

8.Gh. Gladchi (în coautorat), 
Reglementări juridice internaţionale 
privind protecţia minorilor victimizaţi 
prin infracţiune,Legea şi viaţa, publicaţie 
ştiinţifico-practică, nr. 5, Chişinău – 
2012, p. 4-12, 1,0 c.a.; 

9.Gh. Gladchi (în coautorat), Tehnici 
speciale împotriva criminalităţii – risc şi 
competenţă. Evaluarea şi prevenirea 
riscurilor la care sunt expuşi colaboratorii 
organelor afacerilor interne şi al altor 
organe de drept, (Materialele conferinţei 
ştiinţifico-practice internaţionale, 26-27 
octombrie 2010), Academia ”Ştefan cel 
Mare” a MAI al Republicii Moldova, 



Chişinău – 2010, p. 66-72, 0,4 c.a.; 
10. Gh. Gladchi (în coautorat), 

Interceptarea convorbirilor telefonice şi 
a altor convorbiri în contextul combaterii 
traficului de femei. Probleme actuale 
privind combaterea  traficului de femei, 
(Materialele conferinţei ştiinţifico-
practice internaţionale, 2-3 iunie 2011), 
Academia ”Ştefan cel Mare” a MAI al 
Republicii Moldova, Chişinău – 2011, p. 
59-63, 0,5 c.a. 

9.  Glavan Boris 29.07.1974 dr. în drept, 
conf. univ. 

Certificat de 
abilitare, Seria 
CD nr. 2268 din 
07 octombrie 
2015 

  

1. B. Glavan (în coautorat), Libertatea 
de răspundere penală: probleme 
teoretico-metodologice, legislative şi 
practico-judiciare, Tipografia Academiei 
„Ştefan cel Mare”, Chişinău 2012, p.282, 
25 c.a.; 

2. B. Glavan (în coautorat), Utilizarea 
mijloacelor tehnice în activitatea specială 
de investigaţie,  Tipografia Academiei 
„Ştefan cel Mare”, Chişinău 2014, p.152, 
14 c.a.; 

3. B. Glavan (în coautorat), Securitatea 
electronică, Tipografia Academiei 
„Ştefan cel Mare”, Chişinău 2016, p.122, 
12 c.a.; 

4. B. Glavan (în coautorat), Aspecte 
privind instruirea colaboratorilor MAI al 
RM în vederea prevenirii şi combaterii 
pedofiliei. În: Analele ştiinţifice ale 
Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al 
RM, ed. a XI-a, nr.1, Chişinău – 2011, 
p.38-40, 0,3 c.a.; 

5. B. Glavan, Aspecte teoretice privind 
noile tehnici speciale de combatere a 
criminalităţii organizate. În: Materialele 

 



Conferinţei ştiinţifico-practice 
internaţionale din 12-13 iunie 2012 
„Criminalitatea în spaţiul Uniunii 
Europene şi al Comunităţii Statelor 
Independente: Evoluţie, tendinţe, 
probleme de prevenire şi combatere”, 
Chişinău – 2012, p.97-100, 0,3 c.a.; 

6. B. Glavan, Aspecte juridice privind 
investigaţiile speciale în contextul 
combaterii criminalităţii politice în 
Republica Moldova. În: Materialele 
Conferinţei ştiinţifico-practice 
internaţionale din 20 februarie 2013 
„Criminalitatea politică: reflecţii istorico-
juridice, manifestări, consecinţe”, 
Chişinău – 2013, p.109-113, 0,3 c.a.; 

7. B. Glavan (în coautorat), 
Interceptarea convorbirilor telefonice şi 
a altor convorbiri în convorbiri în 
contextul combaterii traficului femei. În: 
Materialele Conferinţei ştiinţifico-
practice internaţionale din 2-3 octombrie 
2011 „Probleme actuale privind 
combaterea traficului de femei”, Chişinău 
– 2011, p.59-63, 0,3 c.a.; 

8. B. Glavan, Cadrul juridic naţional 
privind protecţia participanţilor la 
procesul penal: evoluţie, carenţe, soluţii. 
În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-
practice internaţionale din 21 martie 2013 
„Probleme actuale privind protecţia şi 
securitatea persoanelor implicate în 
procesul penal”, Chişinău – 2013, p.109-
113, 0,3 c.a.; 

9. B. Glavan (în coautorat), Rolul 
ofiţerului de investigaţie în combaterea 



criminalităţii politice în RM. În: 
Materialele Conferinţei ştiinţifico-
practice naţionale din 06 ianuarie 2015 
„Criminalitatea politică: reflecţii istorico-
juridice, manifestări, consecinţe”, 
Chişinău – 2015, p.276-281, 0,4 c.a.; 

10. B. Glavan (în coautorat), Aparate de 
vedere pe timp de noapte. Note de curs. 
Tipografia Academiei „Ştefan cel Mare”, 
Chişinău – 2012, 48 p., 4 c.a.; 

11. B. Glavan (în coautorat), Culegeri 
de planuri, indicaţii metodice, selectări 
bibliografice şi alte materiale la Tehnica 
specială în activitatea Organelor 
Afacerilor Interne. Tipografia Academiei 
„Ştefan cel Mare”, Chişinău – 2012, 68 
p., 6 c.a. 

10. Grati 
Veaceslav 

03.11.1972 dr. în drept, 
conf. univ. 

Dispoziţia 
CNAA nr. 1044-
552 din 18 martie 
2010  

- 1 

1. V. Grati , Şt. Belicciu, A. Antoci, A. 
Cănănău, V. Ionaşcu. Reglementări 
contravenţionale în domeniul circulaţiei 
rutiere . Chişinău 2014. 184 p.; 

2. V. Grati, A. Cănănău, V. Ionaşcu. 
Teorii şi practici privind intervenţia 
poliţienească în cazurile de violenţă în 
familie. Chişinău 2013. 136 p.;  

3. V. Grati, A. Cănănău. Cooperarea 
internaţională a statelor în lupta contra 
criminalităţii economice: forme, tendinţe, 
eficacitate. Materialele Conferinţei 
ştiinţifico-practice internaţionale 
”Criminalitatea în spaţiul uniunii 
europene şi al comunităţii statelor 
independente: evoluţie, tendinţe, 
probleme de prevenire şi combatere”, 12-
13 iunie 2012, p. 105-116. (0.3 c/a). 

4. V. Grati. Основные аспекты 

 



непрерывного профессионального 
образования полицейских кадров в 
Республики Молдова. Международная 
научно-практическая конференция 
«Подготовка кадров милиции/полиции 
в странах Европы: современное 
состояние, проблемы, перспективы», 
4-5 мая 2012, Киев, Украина. 

5. V. Grati. Непрерывное обучение в 
Академии МВД Республики Молдова в 
контексте болонского процесса. 
Международная научно-практическая 
конференция „ Подготовка 
сотрудников милиции/полиции: 
государственные и международные 
стандарты”, 28 апрелея 2011, Донецк, 
Украина. 

6. V. Grati, S. Secrieru. 
Particularităţile cadrului juridic de 
aplicare a armei de foc şi a mijloacelor 
speciale de către funcţionarii de poliţie în 
condiţiile dezordinilor în masă. 
Materialele Conferinţei ştiinţifico-
practice internaţionale ”Asigurarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului în timpul manifestărilor cu 
caracter de masă”, 28-29 ianuarie 2010, 
p. 74-91. (0.35 c/a). 
   7. V. Grati, Iu. Odagiu. Formarea 
profesională continuă – condiţie de 
minimalizare a riscurilor în activitatea 
poliţienească. Materialele Conferinţei 
ştiinţifico-practice internaţionale 
”Evaluarea şi prevenirea riscurilor la care 
sunt expuşi colaboratorii organelor 
afacerilor interne şi a altor organe de 



drept”, 26-27 octombrie 2010, p. 109-
115. (0.3 c/a). 

11. Larii Iurie 10.03.1972 dr. în drept, 
conf. univ. 

Dispoziţia 
CNAA nr. 915 
din 18 septem-
brie 2008. 
Certificat de abi-
litare, Seria CD, 
nr. 2142 din 09 
aprilie 2015 

2 5 

  1. Iu. Larii (în coautorat). Drept penal. 
Partea generală. (Note de curs). 
Chişinău, 2013. 

2.  Iu. Larii (în coautorat). Criteria for 
standardization of police personnel 
system. În: International scientific 
conference: „Archibald reiss days”, Vol. 
II, Belgrade, 3-4 March 2014. Belgrade: 
Academy of Criminalistic and Police 
Studies; Bonn: German Foundation for 
International Legal Cooperation (IRZ), 
2014, p.p. 145-156. 

3.  Iu. Larii. Cauzele traficului de femei 
în contextul crizei economice actuale. În: 
Materialele Conferinţei ştiinţifico-
practice internaţionale: „Probleme actuale 
privind combaterea traficului de femei”, 
din 2-3 iunie 2011. Chişinău: Academia 
„Ştefan cel Mare” a MAI, 2011 pag. 75-
80. 
4. Iu. Larii (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, pag. 26-
30. 

5. Iu. Larii. Acapararea sau menţinerea 
ilegală a puterii de stat – cauză a 

 



dezordinilor de masă sau impediment în 
realizarea drepturilor politice ale 
cetăţenilor. În: Materialele Conferinţei 
ştiinţifico-practice internaţionale: 
„Criminalitatea politică: reflecţii istorico-
juridice, manifestări şi consecinţe”, din 
28 februarie 2013. Chişinău: Tipogr. 
„BONS OFFICES”, 2015 p.p. 134-140. 

6.  Iu. Larii (în coautorat). Lustraţia ca 
metodă de combatere a criminalităţii 
politice. În: Materialele Conferinţei 
ştiinţifico-practice internaţionale: 
„Criminalitatea politică: reflecţii istorico-
juridice, manifestări şi consecinţe”, din 
06 ianuarie 2015. Chişinău: Tipogr. 
„BONS OFFICES”, 2015 p.p. 254-266. 

7. Iu. Larii (în coautorat), Infracţiunea 
continuată (prelungită) în dreptul penal – 
legislaţie, teorie şi practică judiciară, 
Chişinău: Tipogr. Academiei „Ştefan cel 
Mare”, 2016, 193 p. 

12. Odagiu Iurie 04.01.1974 dr. în drept, 
conf. univ. 

Dispoziţia 
CNAA nr. 1045-
554 din 18 martie 
2010  

2  5 

1. Iu. Odagiu (în coautorat), Aspecte 
privind importanţa constatărilor tehnico-
ştiinţifice şi expertizelor în cazurile de 
cercetare a traficului de femei, Materiale 
conferinţei ştiinţifico-practice 
internaţionale cu genericul: „Probleme 
actuale privind combaterea traficului de 
femei”, 02-03 iunie 2011, p. 81-84, (0.20 
c/a.); 
2. Iu. Odagiu (în coautorat), Algoritmul 

cercetării la faţa locului în cazul 
investigării traficului de fiinţe umane, 
Materialele conferinţei ştiinţifico-practice 
internaţionale cu genericul: „Probleme 
actuale privind combaterea traficului de 

 



femei”, 02-03 iunie 2011, p. 85-89, (0.16 
c/a.); 
3. Iu. Odagiu (în coautorat), Politica de 

protecţie a funcţionarului de poliţie, 
Materialele conferinţei ştiinţifico-practice 
internaţionale, 21 martie 2013, „Probleme 
actuale privind protecţia şi securitatea 
persoanelor implicate în procesul penal”, 
5 p., (0.20 c/a.); 
4. Iu. Odagiu (în coautorat), 

Criminalistica, Chişinău, 2011, p. 142, 
(5.91 c/a.); 
5. Iu. Odagiu (în coautorat), 

Particularităţile audierii subiecţilor 
procesului penal, Chişinău, 2013, 140 p. 
(5.75 c/a.); 
6. Iu. Odagiu (în coautorat), Cercetarea 

la faţa locului, Chişinău, 2013, 200 p. 
(15.75 c/a.); 
7. Iu. Odagiu (în coautorat), Metodica 

investigării unor genuri de infracţiuni, 
Chişinău, 2012, p. 214 (8.91 c/a.); 
8. Iu. Odagiu (în coautorat), Metodica 

investigării infracţiunii de viol, Chişinău, 
2010, 70 p. (2.87 c/a.); 
9. Iu. Odagiu (în coautorat), Expertize 

judiciare. Ghid practic, Chişinău, 2011, 
p. 130 (10.83 c/a.). 

13. Osadci 
Cornel 

29.03.1978 dr. în drept, 
conf. univ. 

Certificat de abi-
litare, Seria CD, 
nr. 2267 din 07 
octombrie 2015 
   

1. C. Osadcii, Diferenţierea şi 
individualizarea executării pedepsei 
închisorii, Ed. Academia „Ştefan cel 
Mare” a MAI, Chişinău – 2012, 25 c.a.; 

2. C. Osadcii (în coautorat), Ghid 
privind drepturile deţinuţilor. Material 
didactic la specializarea Drept 
execuţional penal, Chişinău – 2012, 65 p., 

 



5 c.a.; 
3. C. Osadcii (în coautorat), Modele de 

documente întocmite în instituţiile 
penitenciare. Material didactic pentru 
lecţiile practice la specializarea Drept 
execuţional penal, Chişinău – 2012, 80 p., 
6 c.a.; 

4. C. Osadcii (în coautorat), 
Instrucţiunea cu privire la metodologia 
exercitării controlului şi evidenţei asupra 
prevenţiilor de către serviciul poliţiei 
ordine publică. Material didactic, 
Chişinău – 2012, 31 p., 3 c.a.; 

5. C. Osadcii, Rolul clasificării 
condamnaţilor şi influenţa acesteia 
asupra procesului de corijare, Ed. 
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 
Chişinău – 2015, 8 c.a.; 

6. C. Osadcii, Sisteme penitenciare 
occidentale, Ed. Academia „Ştefan cel 
Mare” a MAI, Chişinău – 2015, 6 c.a. 

14. Pareniuc 
Alexandru 

19.03.1976 dr. în drept, 
conf. univ. 

Dispoziţia 
CNAA nr. 1046-
554 din 18 martie 
2010  

- 2 

1. AL. Pareniuc (în coautorat), 
Activitatea specială de investigaţii. 
Dosarele speciale, Chişinău – 2015, 131 
p., 2,69 c.a.; 

2. AL. Pareniuc (în coautorat), Hoţii în 
lege, criminalitatea organizată în 
Republica Moldova – mituri şi realitatea. 
Chişinău – 2012, 106 p., 3,78 c.a.; 

3. Al. Pareniuc (în coautorat), Аспекты 
борьбы с преступностью в Республике 
Молдова на современном этапе. 
Международная научно-практическая 
конференция «Право и государство в 
рамках глобализации и 
регионализации». Украина, Ирпинь, 

 



2011 (14 октябрь), с. 273-276., 0,15 c.a.; 
4. Al. Pareniuc, Lupta contra 

oponenţilor politici prin măsuri speciale 
de investigaţi., Materialele conferinţei 
ştiinţifico-practice internaţionale 
„Criminalitatea politică: reflecţii istorico-
juridice, manifestări şi consecinţe”, Ediţia 
2013 şi ediţia 2015, Chişinău – 2015, 
p.141-146, 0,29 c.a.; 

5. Al. Pareniuc, Unele aspecte ale 
instruirii în instituţiile de învăţământ ale 
autoproclamatei republice nistrene. 
Materialel Conferinţei  ştiinţifico-practice 
internaţionale „Criminalitatea politică: 
reflecţii istorico-juridice, manifestări şi 
consecinţe”, Ediţia 2013 şi ediţia 2015, 
Chişinău – 2015, p.209-213, 0,26 c.a.; 

6. Al. Pareniuc (în coautorat), Traficul 
de femei – infracţiune la „modă” sau 
„businessul” naţional. Materialele 
Conferinţei ştiinţifico-practice 
internaţionale „Probleme actuale privind 
combaterea traficului de femei” din 2-3 
iunie 2011, Chişinău - 2011, p.90-101, 
0,76 c.a.; 

7. Al. Pareniuc (în coautorat), 
Activitatea investigativ-operativă a 
Organelor Afacerilor Interne: (partea 
specială): Prevenirea şi descoperirea 
infracţiunilor de către serviciile Poliţiei 
judiciare. Chişinău – 2011, 417 p., 20 c.a. 

15. Pînzari 
Alexandru 

07.05.1956 dr. în drept, 
conf. univ. 

Dispoziţia 
CNAA nr. 386-
552 din 27 
decembrie 2005  

1- 2007 
1- 2009  

1. Al. Pînzari, Factori stresogeni în 
OAI”, Analele ştiiţifice ale Academiei 
„Ştefan cel Mare, ed. 11 nr.1, Chişinău - 
2011; 
2. Al. Pînzari, Leardership-ul eficient în 

 



OAI, Analele ştiiţifice ale Academiei 
„Ştefan cel Mare”, ed. 11 nr.1, Chişinău -  
2011; 
3. Al. Pînzari, Procesul de 

fundamentare şi conceptul activităţii 
deciziei manageriale. Analele ştiinţifice 
ale Academiei „Ştefan cel Mare”, 
Chişinău - 2013; 
4. Al. Pînzari, Natura şi modul de 

preîntîmpinare şi evitare a riscului în 
O.A.I şi controlul-ca formă de 
preîntîmpinare a riscului, Analele 
ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel 
Mare”, Chişinău - 2013. 

16. Rusu Oleg 19.04.1975 dr. în drept, 
conf. univ. 

Certificat de abi-
litare, Seria CD, 
nr. 2207 din 07 
iulie 2015 

-  

1. O. Rusu, Resocializarea penitenciară 
şi postpenitenciară a persoanelor supuse 
pedepsei cu închisoare, Studiu 
monografic, Chişinău – 2012, 240 p., 19 
c.a.; 

2. O. Rusu (în coautorat), Amestecul în 
înfăptuirea justiţiei şi în urmărirea 
penală – cauză a infracţiunilor 
nedescoperite. În: Analele ştiinţifice ale 
Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al 
RM, ed. a XI-a, Chişinău – 2011, p. 50-
53, 0,3 c.a.; 

3. O. Rusu, Istoricul reglementării 
juridice a resocializării condamnaţilor în 
Republica Moldova. În: Analele 
ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel 
Mare” a MAI al RM, ed. a XI-a, Chişinău 
– 2011, p. 85-91, 0,3 c.a.;  

4. O. Rusu, Studiu comparat privind 
resocializarea condamnaţilor în Marea 
Britanie şi SUA. În: Analele ştiinţifice ale 
Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al 

 



RM, ed. a XI-a, Chişinău – 2011, p. 92-
97, 0,3 c.a.; 

5. O. Rusu (în coautorat), Rolul 
societăţii civile în procesul de integrare 
socială a persoanelor liberate. În: 
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan 
cel Mare” a MAI al RM, ed. a XII-a, 
Chişinău – 2012, p. 52-57, 0,3 c.a.; 

6. О. Руссу, Совершенствование 
уголовно-исполнительного 
законодательства как предпосылка 
оптимизации деятельности 
пенитенциарной системы (на примере 
Республики Молдова). În: Materialele 
Conferinţei internaţionale organizată de 
către Academia Ministerului Afacerilor 
Interne al Republicii Belarusi cu 
Genericul «Проблемы борьбы с 
преступностью и подготовки кадров 
для правоохранительных органов», 
Minsk, 4 aprilie 2013, 0,3 c.a.; 

7. O. Rusu, Activitatea unor organe de 
stat în vederea profilaxiei infracţiunilor 
în rândul persoanelor liberate. În: 
Materialele conferinţei ştiinţifico-practice 
internaţionale din 15 octombrie 2009 cu 
genericul „Probleme de prevenire şi 
combatere a criminalităţii de către 
Organele Afacerilor Interne în perioada 
recesiunii economice”. Chişinău: 
Academia „Ştefan cel Mare”, 2010, p. 
168-176. 0,4 c.a.; 

8. O. Rusu (în coautorat), 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. p. 75-80, 0,4 
c.a.; 

9. O. Rusu, Probleme şi perspective 
privind corectarea condamnaţilor prin 
prisma standardelor europene. În: 
materialele Conferinţei Ştiinţifico-
practice internaţionale: Criminalitatea în 
spaţiul UE şi al CSI: Evoluţie, tendinţe, 
probleme de prevenire şi combatere. 
Chişinău, Hotelul Codru 12-13 iunie 
2012, p. 154-162, 0.4 c.a.; 

10. O. Rusu (în coautorat), 
Reglementări specifice privind 
asigurarea securităţii părţilor vătămate 
şi a martorilor din rândul persoanelor 
aflate în detenţie. În: materialele 
conferinţei ştiinţifice internaţionale cu 
genericul Probleme actuale privind 
protecţia şi securitatea persoanelor 
implicate în procesul penal organizată de 
către Academia „Ştefan cel Mare”. 
Chişinău, 21 martie 2013, Hotelul 
„Codru”. p. 36- 40, 0,4 c.a.; 

11. O. Rusu (în coautorat), 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”, Ediţia I. Chişinău, 28 februarie 
2013, p. 24- 28, 0,4 c.a.; 

12. O. Rusu (în coautorat), Reflecţii 
asupra unor practici politice şi 
tratamente specifice regimurilor 



totalitare. În: materialele Conferinţei 
naţionale organizate în cadrul Academiei 
„Ştefan cel Mare” cu genericul 
„Criminalitatea politică”, Ediţia II., 
Chişinău, ianuarie 2015, p. 35-39, 0,4 
c.a.; 

13. O. Rusu (în coautorat), Ghid privind 
drepturile deţinuţilor, (material didactic 
la specializarea „Drept execuţional 
penal”).  Chişinău - 2012, 65 p, 4 c.a.; 

14. O. Rusu (în coautorat), Modele de 
documente întocmite în instituţiile 
penitenciare, (material didactic pentru 
lecţiile practice la specializarea „Drept 
execuţional penal”). Chişinău - 2012, 80 
p, 5 c.a.; 
O. Rusu (în coautorat), Instrucţiunea cu 
privire la metodologia exercitării 
controlului  şi evidenţei asupra 
preveniţilor de către serviciul poliţiei 
ordine publică,,  material didactic, 
Chişinău - 2012. 31 p., 2 c.a. 

17.  Stamatin 
Ştefan 

02.12.1964 dr. în drept, 
prof. univ. 

Dispoziţia 
CNAA nr. 385 
din 27 decembrie 
2005  

5 2 

1.Şt. Stamatin (în coautorat), 
Extrădarea în dreptul penal, Ed. 
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al 
RM, Chişinău – 2013, 244 p.; 

2.Şt. Stamatin (în coautorat), 
Particularităţile aplicării măsurilor 
preventive în privinţa minorilor, Material 
didactico-ştiinţific, Ed. Academia „Ştefan 
cel Mare” a MAI al RM, Chişinău – 
2013, 268 p.; 

3.Şt. Stamatin, Drept poliţienesc 
(cuvânt înainte). Drept poliţienesc / 
Victor Guţuleac; Institutul de Ştiinţe 
Penale şi Criminologie Aplicată; 

 



Institutul de Cercetări Juridice şi Politice 
al Academiei de Ştiinţe din Moldova, 
Î.S.E.F.-P., „Tipografia centrală”, 
Chişinău – 2015; 

4.Şt. Stamatin (în coautorat), Arestarea 
la domiciliu a bănuitului, învinuitului şi 
inculpatului minor, În: Закон и жизнь, 
Chişinău – 2011, p. 19-25; 

5.Şt. Stamatin, Manual de drept 
poliţienesc – necesitate actuală la 
momentul actual, Jurnalul Juridic 
Naţional: teorie şi practică, nr.1, Chişinău 
– 2015, p. 31-45. 

18. Trofimov 
Igor 

12.02.1974 dr. în drept, 
conf. univ. 

Dispoziţia 
CNAA nr. 1189-
55 din 25 
octombrie 2011  

2 3 

1. I.Trofimov, Probleme actuale 
privind statutul contravenientului şi a 
victimei în procesul contravenţional, 
Masa rotundă cu participare 
internaţională „Protecţia drepturilor 
omului: mecanisme naţionale şi 
internaţionale”, Chişinău - 2013. 

2. I.Trofimov, Reflecţii asupra 
procedurii contravenţionale, rev. 
Administrarea Publică, nr.4/2014, 
Chişinău - 2014. 

3. I.Trofimov, Drept civil. Contracte 
civile, Chişinău - 2012. 

4. I.Trofimov (în coautorat), Dreptul 
mediului, Manual, Chişinău - 2015. 

 

19. Ursu 
Veaceslav 

26.02.1971 dr. în drept, 
conf. univ. 

Dispoziţia 
CNAA nr. 955-
554 din 23 aprilie 
2009  
Hotărârea 
Comisiei de 
atestare a CNAA 
nr. 4/6 din 

 3 

1.V. Ursu (în coautorat), Prevenirea şi 
combaterea corupţiei. Manual metodico-
didactic, Odessa - 2013, 304 p.; 

2.V. Ursu (în coautorat), Актуальные 
тенденции предупреждения пыток в 
деятельности ОВД в правовом 
государстве. Материалы 
международной научно-практической 

 



07.07.2015 конференции «Актуальнi проблеми 
нормативно-правового забеспечення 
дiяльностi та професiйноi пiдготовки 
працiвникiв правоохоронних органiв», 
Iвано-Франкiвськ – 2011; 

3. V. Ursu, Рейдерство как способ 
криминального передела 
собственности, Закон и жизнь, nr.10, 
2011; 

4.V. Ursu, Юридическое образование 
студентов Академии ”Ştefan cel 
Mare” как субъектов реализации 
уголовной политики. Закон и жизнь, 
nr.11, 2011; 

5. V. Ursu, Respectarea drepturilor 
omului în procesul aplicării expulzării ca 
măsură de siguranţă. Materialele 
conferinţei ştiinţifico-practice 
„Securitatea persoanei în Republica 
Moldova: cadrul legislativ şi factorul 
instituţional”, Chişinău – 2012; 

6. V. Ursu, Instituţia reabilitării în 
legislaţia Republicii Moldova. 
Materialele conferinţei ştiinţifico-
practice internaţionale „Probleme actuale 
privind protecţia şi securitatea 
persoanelor implicate în procesul penal”, 
Chişinău - 2013, p.190-196; 

7. V. Ursu (în coautorat), Corupţia 
politică: trăsături specifice şi forme de 
manifestare. Materialele conferinţei 
ştiinţifico-practice internaţionale 
„Criminalitatea politică: reflecţii istorico-
juridice, manifestări şi consecinţe”, 
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 
ediţia I, Chişinău – 2013; 



8. V. Ursu (în coautorat), Evoluţia 
incriminării criminalităţii informatice. 
Materialele conferinţei ştiinţifice 
internaţionale “Ordinea publică în 
Europa, între tradiţie şi 
contemporanietate”, ediţia a IV-a, Cluj-
Napoca - 2013, p.105-119; 

9. V. Ursu, Aspectul educaţional al 
istoriei ca disciplină predată în 
instituţiile de învăţămînt ale MAI. 
Materialele conferinţei ştiinţifico-
practice naţionale „Valorile naţionale în 
educaţia modernă”, Academia ”Ştefan 
cel Mare” a MAI, Chişinău – 2014; 

10.  V. Ursu, Particularităţile 
răspunderii şi pedepsei penale a 
minorilor conform legislaţiei penale a R 
Moldova. Materialele conferinţei 
ştiinţifico-practice naţionale „Delicvenţa 
şi justiţia juvenilă: evaluare, probleme, 
soluţii”, Academia ”Ştefan cel Mare” a 
MAI, Chişinău – 2014; 

11. V. Ursu (în coautorat), Cooperarea 
poliţienească între Republica Moldova şi 
România, impediment la organizarea 
săvărşirii infracţiunilor transfrontaliere. 
Materialele conferinţei ştiinţifice 
internaţionale “Ordinea publică în 
Europa, între tradiţie şi 
contemporanietate”, ediţia a V-a, Cluj-
Napoca – 2014; 

12. V. Ursu, Unele reflecţii privind 
respectarea principiilor dreptului penal 
în activitatea organelor de aplicare a 
dreptului în Republica Moldova. 
Materialele conferinţei ştiinţifico-



practice naţionale „Criminalitatea 
politică: reflecţii istorico-juridice, 
manifestări şi consecinţe”, ediţia II-a,  
Academia ”Ştefan cel Mare” a MAI, 
Chişinău – 2015; 

13. V. Ursu (în coautorat), Protecţia 
juridică a simbolurilor naţional statale. 
Materialele conferinţei ştiinţifice 
internaţionale „Provocări şi strategii în 
ordinea şi siguranţa publică”, ediţia a II-
a, Bucureşti, România, 28-29 mai 2015, 
p.11-16; 

14. V. Ursu, Probleme actuale de 
reglementare juridică a activităţii şi 
formarea profesională a colaboratorilor 
organelor de drept, Conferinţa 
ştiinţifico-practică internaţională, 
or.Ivano-Frankivsk, Ucraina, Institutul 
Juridic al MAI, 2011. 

 
 
 
 
 


