Anexa nr. 2
la Metodologia de evaluare externă în vederea
autorizării de funcţionare provizorie a şcolilor
doctorale şi a programelor de doctorat
Lista conducătorilor de doctorat, angajaţi ai şcolii doctorale
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM

Nr.
crt.

Nume,
prenume

1
2
1. Bantuş Igor

Anul
naşterii

Titlul
ştiinţificodidactic

Anul obţinerii
dreptului de
conducere de
doctorat
(document de
confirmare)

3
4
5
12.12.1978 dr. în drept, Dispoziţia
conf. univ.
CNAA nr. 1043552 din 18 martie
2010

Nr. de
doctori/doctori
Nr. de
habilitaţi sub
doctori
îndrumare şi îndrumaţi
cu teze
în ultimii
susţinute (anul
5 ani
susţinerii)
6
7

-

3

Lista celor mai importante lucrări
ştiinţifice publicate în ultimii 5 ani

8
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
ştiinţificopractice 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,

Lista
brevetelor
de invenţie
obţinute în
ultimii 10
ani
9

2. Belecciu
Ştefan

31.12.1972 dr. în drept, Dispoziţia
conf. univ.
CNAA nr. 1187552
din
05
octombrie 2011

5

3

2010, p. 12-14.
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

3. Carp Simion

30.08.1962 dr. în drept, Dispoziţia
conf. univ.
CNAA nr. 953554 din 23 aprilie
2009.
Certificat
de
abilitare,
Seria
CD nr. 2141 din
09 aprilie 2015

2

3

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.
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:

4. Chiriţa
Valentin

24.06.1981 dr. în drept, Certificat de abiconf. univ.
litare, Seria CD,
nr. 2207 din 07
iulie 2015

-

1

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. 2630.
4. S. Carp, Drept execuţional penal,
Chişinău, Ed. Academiei „Ştefan cel
Mare” a MAI, Chişinău, 2015, 383 p.
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-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.).
5. В.П. Кирица, 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.

5. Cojocaru
Radion

07.07.1976 dr. în drept, Dispoziţia
conf. univ.
CNAA
nr.
1132D din 31
martie 2011
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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 научнопрактической кон-ференции. Украина,
г. Днепро-петровск, 19-20 сентября
2013, с. 390-394 (0,3 c. a.).
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. 127131 (0,4 c/a);
8. R.
Cojocaru,
Актуальные
тенденции предупреждения пыток в
республике Молдова, Роль органов
ОВД в развитие демократического
государства, Международная научнопрактическая
конференция,
Запорожье, 2013, p. 121-123 (0,3 c/a);

6. Florea Vasile

18.01.1936 dr. în drept, Dispoziţia
conf. univ.
CNAA nr. 383554
din
27
decembrie 2005

3

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.
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 ştiinţificopractică 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.1417;
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,

7. Gherman
Marian

01.05.1973 dr. în drept, Certificat
de
conf. univ.
abilitare,
Seria
CD nr. 2269 din
07
octombrie
2015

-

3

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).
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

8. Gladchi
Gheorghe

10.08.1960 dr. hab. în Dispoziţia
drept, prof. CNAA nr. 494
univ.
din 01 martie
2006

6

1

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.
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. 2731, 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
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traficului de femei. Probleme actuale
privind combaterea traficului de femei,
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internaţionale din 20 februarie 2013
„Criminalitatea politică: reflecţii istoricojuridice,
manifestări,
consecinţe”,
Chişinău – 2013, p.109-113, 0,3 c.a.;
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10. B. Glavan (în coautorat), Aparate de
vedere pe timp de noapte. Note de curs.
Tipografia Academiei „Ştefan cel Mare”,
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Partea generală. (Note de curs).
Chişinău, 2013.
2. Iu. Larii (în coautorat). Criteria for
standardization of police personnel
system. În: International scientific
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În: Materialele sesiunii ştiinţifice cu
participare internaţională: „Uniunea
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internaţionale „Criminalitatea politică:
reflecţii istorico-juridice, manifestări şi
consecinţe”, Ediţia 2013 şi ediţia 2015,
Chişinău – 2015, p.209-213, 0,26 c.a.;
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represive a regimurilor totalitare. În:
materialele
Conferinţei
naţionale
organizate în cadrul Academiei „Ştefan
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14. O. Rusu (în coautorat), Modele de
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