
Simion CARP, doctor în drept, conferenţiar universitar, rector al Academiei „Ştefan cel Mare”  a 
MAI. 

S-a născut la 30 august 1962 în satul Baiuş, raionul Leova. Din anul 1986 începe activitatea 
profesională în cadrul Departamentului Instituţiilor Penitenciare şi ulterior în subdiviziunile Ministerului 
Afacerilor Interne, deţinând diferite funcţii ale corpului mediu şi superior de comandă. 

Începând cu anul 1991, activează în calitate de lector la Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”. 
Pe parcursul anilor 1996-1997 este şef al anului de studii în cadrul aceleiaşi instituţii. În luna august 
1997 este promovat în funcţia de locţiitor al comandantului (rectorului) pentru instruirea combatantă, 
şef al statului-major al instituţiei respective, fiind avansat în anul 2003 în funcţia de prim-prorector 
pentru studii şi activitate metodică. Din iulie 2004 deţine funcţia de şef al Direcţiei Generale Pază de 
Stat a MAI, iar în luna octombrie 2006 este numit viceministru, comandant al trupelor de carabinieri 
ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Din iulie 2007 este rector (comandant) al 
Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI.  

Studii superioare pedagogice şi juridice. În 1997 este încadrat prin cumul în activitatea didactică 
şi de cercetare ştiinţifică la Catedra „Drept penal şi criminologie” a Academiei „Ştefan cel Mare”, fiind 
titularul disciplinei „Drept execuţional penal”. În acelaşi an este înmatriculat la studii postuniversitare 
de doctorat, specialitatea 12.00.08 (Drept penal, criminologie şi drept penitenciar), iar în 2003 susţine 
teza de doctor „Caracteristica criminologică şi prevenirea infracţiunilor comise de condamnaţi în 
instituţiile penitenciare”, în urma căreia i s-a conferit gradul ştiinţific de doctor în drept. 

Pentru realizarea şi consolidarea unor deziderate ce ţin de dezvolta-rea abilităţilor profesionale şi 
ştiinţifico-practice ale studenţilor, subalternilor şi celor care activează în subdiviziunile teritoriale ale Mi-
nisterului Afacerilor Interne, dl Simion Carp a iniţiat crearea în cadrul Academiei a unor laboratoare 
practice şi a poligonului criminalistic destinate pentru instruire, precum şi a Centrului de Cercetări 
Ştiinţifice. 

În octombrie 2007, dl Simion Carp a organizat pentru prima dată în incinta Academiei „Ştefan cel 
Mare” conferinţa ştiinţifico-practică naţională dedicată protecţiei juridice a valorilor culturale, care a 
avut drept efect relevarea multiplelor lacune şi probleme legate de  siguranţa patrimoniului cultural al 
ţării noastre, precum şi înaintarea unor recomandări concrete în vederea înlăturării acestor neajunsuri. 

Realizează o serie de cercetări ştiinţifice în domeniul ştiinţelor penale, manageriale şi 
pedagogice, abordând, prioritar, problemele ce ţin de criminalitatea penitenciară, cauzele şi condiţiile 
care o favorizează, personalitatea condamnaţilor ce comit infracţiuni în locurile de detenţie, prevenirea 
fenomenului respectiv, pregătirea profesională a colaboratorilor organelor de drept în domeniul 
contracarării fenome-nului criminal, precum şi unele abordări cu caracter educaţional etc.  

Începând cu 1 octombrie 2009, odată cu constituirea Seminarului ştiinţific de profil pentru 
examinarea tezelor de doctorat la specialitatea Drept penal, domnul S. Carp este ales preşedinte al 
acestuia. 

Este autor a peste 50 de publicaţii, dintre care cele mai relevante sunt: „Crima organizată – 
factor dezorganizator al activităţii penitenciarelor”, Chişinău, 1999; „Disciplina militară în perioada de 
tranziţie”, Chişinău, 2001; „Viziuni asupra luării deciziei de către conducătorul organelor afacerilor 
interne”, Chişinău, 2002; „Esenţa conflictelor în mediul penitenciar: criterii de delimitare, soluţii”, 
Chişinău, 2003; „Unele aspecte ale instruirii psihofiziologice a cadrelor pentru DIP în condiţiile 
evoluţiei criminalităţii penitenciare”, Chişinău, 2003; „Deţinutul şi drepturile sale”, monografie, 
Chişinău, 2003; „Studiu selectiv în materie de drept penal” (în coautorat), Chişinău, 2004; „Prevenirea 
criminalităţii penitenciare”, studiu monografic, Chişinău, 2004; „Drept execuţional penal” (în coautorat), 
manual, Chişinău, 2007; „Criminalitatea penitenciară”, studiu monografic, Chişinău, 2008 etc.  

Dl Simion Carp este un participant activ şi un promotor de idei novatoare în cadrul numeroaselor 
conferinţe şi foruri ştiinţifico-practice de nivel naţional şi internaţional la care a participat: Conferinţa 
ştiinţifico-practică naţională „Criminalitatea organizată şi economia tenebroasă în Republica Moldova 
(Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, Chişinău, 1999); Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională 
„Perfecţionarea continuă a cadrelor din organele afacerilor interne şi optimizarea procesului de instruire 
profesională” (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, Chişinău, 2002); Şedinţa grupului de lucru „GUAM” pe 
probleme de combatere a terorismului, criminalităţii organizate şi traficului de substanţe narcotice (Baku, 
Azerbaidjan, 6 decembrie 2006); Conferinţa internaţională „Democraţia şi securitatea globală” (Istanbul, 



Turcia, 14 octombrie 2007); Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Pro-bleme interdisciplinare în 
materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană” (Academia „Ştefan cel 
Mare” a MAI, Chişinău, 2007); Masa rotundă cu caracter internaţional „Probleme actuale de pregătire şi 
recalificare a conducătorilor organelor afacerilor interne din ţările CSI” (Moscova, Rusia, 8-10 septembrie 
2008); Seminarul internaţional „Lupta împotriva traficului de fiinţe umane sub aspectul consolidării 
sistemului moldovenesc de gestionare a migraţiei şi cooperării internaţionale (Academia „Ştefan cel 
Mare” a MAI, Chişinău, 23 septembrie 2008); Vizita de studii la Jandarmeria mobilă din Fraţa (Paris, 
Franţa, 30 noiembrie - 4 decembrie 2009) etc.  

Participă activ la educarea tinerei generaţii, având o serie de publicaţii la acest capitol. 
A contribuit la construcţia unor lăcaşuri sfinte şi a susţinut veteranii organelor afacerilor interne prin 

acordarea diferitor ajutoare materiale. 
 
 
Iurie ODAGIU, doctor în drept, conferenţiar universitar, prim-prorector al Academiei „Ştefan cel 

Mare”  a MAI.  
S-a născut la 4 ianuarie 1974 în satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni. În anul 1991 absolveşte 

cu menţiune şcoala medie de cultură generală. În perioada anilor 1991-1995 este student la Academia 
Naţională de Poliţie „Ştefan cel Mare”. S-a evidenţiat printre colegii săi de facultate prin sârguinţă şi 
succese înalte la învăţătură şi a absolvit instituţia cu menţiune. 

După absolvire a fost încadrat în diferite funcţii didactice în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”: 
– lector, lector superior, locţiitor al şefului catedrei, şef al Catedrei „Procedură penală şi 

criminalistică” (1995-2007); 
– prorector pentru ştiinţă al Academiei „Ştefan cel Mare” (2007-2008); 
–  prim-prorector al Academiei „Ştefan cel Mare” (2008-prezent). 
Pe parcursul activităţii nu a încetat să-şi perfecţioneze măiestria profesională urmând diverse 

stagii şi specializări: 
– 2005 – curs de specializare „Investigarea traficului de droguri”, Departamentul de Stat al SUA; 
– 2005 – curs de specializare „Investigarea locului exploziei şi mecanismelor explozive”, 

Departamentul de Stat al SUA; 
– 2004 – curs de specializare „Preîntâmpinarea consumului de droguri”, UNDP Moldova; 
– 2004 – curs de specializare „Expertiza tehnico-criminalistică a documentelor”, Minsk, R. 

Belarus; 
–  2004 – curs de specializare „Ştiinţele penale şi pregătirea cadrelor de poliţişti”, 

Fustenfeldbruk, Germania. 
În anul 2005 obţine titlul de doctor în drept la Universitatea din Bucureşti, ulterior în 2006 este 

recunoscut şi echivalat de CNAA al Republicii Moldova. Activităţile sale didactice şi ştiinţifice vizează 
domeniile: criminalistică, procedură  penală, drept penal, expertiză judiciară. 

Din luna octombrie 2009 este vicepreşedinte a Seminarului ştiinţific de profil din cadrul 
Academiei „Ştefan cel Mare“.  

În ultimii ani susţine cursuri şi seminarii pentru disciplinele şi training-urile speciale: „Metodologia 
criminalistică”, „Activitatea de urmărire penală”, „Expertiza judiciară”, „Activitatea de preîntâmpinare a 
consumului de droguri de către poliţişti” etc. 

Este autor a peste 25 de lucrări cu caracter ştiinţific - monografii: Iurie Odagiu, „Criminalistica” 
(note de curs), Academia „Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2004,146 p.; Iurie Odagiu, „Metodica cercetării 
infracţiunilor privind traficul de droguri”, Academia „Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2003. 102 p.; Iurie 
Odagiu, Victor Todica, „Expertize judiciare”, Academia „Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2003, 76 p.; Iurie 
Odagiu, Paul Cook, Stela Gînju, Ilie Jecicov, „Îndrumar în activitatea de prevenire a consumului de 
droguri”, Editura „Reclama”, Chişinău, 2004. 184 p.; lucrări metodico-didactice: Iurie Odagiu, 
„Problemar la tehnica criminalistică”, Academia „Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2004. 56 p.; Iurie Odagiu, 
Problemar la tactica şi metodica criminalistică, Academia „Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2005.  136 p.; 
Iurie Odagiu, Simion Carp, Eugen Guţanu, Anatol Andronachi, „Îndrumarul inspectorului de sector al 
poliţiei în activitatea de urmărire penală”, Academia „Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2004, 220 p.; Iurie 
Odagiu, Anatol Rotaru, „Relevarea urmelor papilare latente: metode, procedee, mijloace”, Academia 



„Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2004. 110 p.; Iurie Odagiu, Anatol Andronachi, Sergiu Nestor, Corneliu 
Burbulea, Natalia Popuşoi, „Acte procedurale întocmite în faza de urmărire penală”, Academia „Ştefan 
cel Mare” a MAI, Chişinău, 2008, 308 p., precum şi un şir de publicaţii în cadrul unor conferinţe de 
talie internaţională şi naţională: Iurie Odagiu, „Unele aspecte ale metodicii de combatere a crimei 
organizate”, Conferinţa ştiinţifico-practică „Strategia combaterii criminalităţii organizate”, Editura „Arc”, 
Chişinău, 1997; Iurie Odagiu, „Acţiunile de anchetă şi unele aspecte problematice legislative la 
cercetarea crimelor organizate”, Conferinţa ştiinţifico-practică „Criminalitatea organizată şi economia 
tenebroasă în Republica Moldova”, 26 februarie 1999, Editura „Arc”, Chişinău, 1999; Iurie Odagiu, 
„Investigarea infracţiunilor în condiţiile noii legi procesual-penale”, Materialele confereinţei 
„Simpozionul Internaţional de Criminalistică”, ULIM, Chişinău, 2004; Iurie Odagiu, Valeriu Nour, 
„Examen critic al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM cu privire la aplicarea în practica 
judiciară a principiului individualizării răspunderii şi a pedepsei penale nr. 16 din 31. 05. 2004”, 
Materialele Conferinţei Internaţionale ştiinţifico-practice „Strategiile de fortificare a sistemului judiciar”, 
10-11 iulie 2005 /Revista naţională de drept, ediţie specială; Iurie Odagiu, „Condiţii favorabile pentru 
dezvoltarea trafi-cului de fiinţe umane în R. Moldova”// Conferinţa internaţională „Combaterea traficului 
de fiinţe umane”, Chişinău, 16-17 septembrie 2005.; Одажиу Юрий, «Вопросы по освобождению от 
уголовной ответственности лиц,  совершивших преступления по незаконному обороту 
наркотических средств” // Mеждународная научно-практическая конференция «Международное 
сотрудничество в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств» // 
Академия МВД  г. Днепропетровск, Украина, 3-4 ноября 2006 г.; Одажиу Юрий, «Новый Уголовно-
процессуальный Кодекс Республики Молдова и тенденции развития криминалистической 
тактики». // Mеждународная научно-практическая конференция «Криминалистики на рубеже XXI-
ого века» Санкт-Петербург, Россия, 8-9 декабря 2006; Iurie Odagiu, „Caracteristica criminalistică a 
vandalismului şi paricularităţile pornirii urmăririi penale”, Materialele conferinţei naţionale „Protecţia 
juridică a valorilor culturale în Republica Moldova”, 21-22 septembrie 2007; Iurie Odagiu, „Caracteristica 
criminalistică a profanării mormintelor” Materialele conferinţei naţionale „Protecţia juridică a valorilor 
culturale în Republica Moldova”, 21-22 septembrie 2007; Iurie Odagiu, „Particularităţile pornirii 
urmăririi penale şi situaţiile tipice de urmărire penală în procesul probaţiunii a infracţiunilor legate de 
droguri”, Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Rolul societăţii şi organelor de drept în 
contracararea narcomaniei”, Chişinău, 9 octombrie 2008. 

 
 
Iurie LARII, doctor în drept, conferenţiar universitar, director al Departamentului cercetare 

ştiințifică al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI.  
S-a născut la 10 martie 1972 în satul Baraboi, raionul Donduşeni. A absolvit şcoala medie din 

satul natal în 1989. În perioada anilor 1992-1997 este student la Academia de Poliţie „Ştefan cel 
Mare”, pe care o absolveşte cu menţiune, după ce este angajat în funcţia de lector la Catedra „Drept 
penal şi criminologie”, în urma concursului organizat de către instituţia respectivă.  

În 1997-1998 face studii de masterat, specializarea „Drept penal şi criminologie”, fiind 
înmatriculat ulterior la studii postuniversitare de doctorat în cadrul Academiei, iar în luna noiembrie 
2003 susţine teza de doctor „Aspecte juridico-penale şi criminologice ale şantajului”, în urma căreia i 
s-a conferit gradul ştiinţific de doctor în drept. 

În Academia „Ştefan cel Mare” a MAI activează în diferite funcţii ale corpului mediu şi de comandă, 
după  cum urmează: 

– lector la Catedra „Drept penal şi criminologie” (1997-2003);  
– şef al Doctoratului (2003-2008);  
– prorector pentru ştiinţă (2008-prezent). 
Pe lângă activitatea ştiinţifică şi managerială, dl Iurie Larii deţine prin cumul funcţia de 

conferenţiar universitar la Catedra „Drept penal şi criminologie”. Fiind titular al unor cursuri universitare 
(drept penal şi criminologie), a reuşit să se manifeste prin originalitatea şi profunzimea abordărilor 
transmise studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în timpul predărilor, lecţiilor practice şi a 
activităţilor de cercetare ştiinţifică.  De asemenea, este coordonator ştiinţific la teze de licenţă, 
masterat şi doctorat, contribuind astfel la formarea profesională şi ştiinţifică a tinerei generaţii. 



A vizitat mai multe instituţii de învăţământ cu profil juridic şi poliţienesc din străinătate 
(Germania, Rusia, Belarus, Ucraina), preluând şi implementând în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” 
unele practici moderne de predare şi de investigare teoretico-practică a fenomenelor delincvente şi 
infracţionale. În vederea eficientizării acestui proces, a contribuit la fondarea în incinta Academiei a 
Centrului de Cercetări Ştiinţifice, divizat în trei secţii de cercetare în domeniile acreditate: Drept penal, 
Drept economic şi Drept poliţienesc. 

Este autorul mai multor studii ştiinţifice, înglobate în diverse forme, precum programe de studii, 
articole ştiinţifice, monografii şi manuale. Aspectul cantitativ al lucrărilor este confirmat de aspectele 
calitative, problemele abordate în ele fiind actuale în sensul orientării lor spre strategiile prioritare cu 
caracter naţional şi global. 

Realizează cercetări ştiinţifice în domeniul dreptului penal şi criminologiei, evidenţiind, în special, 
problemele ce ţin de personalitatea infractorului, diferite tipuri de infracţiuni şi fenomene criminale. Dintre 
cele peste 40 de publicaţii, elaborate de dl Iurie Larii, cele mai importante sunt: „Aspecte sociale şi 
juridice privind personalitatea infractorului”, Chişinău, 2002; „Măsuri nerepresive şi special-
criminologice de prevenire a infracţiunilor de şantaj”, Chişinău, 2003; „Criminologie”, manual pentru 
facultăţile de drept, Chişinău, 2004; „Aspecte juridico-penale şi criminologice ale şantajului”, studiu 
monografic, Chişinău, 2004; „Influenţa prevederilor actelor internaţionale asupra normelor legis-laţiei 
penale a Repu-blicii Moldova privind traficul de fiinţe umane”, Chişinău, 2005; „Particularităţi social-
psihologice ale personalităţii infractorului – subiect al infracţiunii de omor săvârşit în stare de afect”, 
Chişinău,  2006; „Factorii criminogeni ai economiei subterane şi ai spălării banilor”, Chişinău, 2007; 
„Profilaxia victimologică a infracţiunilor săvârşite împotriva minorilor”, Chişinău, 2007; „Caracteristica 
criminologică a personalităţii infractorului ce comite atentate infracţionale împotriva valorilor culturale”, 
Chişinău, 2007; „Probleme de profilaxie primară a narcomaniei în rândul minorilor”, Chişinău, 2008 etc. 

Dl Iurie Larii se implică plenar în diferite dezbateri cu caracter teoretico-aplicativ în cadrul unor 
conferinţe şi foruri ştiinţifico-practice naţionale şi internaţionale: Conferinţa ştiinţifico-practică 
internaţională „Prevenirea şi combaterea crimelor transnaţionale: probleme teoretice şi practice”, 
Chişinău, 2005; Conferinţa ştiinţifico-practică naţională „Protecţia juridică a valorilor culturale”, 
Chişinău, 2007; Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Rolul societăţii şi organelor de drept în 
contracararea narcomaniei”, Chişinău, 2008; Masa rotundă cu caracter internaţional „Probleme 
actuale de pregătire şi recalificare a conducătorilor organelor afacerilor interne din ţările CSI”, 
Moscova,  2008; Conferinţa ştiinţifico-practică naţională „Probleme de prevenire şi combatere a 
criminalităţii de către organele afacerilor interne în perioada recesiunii economice” , Chişinău, 2009; 
Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Coo-perarea internaţională a organelor de drept în 
prevenirea şi comba-terea criminalităţii transnaţionale”, Chişinău, 2009.  

Este membru (expert) la 2 Seminare ştiinţifice de profil, în cadrul căruia se susţin tezele de 
doctorat la specialitatea 12.00.08 – Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept 
procesual-penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-
operative). 

 
 
Veaceslav URSU, doctor în drept, conferenţiar universitar, decan al Facultăţii științe 

polițienești a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI. 
S-a născut la 26 februarie 1971 în satul Peresecina, raionul Orhei. În 1986 absolveşte şcoala 

medie incompletă din satul natal. În 1990 – Colegiul politehnic din Bălţi şi în acelaşi an este 
înmatriculat la UTM din Chişinău. În 1991 este student al Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel 
Mare” a MAI al Republicii Moldova, pe care o absolveşte cu menţiune în anul 1995, specialitatea 
„Anchetă penală”. 

Chiar de la începutul activităţii didactice a fost titularul mai multor discipline juridice, cum ar fi: 
„Dreptul penal “(partea generală), „Criminologie”, „Teoria calificării infracţiunilor”. Ulterior, dumnealui 
este titularul disciplinelor: „Drept penal” (partea generală) şi „Probleme actuale ale dreptului penal”, 
reuşind să se impună ca un bun exemplu de urmat pentru colegii cu un stagiu mai mic. Paralel cu 
desfăşurarea activităţii în cadrul Academiei a urmat mai multe cursuri de formare profesională şi 
perfecţionare. Astfel, în 2002 absolveşte Academia Internaţională a Organelor de Aplicare  a Dreptului 



(ILEA) în Budapesta, Ungaria. A efectuat mai multe vizite la instituţiile de învăţământ superior 
poliţienesc din ţările Europei şi CSI, în cadrul cărora s-a familiarizat cu experienţa înaintată de instruire 
a audienţilor şi cursanţilor în aceste instituţii, colaborând efectiv cu colegii din cadrul corpului 
profesoral didactic şi ştiinţific al acestora. Această colaborare s-a soldat cu publicarea mai multor 
articole şi materiale ştiinţifice la conferinţele, seminarele şi simpozioanele de nivel internaţional şi 
naţional.   

A fost audient al cursurilor de specializare ţinute de către agenţii federali speciali ai Agenţiilor 
Federale ale SUA, colaboratori de poliţie şi formatori din Germania, Spania, Franţa etc.  

În cadrul OAI deţine funcţiile de:  
– lector al Catedrei „Drept penal şi criminologie”, „Drept penitenciar”;  
– lector superior;  
– director-adjunct al Institutului de Perfecţionare Continuă şi Cercetări Ştiinţifice Aplicative al 

Academiei, cumulând funcţia de  conferenţiar universitar interimar al Catedrei „Ştiinţe penitenciare, 
drept penal şi criminologie”; 

– conferenţiar universitar al Catedrei „Drept penal şi criminologie”, prodecan al Facultăţii 
Securitate şi Ordine Publică. 

În 2003 încheie cu succes studiile de doctorat susţinând teza: „Aspecte juridico-penale şi 
criminologice ale criminalităţii organizate” la specialitatea 12.00.08 – Drept penal. Efectuează cercetări 
ştiinţifice în domeniul dreptului penal. 

Are vechime de activitate ştiinţifico-didactică de peste 17 ani, a publicat peste 30 de lucrări 
ştiinţifice şi metodico-didactice, cele mai importante fiind: „Criminalitatea organizată, aspecte 
criminologice şi juridico-penale”, studiu selectiv în materie de drept – monografie (V. Cuşnir, S. Carp, 
V. Ursu, V. Berliba, Al. Zosim,), „Crima organizată în Republica Moldova: concept, trăsături şi 
prevenire” (material didactic), „Drogurile şi delincvenţa juvenilă: aspecte juridico-penale, criminologice 
şi procesual penale”. 

Pe parcursul activităţii sale în calitate de lector la catedra nominalizată a desfăşurat şi o amplă 
activitate de instruire, formare şi îndrumare ştiinţifică a cursanţilor, conducător ştiinţific al tezelor de 
licenţă şi de masterat, a organizat desfăşurarea diverselor foruri ştiinţifice studenţeşti: victorine, mese 
rotunde, seminare şi conferinţe. A pregătit echipa Academiei pentru participarea la olimpiade şi 
victorine interuniversitare pe probleme de drept penal. În 2007, în baza Hotărârii Senatului Academiei, 
a fost desemnat „Cel mai bun profesor al anului universitar”. Concomitent, a fost consultant juridic la 
elaborarea unor acte legislative şi la avizarea acestora.  

În conformitate cu actele normative ale CNAA, Senatul universitar al Academiei „Ştefan cel 
Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova a decis să-i confere domnului Veaceslav 
URSU titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar la specialitatea 12.00.08 – Drept penal şi să 
elibereze atestatul respectiv, fapt ce s-a materializat în 2006. 

 
 
Valeriu NOUR, doctor în drept, prodecan al Facultăţii științe polițienești a Academiei „Ştefan 

cel Mare” a MAI.  
S-a născut la 21 august 1973 în oraşul Străşeni. În 1988 absolveşte şcoala nr.1 din oraşul natal. 

În perioada 1988-1992 îşi face studiile la Colegiul Auto şi Drumuri din Chişinău. În acelaşi an este 
student al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, România, Facultatea de Drept, 
pe care o absolveşte în 1996. În 1998 este înmatriculat la studii de doctorat la Universitatea din 
Bucureşti, Facultatea de Drept, Catedra de „Drept penal”, pe care le încheie în 2005  şi susţine teza: 
„Circumstanţele atenuante în dreptul penal”, acordându-i-se gradul ştiinţific de doctor în drept la 
specialitatea 12.00.08 – Drept penal (Drept penal şi criminologie). Efectuează cercetări ştiinţifice în 
domeniul dreptului penal. 

Din 2006-2008 este membru al Seminarului Ştiinţific Specializat 12.00.08 specialitatea „Drept 
penal, Procedură penală şi Criminologie” din cadrul Universităţii de Stat din Moldova şi Academiei de 
Ştiinţe din Moldova. 

În cadrul OAI deţine funcţiile de: 
– 1996, lector al Catedrei „Statul şi dreptul”; 



– 1998, lector superior; 
– 2000, şef al Catedrei „Statul şi dreptul”; 
– 2002, prodecan al Facultăţii de Drept a Academiei „Ştefan cel Mare”. 
Este autor (coautor) a peste 20 de articole ştiinţifice, monografii, alte lucrări cu caracter 

ştiinţifico-aplicativ. Cele mai recente sunt: „Dreptul Internaţional Umanitar”; „Efectele circumstanţelor 
ate-nuante”; „Deontologia activităţii poliţiei în lupta cu criminalitatea”; „Rolul, locul şi importanţa 
clasificării circumstanţelor în dreptul penal contemporan”; „Criterii specifice de individualizare a 
pedepselor pentru infractorii minori”. 

 
 
 
Ştefan BELECCIU, doctor în drept, conferenţiar universitar, şef al Catedrei științe poliţienești 

și socioumane a Academiei „Ştefan cel Mare”,  şef adjunct al Direcţiei juridice a MAI .  
S-a născut la 31 decembrie 1972 în satul Budăi, raionul Orhei. În anul 1988 absolveşte şcoala 

generală din satul natal. În perioada 1988-1991 îşi face studiile la şcoala militară republicană cu 
studiere aprofundată a limbii şi literaturii ruse şi pregătire militară intensivă „M.V. Frunze”, Chişinău, 
Republica Moldova. 

În continuare este student al Aca-demiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare” a MAI al 
Republicii Moldova, pe care o absolveşte în 1995. 

După absolvirea facultăţii activează în calitate de inspector al poliţiei judiciare în Comisariatul 
raional de poliţie Orhei. 

Ulterior este înmatriculat la studii de doctorat la Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai”, 
Cluj-Napoca. În  2001  susţine  teza: „Asi-gurarea  legalităţii  în  administraţia  de  stat  în  Republica 
Moldova”, la specialitatea 12.00.02 –  Drept administrativ. Cercetările ştiinţifice le realizează în domeniul 
dreptului public. În special este preocupat de subiecte precum: „Asigurarea legalităţii în statul de drept”; 
„Controlul administrative”; „Contenciosul administrativ”; „Procesul decizional”; „Parteneriatul public-
privat”. În  2004  i  s-a  conferit  titlul  de  conferenţiar  universitar. 

În cadrul OAI deţine funcţiile de: 
– în anii 1995-1996 este inspector al poliţiei judiciare, Comisariatul raional de poliţie Orhei;  
– 1998-2004 este lector cumulard al Catedrei „Ştiinţe juridice” a Academiei de Administrare 

Publică de pe lângă Guvernul Republicii Moldova; 
– după susţinerea tezei de doctor în drept din 2001-2002, a deţinut funcţia de cercetător 

ştiinţific în cadrul Institutului de Filosofie, Sociologie şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
Secţia „Stat şi drept”; 

– din anul  2002 este şef al Catedrei „Drept public” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al 
Republicii Moldova; 

– în anul 2007 este numit în funcţia de şef al Facultăţii „Securitate şi ordine publică” a 
Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova. 

Este autor a peste 25 de articole ştiinţifice, monografii, alte lucrări cu caracter ştiinţifico-aplicativ. 
Cele mai principale  publicaţii sunt: „Formele juridice de realizare a parteneriatului public privat”; 
„Sisteme de control al constituţionalităţii legilor în ţările cu constituţii flexibile şi rigide”; „Necesitatea 
existenţei procedurii administrative”; „Actele exceptate de la controlul contenciosului administrativ 
revin la teoria actelor de guvernământ”, manualul de „Drept administrativ”. 

În decembrie 2005 prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne este menţionat cu „Crucea pentru 
merit”, clasa a II-a. 

În funcţia pe care o ocupă, promovează politica Ministerului de Interne în pregătirea cadrelor 
calificate pentru subdiviziunile ministerului. 

Din 30 decembrie 2009 prin ordinul ministrului Afacerilor Interne este numit în funcţia de şef 
adjunct al Direcţiei juridice a MAI.  

 
 
Igor BANTUŞ, doctor în drept, conferenţiar universitar al Catedrei științe poliţienești și 

socioumane a Academiei „Ştefan cel Mare”.  



S-a născut la 12 decembrie 1978 în oraşul Donduşeni. Şi-a petrecut copilăria în oraşul Soroca, 
unde a urmat primii doi ani ai cursurilor şcolii primare pe care şi le-a continuat la Chişinău; tot aici 
urmează cursurile gimnaziale şi liceale. 

În 1995 este înmatriculat la studii în cadrul Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare” din 
mun. Chişinău; în 1999 cu titlu de menţiune îi este acordat primul grad special – locotenent de poliţie, 
iar în 2000 absolveşte cu menţiune Academia de Poliţie, Facultatea de Drept, obţinând titlul de 
licenţiat în drept. 

În acelaşi an este înmatriculat la doctorat la Institutul de Filosofie, Socio-logie şi Drept al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, iar în 2002 susţine cu succes teza: „Protecţia mandatului 
parlamentar – mecanism inerent în realizarea suveranităţii naţionale”, conferindu-i-se gradul ştiinţific 
de doctor. 

În 2001 participă la o serie de cursuri de instruire continuă: 
– cursuri de instruire a managerului în cadrul programului International Criminal Investigative 

Training Assistance Program (ICITAP) al Departamentului de Justiţie al SUA; 
– cursuri de prezentare a noilor programe de instruire a poliţiei în cadrul programului Institutului 

de Politică Constituţională şi Legislativă (COLPI), Budapesta; 
– cursuri instructive de management de nivel mediu în cadrul programului ICITAP al 

departamentului de Justiţie al SUA. 
În 2002 este directorul proiectului „Perfecţionarea imaginii poliţiei în societate”, lansat de 

Institutul de Politică Constituţională şi Legislativă, Budapesta. 
În 2003 absolveşte cursurile instructive de utilizare şi predare a modulelor de instruire a 

poliţiştilor, organizat de Iniţiativele Juridice ale Institutului pentru Societate Deschisă din Budapesta şi 
Fundaţia „Soros-Moldova”. 

În cadrul organelor afacerilor interne deţine funcţiile de: 
– inspector superior metodist al Colegiului de Poliţie „Dimitrie Cantemir”; 
– lector superior al Catedrei „Drept public” a Academiei „Ştefan cel Mare”; 
– conferenţiar universitar al Catedrei „Drept public” a Academiei „Ştefan cel Mare”; 
– şef interimar al Catedrei „Drept public” a Academiei „Ştefan cel Mare”. 
Este autor a peste 40 de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice, inclusiv 2 monografii şi 3 

manuale în domeniul dreptului constituţional, dreptului administrativ şi istoriei statului şi dreptului. 
Printre cele mai principale  publicaţii sunt: „Ilicitul contravenţional”, Chişinău, 2001; „Drept 
constituţional: scheme”, Chişinău, 2004; „Elemente de drept public”, Chişinău, 2008. 

 
 
Radion COJOCARU, doctor în drept, conferenţiar universitar, şef al Catedrei științe penale a 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI.  
S-a născut la 7 iulie 1976 în satul Cobani, raionul Glodeni. Absolveşte în anul 1993 şcoala 

medie din Făleşti. În acelaşi an este înmatriculat la studii în cadrul Academiei Naţionale de Poliţie 
„Ştefan cel Mare” din municipiul Chişinău. Imediat după înmatriculare a fost transferat la Academia 
„Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti România, pe care a absolvit-o în anul 1997 cu specializarea 
Cercetări penale. 

În 1997 este numit în funcţia de asistent universitar la Catedra „Drept penal şi criminologie” a 
Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare” (Chişinău), fiind înmatriculat concomitent şi la cursurile 
postuniversitare de masterat din aceeaşi instituţie. În 1998 susţine cu succes teza de master cu titlul 
„Pluralitatea de infracţiuni”, fapt pentru care i s-a conferit titlul de master în drept. 

Ulterior, în anul 1999 este înmatriculat la studiile de doctorat, tema tezei de doctorat fiind „Studiu 
de drept penal şi investigarea criminalistică a infracţiunii de pruncucidere”, pe care a susţinut-o în anul 
2007 la specializarea 12.00.08 - Drept penal. 

Pe parcursul anilor 1997-2008 urmează funcţiile de lector asistent, lector, lector superior, locţiitor 
al şefului Catedrei „Drept penal şi criminologie” a Academiei „Ştefan cel Mare”. 

Odată cu instituirea Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”, Radion 
Cojocaru a fost numit în calitate de secretar ştiinţific.  

Fiind preocupat în mod special de problemele de drept penal, este autor a circa 30 de articole 



ştiinţifice şi lucrări cu caracter ştiinţifico-aplicativ. Printre cele mai recente publicaţii se numără: „Drept 
penal. Culegere de speţe practice”; // Revista „Ordine şi lege”, nr.1 (40) 2004 – Probleme vizând 
interpretarea unor forme ale infracţiunii unice; studiu selectiv în materie de drept penal, material 
ştiinţifico-aplicativ; „Infracţiunea continuă şi continuată în legea penală a Republicii Moldova”; 
„Precedentul judiciar în materia dreptului penal: argumente pro şi contra” etc. De asemenea, sus-
numitul a publicat articole ştiinţifice şi în revistele ştiinţifice de specialitate ale altor ţări cum ar fi 
România şi Slovenia. 

Activitatea didactică este acoperită de orele predate la disciplina „Drept penal (partea specială)” 
şi „Încadrarea juridico-penală a unor tipuri de infracţiuni”, ultima disciplină fiind predată în învăţământul 
universitar la ciclul 1 şi 2. 

Este participant la o serie de conferinţe şi seminare cu caracter naţional şi internaţional, printre 
care: Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul „Rolul pedepsei în societatea de 
tranziţie”, desfăşurată sub egida Universităţii de Criminologie din Republica Moldova (Chişinău, 2002); 
Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul „Perfecţionarea continuă a cadrelor din 
organele afacerilor interne şi optimizarea procesului de instruire profesională”, organizată sub egida 
Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI (Chişinău, 20-21 decembrie 2002); Conferinţa internaţională 
ştiinţifico-practică „Precedentul judiciar: aspecte teoretice şi practice”, desfăşurată sub egida 
Universităţii de Stat a R. Moldova (Chişinău, 29 septembrie 2007) etc.  

În perioada mai-noiembrie 2005 dl R. Cojocaru a participat la Se-minarul de instruire a 
formatorilor în domeniul justiţiei juvenile, drept urmare obţinând titlul de formator naţional în domeniul 
justiţiei juvenile (specializarea „Drept penal”).  

Pasiuni: literatură, istorie, şah şi fotbal. 
 
 

Valentin CHIRIŢA, doctor în drept, lector superior al Catedrei științe penale a Academiei 
„Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, s-a născut la 24 iunie 1981 în oraşul Chişinău. 

Absolveşte în anul 1999 Liceul Naţional „Mihai Viteazul” din municipiul Chişinău. În acelaşi an 
este înmatriculat la studii în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Libere Internaţionale din 
Republica Moldova, pe care o absolveşte cu eminenţă în anul 2003, obţinând titlul de licenţiat în drept 
(specialitatea-Drept penal). 

În toamna aceluiaşi an este înmatriculat la studii postuniversitare specializate de masterat din 
cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, pe care le absolveşte în 2004, obţinând titlul de master în 
drept (specialitatea-Drept penal), tema tezei de master fiind „Răspunderea penală pentru omorul 
intenţionat”. 

Ulterior, în anul 2005 este înmatriculat la studii postuniversitare de doctorat din cadrul 
Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, tema tezei de doctor fiind „Analiza juridico-penală şi criminologică 
a infracţiunii de luare de ostatici”, pe care o susţine public în anul 2011. 

Activează în organele afacerilor interne ale Republicii Moldova începând cu anul 2004, 
deţinând în subdiviziunile Academiei „Ştefan cel Mare” următoarele funcţii: inspector al Secţiei resurse 
umane; inspector superior al Serviciului relaţii interuniversitare şi integrare europeană; lector asistent, 
lector al Catedrei Managementul în organele afacerilor interne; lector, lector superior al Catedrei Drept 
penal. 

Este titular al disciplinelor Drept penal (partea generală) şi Drept penal (partea specială) 
predate în cadrul ciclului I de studii (studii superioare de licenţă) la Facultatea SOP, precum şi al 
disciplinelor Drept penal comunitar şi Încadrarea juridică a unor categorii de infracţiuni, predate la 
ciclul II de instruire (studii superioare de masterat) în cadrul Facultăţii Drept. 

A participat la peste 10 foruri ştiinţifico-practice de talie internaţională, printre care: Conferinţa 
ştiinţifico-practică internaţională „Criminalitatea regională: probleme şi perspective de prevenire şi 
combatere”, Chişinău, 25-26 mai 2005; Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Prevenirea şi 
combaterea fenomenului terorismului: actualităţi şi perspective”, Chişinău, 18 mai 2006; 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; Conferinţa 



ştiinţifico-practică internaţională „Probleme actuale privind combaterea traficului de femei”, Chişinău, 
2-3 iunie 2011 etc. 

Este autor al monografiei cu titlul Luarea de ostatici (analiza juridico-penală şi criminologică), 
Chişinău, 2011. De asemenea, este autor a mai multor articole ştiinţifice, publicate în reviste de 
specialitate din Republica Moldova şi în culegerile de materiale ale conferinţelor ştiinţifice 
internaţionale, cele mai relevante fiind: Diferenţierea şi individualizarea punerii în executare a 
pedepsei penale şi a aplicării măsurilor de influenţă corecţională. În: Analele ştiinţifice ale Academiei 
„Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Ştiinţe socioumanistice. 
Chişinău, 2004; Omorul săvîrşit asupra a două sau mai multor persoane: problemele calificării. În: 
Criminalitatea regională: probleme şi perspective de prevenire şi combatere. Materialele Conferinţei 
ştiinţifico-practice internaţionale. Chişinău, 25-26 mai 2005; Delimitarea luării de ostatici de terorism şi 
alte infracţiuni asemănătoare. În: Prevenirea şi combaterea fenomenului terorismului: actualităţi şi 
perspective. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale. Chişinău, 18 mai 2006; Măsurile 
generale şi speciale de prevenire a luării de ostatici. În: Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel 
Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Ştiinţe socioumanistice. Ediţia a VII-a. 
Chişinău, 2006 etc. 

 
 

Liliana CREANGĂ, doctor în drept, director-adjunct al Departamentului cercetare ştiinţifică, 
şef al Centrului de cercetări ştiinţifice a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, s-a 
născut la 18 aprilie 1980 în oraşul Chişinău. 

Absolveşte în anul 1998 Liceul Teoretic ,,Vasile Alecsandri” din municipiul Chişinău. În acelaşi 
an este înmatriculată la studii în cadrul Facultăţii de Drept a Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI din 
Republica Moldova, pe care o absolveşte cu eminenţă în anul 2003, obţinând titlul de licenţiat în drept 
(specialitatea- Drept poliţienesc). 

În toamna aceluiaşi an este înmatriculată la studii postuniversitare specializate de masterat din 
cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, pe care le absolveşte în 2004, obţinând titlul de master în 
drept (specialitatea- Drept penal), tema tezei de master fiind „ Corupţia-aspecte juridico-penale şi 
criminologice”. 

Ulterior, în anul 2005 este înmatriculată la studii postuniversitare de doctorat din cadrul 
Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, tema tezei de doctor fiind „Căile de asigurare a constituţionalităţii 
în Republica Moldova”, pe care o susţine public în anul 2012. 

Activează în organele afacerilor interne ale Republicii Moldova începând cu anul 2003, 
deţinând în subdiviziunile Academiei „Ştefan cel Mare” următoarele funcţii: cercetător ştiinţific a secţiei 
de investigaţii criminologice şi prevenţie al CCŞ, lector la catedra Drept public, lector superior la 
catedra Drept public, cercetător ştiinţific superior al CCŞ, şef al CCŞ. 

A fost titular al disciplinelor Istoria statului şi dreptului RM şi Istoria generală a statului şi 
dreptului predate în cadrul ciclului I de studii (studii superioare de licenţă) la Facultatea de Drept, 
precum şi al disciplinelor Organele de ocrotire a normelor de drept, predate la ciclul I de studii (studii 
superioare de licenţă) în cadrul Facultăţii SOP. 

A participat la peste 10 foruri ştiinţifico-practice de talie naţională şi internaţională, printre care: 
Conferinţa ştiinţifico-practică naţională cu genericul ,,Probleme de prevenire şi combatere a 
criminalităţii de către OAI în perioada recesiunii economice”, Chişinău, 15 octombrie 2009; Conferinţa 
ştiinţifico-practică internaţională cu genericul ,,Cooperarea internaţională a organelor de drept în 
prevenirea şi combaterea criminalităţii transnaţionale”, Chişinău, 5 noiembrie 2009; Conferinţa 
ştiinţifico-practică internaţională cu genericul ,,Evaluarea şi prevenirea riscurilor la care sunt expuşi 
colaboratorii organelor afacerilor interne şi ai altor organe de drept”, Chişinău, 26-27 octombrie 2010; 
Conferinţa ştiinţifico-practică naţională cu genericul ,,Respectarea drepturilor omului în timpul 
manifestărilor de masă în contextul evenimentelor din 6-7 aprilie 2009”, Chişinău, 28 ianuarie 2010; 
Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul ,,Probleme actuale privind combaterea 
traficului de femei”, Chişinău, 2-3 iunie 2011; Conferinţa ştiinţifică internaţională a tinerilor cercetători 
,,Consolidarea şi dezvoltarea statului de drept în contextul integrării europene”. IISD al AŞM, 
Chişinău, 31 martie 2011. 



Este autoarea publicaţiei cu titlul Instituţiile de drept în Ţările Române sec.XIV-XIX, Chişinău, 
2005. De asemenea, este autor a mai multor articole ştiinţifice, publicate în reviste de specialitate din 
Republica Moldova şi în culegerile de materiale ale conferinţelor ştiinţifice internaţionale, cele mai 
relevante fiind: Formele şi modalităţile de dobândire a dreptului de proprietate în feudalism. În Analele 
catedrei drept public, Chişinău 2007; Măsuri special-criminologice de prevenire a corupţiei. În Anuarul 
Academiei ,,Ştefan cel Mare”, Chişinău 2007; Locul şi rolul Curţii Constituţionale în sistemul 
constituţional. În Anuarul Academiei MAI ,,Ştefan cel Mare”, Ediţia a X-a, Chişinău, 2010; Controlul 
constituţionalităţii tratatelor internaţionale. În Analele Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI, Ediţia a X-a, 
Chişinău, 2010; Competenţe instituţionale de control a constituţionalităţii legilor. În Publicaţia ştiinţifico-
practică nr. 5 Legea şi Viaţa. Chişinău, 2011; Fundamentele democraţiei constituţionale. La Conferinţa 
ştiinţifică anuală internaţională a tinerilor cercetători cu genericul: Consolidarea şi dezvoltarea statului 
de drept în contextul integrării europene. IISD, 31 martie 2011, 0,5 coli de autor. 

 
 
 
Vasile FLOREA, doctor în drept, profesor universitar al Catedrei ştiinţe penale a Academiei 

„Ştefan cel Mare”.  
S-a născut la 18 ianuarie 1936 în comuna Durleşti, judeţul Lăpuşna. În 1950-1954 îşi face 

studiile la Şcoala de vinificaţie şi viticultură din Chişinău. Este absolvent cu magna cum laudae al 
Institutului Juridic din Harkov, promoţia anului 1962. 

Sub conducerea eminentului savant A. A. Piontkovski, membru corespondent al Academiei de 
Ştiinţe a URSS, profesor habilitat în drept (în anul 1973 conducerea de doctorat fiind preluată de 
distinsul profesor rus V.N. Kudreavţev), susţine în 1974 cu succes teza: „Răspunderea penală pentru 
infracţiuni săvârşite în stare de ebrietate” în cadrul Institutului de Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe 
a URSS. 

În cadrul OAI deţine funcţiile de: 
– şef adjunct al Secţiei Anchetă Penală a MAI al Republicii Moldova, funcţie pe care o deţine 

până în anul 1985; 
– din 1991, după înfiinţarea Acade-miei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare” şi până în prezent 

activează în cadrul acestei instituţii de învăţământ superior, ocupând diverse funcţii: 
– lector superior al Catedrei „Drept penal şi criminologie”; 
– conferenţiar universitar;  
– din 2002-2005 – şef al Catedrei „Ştiinţe penitenciare, drept penal şi criminologie”; 
– din 2005 – conferenţiar universitar interimar; 
– din 2008 – profesor universitar interimar.  
V. Florea se bucură de popularitate printre savanţii penalişti atât autohtoni, cât şi din alte ţări. 

Este autor şi coautor la o serie de publicaţii ştiinţifice, manuale, dintre care menţionăm monografiile: 
„Drept execuţional penal” (1999, în coautorat) şi recenta monografie cu titlul „Răspunderea penală 
pentru infracţiuni medicale (medicină şi drept)” (2004) etc. 

Activitatea didactică este acoperită cu ore de curs la disciplinele „Drept penal”, „Drept execuţional-
penal”, predate în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” şi Universităţii de Stat din Moldova. 

Activitatea ştiinţifică realizată pe parcursul a peste 30 de ani, deprinderile practice acumulate 
permit să continue lucrul asupra tezei de doctor habilitat în drept cu titlul „Răspunderea penală pentru 
infracţiuni medicale”. 

 
 
Marian GHERMAN, doctor în drept, conferenţiar universitar, şef al Catedrei activitate specială 

de investigaţii a Academiei „Ştefan cel Mare”.  
S-a născut la 1 mai 1973 în satul Hiliuţi, raionul Făleşti. În 1988 absolveşte cu menţiune şcoala 

medie incompletă din satul natal. Din 1988 până în 1991 îşi continuă studiile la şcoala medie specială 
republicană cu înclinaţie în limba şi literatura rusă şi pregătire fizică intensivă „M.V. Frunze” din 
Chişinău. În 1991este înmatriculat  la Academia Naţională de Poliţie „Ştefan cel Mare” a MAI al 



Republicii Moldova pe care o absolveşte cu succes în 1995, apărându-şi teza de licenţă cu tema: 
„Tâlhăria în scopul sustragerii averii proprietarului”.  

 În perioada anilor 1997-2001 îşi prelungeşte studiile la doctorantura Academiei de Ştiinţe a 
Republicii Moldova în cadrul Institutului de Filosofie, Sociologie şi Drept, iar in 2003 în faţa consiliului 
specializat şi-a susţinut public teza de doctor: „Aspecte juridico-penale ale huliganismului” la 
specialitatea 12.00.08 – Drept penal. Consiliul Superior pentru Atestare şi Acreditare îi conferă în luna 
februarie a anului 2006 titlul de conferenţiar universitar în drept penal. 

În cadrul organelor afacerilor interne deţine funcţiile de: 
– lector al Catedrei „Drept penal şi criminologie”; 
– lector superior, conferenţiar universitar al Catedrei „Ştiinţe penitenciare, drept penal şi 

criminologie”; 
– şef al Catedrei „Investigaţii operative”. 
Pe parcursul activităţii sale în cadrul Catedrei „Ştiinţe penitenciare, drept penal şi criminologie” a 

predat cursurile: 
Drept penal (partea generală), Drept penal (partea specială, fiind şi titularul acestei disciplini), 

Teoria calificării infracţiunilor. 
Timp de cinci ani a fost responsabil de pregătirea echipei Acade-miei MAI pentru participarea la 

Olimpiada interuniversitară (disciplina „Drept penal”) ca rezultat obţinând premii.  
În cadrul Catedrei „Investigaţii operative” este titular al disciplinei „Bazele prevenirii şi 

descoperirii infracţiunilor economico-financiare”, conducător al tezelor de licenţă, master. Participant la 
mai multe conferinţe naţionale şi internaţionale:  Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională din 6 
noiembrie 2008 „Combaterea traficului de fiinţe umane”, Polonia; Научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы деятельности правоохранительных органов по 
профилактике, раскрытию и расследованию преступлений», Санкт-Петербург,  29.09.2006; 
Научно-практи-ческая конференция. «Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и теневой 
экономикой в периоде реформирования рыночной экономики», Львов, Украина, 2005; Conferinţa 
ştiinţifico-practică internaţională cu genericul „Legea penală a Ucrainei (anul 2001) – probleme 
aplicative şi perspective de performare”, 14 aprilie 2007,  Lvov; Conferinţa ştiinţifico-practică 
internaţională din 26-28 iunie 2008 „Aspecte de dirijare, psihologice şi de drept în vederea prevenirii 
încălcărilor în masă a ordinii publice şi terorismului”, Kiev;  Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională 
din 18-19 aprilie 2003 „Criminalitatea în Republica Moldova: starea actuală, tendinţele, măsurile de 
prevenire şi de combatere”, Chişinău; Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională din 23-24 aprilie 
2004 „Probleme de prevenire şi combatere a delincvenţei juvenile, traficului de fiinţe umane şi 
migraţiunii ilegale”, Chişinău, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională din octombrie 2005 
„Prevenirea şi combaterea crimelor transnaţionale: probleme teoretice şi practice (terorismul, traficul 
de fiinţe umane, spălarea banilor, traficul ilicit de droguri şi armament)”. Chişinău; Conferinţa ştiinţifico-
practică internaţională din 28 octombrie 2005 „Procesul de codificare în ţările Europei de Sud-Est”, 
Bălţi; Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională din 25-26 mai 2005 „Criminalitatea regională: 
probleme şi perspective de prevenire şi combatere”, Chişinău; Conferinţa ştiinţifico-practică 
internaţională din 18 mai 2006 „Prevenirea şi combaterea fenomenului terorismului: actualităţi şi 
perspective”, Chişinău; Conferinţa ştiinţifico-practică naţională din 21-22 septembrie 2007  „Protecţia 
juridică a valorilor culturale în Republica Moldova”, Chişinău; Conferinţa ştiinţifico-practică 
internaţională din 9 octombrie 2008 „Rolul societăţii şi organelor de drept în contracararea 
narcomaniei”, Chişinău. 

A participat la elaborarea modificărilor şi completărilor legilor Republicii Moldova şi actelor 
subordonate care reglementează activitatea operativă de investigaţii. 

De asemenea, a participat la elaborarea  propunerilor privitoare la modificarea şi completarea 
legislaţiei penale a Republicii Moldova, şi anume a legii „Cu privire la  prevenirea şi combaterea 
spălării banilor şi finanţarea terorismului”.  

Este autor a numeroase lucrări ştiinţifice, printre care: A. Borodac, M. Gherman „Manual de 
drept penal. Partea generală”, Chişinău, 2005; A. Borodac, M. Gherman Manual „Calificarea 
infracţiunilor”, Chişinău, 2006; M. Bârgău, M. Gherman „Aspecte juridico-penale ale huliganismului”, 
Studiu monografic, Chişinău, 2005; A. Clefos, M. Gherman, „Îndrumarul metodologic privind 



prevenirea şi combaterea infracţiunilor de migraţiune ilegală, trafic de fiinţe umane şi copii”, Chişinău, 
2008. 

De asemenea, este autor al unui număr important de articole ştiinţifice, publicate în diferite 
culegeri naţionale. 

 
 
Gheorghe GLADCHI, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, profesor universitar al 

Catedrei ştiinţe penale a Academiei „Ştefan cel Mare”. 
S-a născut la 10 august 1960 în satul Fântâniţa, raionul Drochia. În 1982 a absolvit cu menţiune 

Universitatea Pedagogică de Stat „T.G. Şevcenko” din oraşul Tiraspol, Facultatea de Geografie, 
specialitatea „Geografie şi biologie”. 

Următorii doi ani va activa în şcoala medie din satul Ustia, raionul Glodeni, în calitate de 
profesor de geografie şi biologie. 

În 1984 devine doctorand la Catedra „Geografie economică şi socială a URSS” a Universităţii de 
Stat „M.V. Lomonosov” din oraşul Moscova. A susţinut cu succes teza, iar în 1990 a obţinut titlul 
ştiinţific de doctor în ştiinţe geografice, specialitatea 11.00.02 – geografie economică, socială şi 
politică.  

După reîntoarcere, o perioadă va deţine funcţia de colaborator ştiinţific inferior în Secţia 
„Sociologie” a Institutului de Filosofie, Sociologie şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. În 1989, 
începe serviciul în organele Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, exercitând pe parcurs 
funcţiile de inspector, inspector superior al Direcţiei Cadre, şef Secţie a Direcţiei Prevenţie şi 
Interacţiune cu publicul, inspector superior al Statului-Major, inspector superior al Direcţiei Instituţii 
Penitenciare.  

În 1994 se concediază din organele afacerilor interne şi se transferă la Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, unde va deţine funcţia de director studii şi ştiinţă al Departamentului 
„Drept”. 

De menţionat că din 1991 pînă în 1996 domnul Gheorghe Gladchi a activat ca lector superior 
prin cumul la Academia de Studii Economice din Moldova. 

În perioada 1996-1999 este competitor la specialitatea „Drept penal şi criminologie, drept 
penitenciar” în cadrul Institutului de Filosofie, Sociologie şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
secţia Stat şi Drept, iar la 1999 devine doctor în drept, specialitatea 12.00.08 – Drept penal (drept 
penal, criminologie), Universitatea de Stat din Moldova.  

În 1998 obţine titlul ştiinţifico-didactic conferenţiar universitar la Catedra „Drept penal şi 
criminologie”. În acelaşi an, începe  activitatea la Catedra „Drept penal şi criminologie” a Universităţii 
de Stat din Moldova, şi deţine funcţia de conferenţiar universitar. 

În iulie 2002 se restabileşte în organele afacerilor interne şi este numit decan al Facultăţii de 
Drept a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI. Tot în acest an este înmatriculat la secţia studii cu 
frecvenţă redusă a facultăţii al cărui conducător era. În scurt timp este avansat la funcţia de prorector 
pentru ştiinţă şi relaţii interuniversitare în aceeaşi instituţie.  

În anul 2005 susţine teza de doctor habilitat în drept la specialitatea 12.00.08 – Drept penal 
(drept penal, criminologie). În urma reorganizărilor din 2005 şi până la concedierea din organele 
afacerilor interne va fi prorector pentru ştiinţă, director al Institutului de Formare Profesională Continuă 
şi Cercetări Ştiinţifice Aplicative. 

Paralel a fost titular al mai multor cursuri universitare: criminologie, statistică juridică; drept 
penal, partea generală; drept penal, partea specială; victimologie; procesul decizional în administraţia 
publică. 

După plecarea din Academie va activa ca şef al Catedrei „Drept penal” şi profesor universitar la 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, apoi şef al Direcţiei monitorizare, evaluare şi control, 
precum şi conferenţiar universitar prin cumul la Academia de Administrare Publică de pe lângă 
Preşedintele Republicii Moldova. 

De asemenea, nu poate fi trecută cu vederea activitatea domnului Gheorghe Gladchi pe tărâmul 
ştiinţific, realizată concomitent cu exercitarea atribuţiilor funcţionale. În perioada 2002-2003 este 
membru al Consiliului Ştiinţific Specializat pentru susţinerea tezelor de doctor în drept de pe lângă 



Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova; expert pentru probleme de criminologie al 
Consiliului Europei. Din 2003 până în 2006 a fost membru al Asociaţiei conducătorilor instituţiilor de 
învăţământ superior ale ministerelor afacerilor interne ale statelor-membre ale CSI. Actualmente este 
membru al Colegiului de redacţie a revistei ştiinţifico-practice internaţionale „Legea şi viaţa”, membru 
al Seminarului Ştiinţific de Profil interuniversitar „Drept penal”, membru al Asociaţiei Criminologilor din 
Republica Moldova. 

În decursul activităţii a publicat 6 monografii şi manuale, peste 140 de articole ştiinţifice în 
domeniul ştiinţelor juridice şi manageriale în reviste naţionale şi internaţionale. 

 
 

Nume 
Prenume 

GLAVAN 
Boris 
Tel: 026835451 / GSM: 079402916 / E-mail: gba74@rambler.ru 

Data şi locul naşterii 29 iulie 1974, s.Antoneşti, rn. Ştefan-Vodă  
Studii (detaliat) 

 
• 1981 – 1991 - Şcoala medie, s.Antoneşti, rn.Ştefan-Vodă 
• 1993-1994 - Şcoala profesional-tehnică Nr.1, mun.Chişinău 
• specializarea: montator de sisteme tehnice şi aparate 

radioelectronice 
• 1994- 1999 - Academia „Ştefan cel Mare”, facultatea Drept  

o calificarea: licenţiat în drept. 
• 1999-2000 - Academia „Ştefan cel Mare”, facultatea Drept 

o calificarea: magistru în drept. 
Studii Doctorat  
a) Tema tezei: — anul 
susţinerii: — conducător 
ştiinţific: — componenţa CŞS.  
b) Tema tezei, etc. pt, dr. 
habilitat 

  Teza de doctor cu tema: “Liberarea de răspundere penală în 
contextual legislaţiei Republicii Moldova” susţinută la 
11.09.2010 (specialitatea 12.00.08 drept penal). 

Conducător ştiinţific: Gladchi Gheorghe, doctor habilitat în drept, 
profesor universitar 

Activitate profesională  
a)  funcţii deţinute de la   
absolvirea facultăţii şi până în 
prezent (în ordine cronologică) 
b) funcţii didactice  
c) performanţe în activitatea 
profesională  
d) alte informaţii  

Lector asistent, lector, lector superior la catedra „Investigaţii 
Operative” a Academiei „Ştefan cel Mare”. 

Publicaţii  
Monografii Autorul, denumirea, 
anul apariţiei publicaţiei, 
editura, nr. de pagini — pentru 
cărţi (coli autor) Ex: DRUŢĂ, 
GHEORGHE. Drept privat. — 
Chişinău: Ed. Cartier, 1999, 
204 p  
Articole. Autorul, denumirea, 
anul apariţiei, revista, nr. pagini 
— pentru articole (coli autor) 
Ex: DRUŢĂ, GHEORGHE. 
Funcţiile avocatului parlamentar 
// Revista Naţională de Drept. 
— Chişinău. — 2002. — Nr. 3, 
p. 15-19. 

Ø GLAVAN, BORIS. Aplicarea forţei fizice mijloacelor speciale şi a 
armei de foc. – Chişinău: 2002, 35 p. 

Ø  GLAVAN, BORIS. Culegeri de planuri, recomandări metodice, 
selectări bibliografice şi alte materiale la Tehnica Specială. 
Chişinău: 2003, 54 p. 

Ø GLAVAN, BORIS. Mijloacele tehnice de vedere pe timp de 
noapte. Chişinău: 2004, 30 p. 

Ø GLAVAN, BORIS. Sisteme electronice de securitate. Chişinău: 
2004, 70 p. 

Ø ГЛАВАН БОРИС. Актуальные проблемы внедрения и 
использования оперативно-технических средств в борьбе с 
преступностью // Матерiали мiжнародноi науково-практичноi 
конференцii «Спецiална технiка у правоохроннiй дiяльностi» 
20-21 квiтня 2004, Kиiв, Украiна. 

Ø GLAVAN, BORIS. Liberarea de răspundere penală a 
participanţilor la actul de terorism // Materialele Conferinţei 
ştiinţifico-practice internaţionale: Prevenirea şi combaterea 

mailto:gba74@rambler.ru


terorismului: actualităţi şi perspective. 18 mai 2006. Chişinău. 
p.298-302. 

Ø GLAVAN, BORIS. Liberarea de răspundere penală în legătură 
cu căinţa activă – mijloc juridic de combatere a sustragerilor de 
valori istorico-culturale // Conferinţa ştiinţifico-practică 
internaţională: Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica 
Moldova. 21-22 septembrie 2007, Chişinău. p.195-199.  

Ø GLAVAN, BORIS. Locul renunţării de bună voie la săvârşirea 
infracţiunilor în sistemul normelor penale ale Republicii Moldova 
// Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a 
Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Chişinău, 
2008. p.93-96. 

Ø GLAVAN, BORIS. Liberarea de răspundere penală a 
persoanelor care au comis infracţiuni privind circulaţia ilegală a 
substanţelor narcotice, psihotrope sau a precursorilor // Anuar 
ştiinţific, ed. a VIII-a, Probleme actuale ale prevenirii şi 
combaterii criminalităţii, Chişinău, 2008. p.176-184.  

Ø GLAVAN, BORIS. Aspecte juridico-penale privind liberarea de 
răspundere penală a minorilor (art.54 CP al RM) // Legea şi 
viaţa, 2008, nr.12, p.34-42. 

Ø GLAVAN, BORIS.  Analiza juridică a trăsăturilor caracteristice 
ale noţiunii răspunderii penale prevăzute de art.50 al CP al RM 
// Anuar ştiinţific, ed. a IX-a, Probleme actuale ale prevenirii şi 
combaterii criminalităţii, Chişinău, 2009. p.233-241.  

Ø GLAVAN, BORIS.  Liberarea de răspundere penală în 
reglementarea juridico-penală a Republicii Moldova de până la 
mijlocul sec.XX // Legea şi viaţa, 2009, nr.4, p.20-22. 

Ø GLAVAN, BORIS, ION CAPAŢINA. Evoluţia instituţiei liberării 
de răspundere penală e parcursul celei de-a doua jumătăţi a 
sec.XX.// Avocatul poporului, 2009, nr.5-6. p.1-3. 

Ø GHEORGHE GLADCHI, GLAVAN BORIS. Perfecţionarea 
măsurilor încurajatoare prevăzute de Legea penală a RM în 
combaterea criminalităţii transnaţionale // Conferinţa ştiinţifico-
practică internaţională: Cooperarea internaţională a organelor 
de drept în prevenirea şi combaterea criminalităţii 
transnaţionale. 5-6 noiembrie  2009. p.131-138. 

Ø GHEORGHE GLADCHI, GLAVAN BORIS Liberarea de 
răspundere penală şi principiul prezumţiei nevinovăţiei // 
Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională: Probleme de 
prevenire şi combatere a criminalităţii de către Organele 
Afacerilor Interne în perioada recesiunii economice. 15 
octombrie 2009. p. 

Ø GHEORGHE GLADCHI, GLAVAN BORIS. Noţiunea şi 
conţinutul răspunderii penale // Revista Naţională de Drept, nr.1 
Chişinău 2010. p.19-27. 

Ø GLAVAN BORIS Liberarea de răspundere penală în 
reglementarea juridică a statelor fostei URSS. Revista Naţională 
de Drept, nr.5-6 Chişinău 2010. p.94-99. 

Ø GLAVAN BORIS Liberarea de răspundere penală în contextul 
legislaţiilor penale ale statelor europene. // Revista Naţională de 
Drept, nr.7-8 Chişinău 2010. p.74-79. 

 
Recenzii. (Titlul şi autorul  



publicaţiilor) 
Distincţii şi menţiuni:  
a) Diplome  
b) Ordine, medalii.  
c) alte distincţii 

Insigna MAI „Colaborator eminent” 
Insigna MAI „Pentru serviciu impecabil” (gradul 2 şi 3) 
 

Alte informaţii:  
a) funcţii elective — consilier, 
deputat, etc. 
b) activitate politică, odştească  
c) Evoluţie profesională  şi 
ştiinţifică (stagieri, proiecte 
participări la conferinţe 
naţionale şi internaţionale etc.) 

Ø Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Спецiална 
технiка у правоохроннiй дiяльностi” 21-22 aprilie 2004, Kiev, 
Ucraina. 

Ø Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Criminalitatea 
regională: probleme şi perspective de prevenire şi combatere”, 
25-26 mai 2005, Chişinău. 

Ø Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Prevenirea şi 
combaterea fenomenului terorismului: actualităţi şi 
perspective”, 18 mai 2006, Chişinău.  

Ø Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Protecţia juridică a 
valorilor culturale în Republica Moldova”, 21-22 septembrie 
2007, Chişinău. 

Ø Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Cooperarea 
internaţională a organelor de drept în prevenirea şi 
combaterea criminalităţii transnaţionale”, 5-6 noiembrie 2009, 
Chişinău. 

Ø Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Evaluarea şi 
prevenirea riscurilor la care sunt supuşi colaboratorii OAI şi ai 
altor organe de drept”, 26-27 octombrie 2010, Chişinău. 

 
 
 
Veaceslav GRATI, doctor în drept, conferenţiar universitar, director al Departamentului 

Dezvoltare Profesională și Managerială al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI.  
S-a născut la 3 noiembrie 1972 în satul Coşerniţa, raionul Criuleni. Ulterior absolveşte cu 

menţiune Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău, iar în 1991 este admis la  
Academia Naţională de Poliţie „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, pe care o absolveşte în 
1996.  

În continuare îşi face studiile la doctorat în cadrul Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare”.  
Teza de doctorat „Aspecte adminis-trativ-juridice ale aplicării şi folosirii armei de foc de către 

funcţionarii de  poliţie” a fost susţinută la data de 23 iunie 2005,  în Consiliul ştiinţific specia-lizat 
18.12.00.02 – 04 din cadrul Institutului de Filosofie, Sociologie şi Drept al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei.  

Efectuează cercetări ştiinţifice în domeniul dreptului poliţienesc, managementului poliţienesc, 
procedurii poliţieneşti în domeniul contravenţiilor, reglementări ale statutului juridic al funcţionarului de 
poliţie etc. 

În cadrul OAI deţine funcţiile de: 
– lector;  
– lector superior;  
– locţiitor al şefului de catedră, lector superior al Catedrei „Drept administrativ şi ordine publică”;  
– locţiitor al şefului de catedră, lector superior al Catedrei „Drept poliţienesc”;  
– şef al Catedrei „Drept poliţienesc”;  
– director al Institutului de Formare Profesională Continuă şi Cercetări Ştiinţifice Aplicative. 
Veaceslav Grati s-a format din punct de vedere profesional la Catedra „Drept poliţienesc” a 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, evoluând alături de somităţi precum: Victor Guţuleac, doctor în 
drept, profesor universitar, Ştefan Stamatin, doctor în drept, conferenţiar universitar, Mihai Laşcu, 
doctor în drept, conferenţiar universitar, Victor Balmuş, doctor în drept, cercetător ştiinţific universitar, 



Valentin Ţăran, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, Vasile Onceanu, doctor în 
ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar. 

Iniţiator şi promotor al ideii implementării în procesul de studii a Academiei „Ştefan cel Mare” a 
MAI a cursurilor universitare de „Drept poliţienesc”, „Teoria şi tactica poliţienească”, „Procedura 
poliţienească în domeniul contravenţiilor” şi „Etica şi deontologia poliţienească”. În 2005 V. Grati, în 
semn de recunoştinţă a eforturilor depuse în educarea şi instruirea cadrelor de jurişti pentru organele 
afacerilor interne, a fost decorat cu distincţia MAI al Republicii Moldova „Crucea pentru merit” de clasa 
a II-a. 

Este membru al grupului de elaborare a Legilor cu privire la activitatea în organele afacerilor 
interne şi statutul juridic al poliţistului şi membru al grupului de lucru al MAI pentru implementarea 
Codului de etică şi deontologie al poliţistului în organele şi subdiviziunile afa-cerilor interne. 

Are peste 45 de publicaţii: monografii, articole ştiinţifice şi lucrări metodico-didactice, dintre care 
cele mai valoroase sunt: „Activitatea administrativă a organelor afacerilor interne” (partea generală), 
2003; „Activitatea poliţienească în scheme”, 2003; „Principii şi reguli generale privind tactica intervenţiei 
poliţieneşti cu aplicarea şi folosirea armei de foc”, 2004; „Aspecte administrativ-juridice ale aplicării şi 
folosirii armei de foc de către funcţionarii de poliţie”, 2005; „Drept poliţienesc”, 2006; „Etica şi deontologia 
poliţienească: aspecte de implementare”, 2007. 

 
 

Nume 
Prenume 

OSADCII  
Cornel 

Data şi locul naşterii 29 martie 1978 satul Tănătari, raionul Căuşeni 
Studii (detaliat) 

 
1985-1995 – şcoala medie sat. Tănătari, r-nul Căuşeni; 
1996-2001 – Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”; 
2001-2002 – masteratul în cadrul Academiei de Poliţie 
„Ştefan cel Mare”: 
2002- 2006 – doctoratul  în cadrul Academiei „Ştefan cel 
Mare” a  MAI al RM. 

Studii Doctorat  
a) Tema tezei: — anul susţinerii: 
— conducător ştiinţific: — 
componenţa CŞS.  
b) Tema tezei, etc. pt, dr. habilitat 

Tema tezei: „DIFERENŢIEREA ŞI INDIVIDUALIZAREA 
EXECUTĂRII PEDEPSEI ÎNCHISORII”; anul susţinerii: 09 
iulie 2010; conducător ştiinţific: GLADCHI Gheorghe, doctor 
habilitat în drept, profesor   universitar; componenţa CŞS: 
 1. BÎRGĂU Mihail preşedinte, dr. hab. în drept, prof. univ. 
2. LARII Iurie secretar ştiinţific, dr. în drept, conf. univ. 
3. BRÎNZĂ Sergiu dr. hab. în drept, prof. univ. 
4. CARP Simion dr. în drept, conf. univ. 
5. COJOCARU Radion dr. în drept, conf. univ. 
 
 

Activitate profesională  
a)  funcţii deţinute de la   
absolvirea facultăţii şi până în 
prezent (în ordine cronologică) 
b) funcţii didactice  
c) performanţe în activitatea 
profesională  
d) alte informaţii  

Începînd cu anul 2001 a fost angajat la colegiul de 
Poliţie „Dimitrie Cantemir” în calitate de lector la catedra 
„Disciplini Juridice”.  În anul 2002 a fost angajat la Academia 
MAI „Ştefan cel Mare” în calitate de lector la catedra „Ştiinţe 
Penitenciare”, în 2003 lector la catedra „Drept penal şi 
criminologie”. În prezent în urma reorganizării statelor 
activează la catedra „Drept penal şi criminologie” în calitate 
de lector superior, reuşind să acumuleze numeroase calităţi 
şi aptitudini caracteristice unui cercetător. 

Are grad special de maior de poliţie şi a categorie de 
calificare superioară „Maestru ”din anul 2009. 
2001-2002 – lector la catedra „Disciplini Juridice” la colegiul 

de Poliţie „Dimitrie Cantemir”a MAI al RM. 



2002 - 2003  – lector la catedra „Ştiinţe Penitenciare” a 
Academiei „Ştefan cel Mare”  a MAI al RM. 

2003 – 2008 - lector la catedra „Drept penal şi criminologie” 
a Academiei „Ştefan cel Mare”  a MAI al RM. 

2008 – prezent - lector superior la catedra „Drept penal şi 
criminologie” a Academiei „Ştefan cel Mare”  
a MAI al RM. 

Publicaţii  
Monografii Autorul, denumirea, 
anul apariţiei publicaţiei, editura, 
nr. de pagini — pentru cărţi (coli 
autor) Ex: DRUŢĂ, GHEORGHE. 
Drept privat. — Chişinău: Ed. 
Cartier, 1999, 204 p  
Articole. Autorul, denumirea, anul 
apariţiei, revista, nr. pagini — 
pentru articole (coli autor) Ex: 
DRUŢĂ, GHEORGHE. Funcţiile 
avocatului parlamentar // Revista 
Naţională de Drept. — Chişinău. 
— 2002. — Nr. 3, p. 15-19. 

Monografii 
1. CARP SIMION, OSADCII CORNEL, RUSU OLEG Drept 

execuţional penal.-  Chişinău: 2007, 447 p. 
 
Articole 

2. Cornel OSADCII, Individualizarea executării 
pedepsei cu închisoarea ca principiu al dreptului 
excecuţional penal, Revista naţională de drept, Nr.1, 
ianuarie 2009, p.58-63  (0.8 c.a) 

3. Cornel OSADCII, Conceptul individualizării executării 
pedepsei cu închisoarea, Revista naţională de drept, 
Nr.2, februarie 2009, p.63-66 (0.5 c.a) 

4. Cornel OSADCII, Clasificarea condamnaţilor – 
aspecte criminologice şi psihologice, Analele 
Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a 
Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, 
„Ştiinţe socio-umanistice”, Ediţia a VIII-a, Chişinău, 
2008, p. 97-100 (0.5 c.a.) 

5. Cornel OSADCII, Diferenţierea condamnaţilor în 
procesul executării pedepsei cu închisoare, Anuar 
Ştiinţific al Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului 
Afacerilor Interne al Republicii Moldova, „Probleme 
actuale de prevenire şi combatere a criminalităţii” 
Ediţia a VIII-a, 2008,  p.201-207 (0.6 c.a.) 

6. Cornel OSADCII, Oleg RUSU, Probleme legate de 
diferenţierea executării pedepsei cu închisoarea, 
Analele Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a 
Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, 
„Ştiinţe socio-umanistice”, Ediţia a VII-a, Chişinău, 
2006, p.100-103  (0.5 c.a.) 

7. Cornel OSADCII, Conceptul, conţinutul şi importanţa 
clasificării condamnaţilor, Analele Ştiinţifice ale 
Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor 
Interne al Republicii Moldova, „Ştiinţe socio-
umanistice”, Ediţia a VII-a, Chişinău, 2006, p.108-112  
(0.6 c.a.) 

8. Cornel OSADCII, Aspecte conceptuale privind 
individualizarea executării pedepsei cu închisoarea, 
Anuar Ştiinţific al Academiei „Ştefan cel Mare” a 
Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, 
„Probleme actuale de prevenire şi combatere a 
criminalităţii” Ediţia a VII-a, 2006, p.122-127 (0.5 c.a.)  

9. Valeriu NOUR, Cornel OSADCII, Circumstanţele 
atenuante în legea penală a Federaţiei Ruse, Anuar 
Ştiinţific al Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului 
Afacerilor Interne al Republicii Moldova, „Probleme 



actuale de prevenire şi combatere a criminalităţii” 
Ediţia a VII-a, 2006,  (0.7 c.a.)  

10. Cornel OSADCII, Caracterizarea individualizării 
executării pedepsei ca principiu al dreptului 
execuţional-penal, Anuar Ştiinţific al Academiei 
„Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al 
Republicii Moldova, „Probleme actuale de prevenire 
şi combatere a criminalităţii” Ediţia a VII-a, 2006, 
p.150-127 (0.8 c.a.)  

11. Cornel OSADCII, Oleg RUSU, Rolul psihologului şi al 
psihologiei în mediul corecţional, Probleme actuale 
de prevenire şi combatere a criminalităţii, Anuar 
ştiinţific, Ed. a IV-a, Chişinău, 2003, p.187-191 (0.4 
c.a.) 

12. Cornel OSADCII, Supravegherea condamnaţilor în 
închisoare: concept şi definire, Probleme actuale de 
prevenire şi combatere a criminalităţii, Anuar ştiinţific, 
Ed. a IV-a, Chişinău, 2003, p.175-179 (0.5 c.a.) 

 
 

Recenzii. (Titlul şi autorul 
publicaţiilor) 

 

Distincţii şi menţiuni:  
a) Diplome  
b) Ordine, medalii.  
c) alte distincţii 

 

Alte informaţii:  
a) funcţii elective — consilier, 
deputat, etc. 
b) activitate politică, odştească  
c) Evoluţie profesională  şi 
ştiinţifică (stagieri, proiecte 
participări la conferinţe naţionale 
şi internaţionale etc.) 

1.Cornel OSADCII,  Aspecte criminologice şi psihologice 
de clasificare a condamnaţilor la închisoare, În: 
Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale 
din 22 decembrie 2006 la Institutul de Stat de Relaţii 
Internaţionale din Moldova,cu genericul „Dreptul naţional 
în contextul proceselor integraţioniste europene”. 
Publicat: Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din 
Moldova, Chişinău, 2007. p. 230-234 (0.3 c.a.) 
2. Cornel OSADCII, Individualizarea pedepsei cu 

închisoarea: concept şi definire În: Materialele 
Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale din 25-26 
mai 2005, Chişinău, 2005, la  Academia „Ştefan cel 
Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii 
Moldova, „Criminalitatea regională: Probleme şi 
perspective de prevenire şi combatere”. Publicat: 
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, Chişinău, 2005. 
p. 406-409 (0.3 c.a.) 

3. Cornel OSADCII, Instruirea specializată în pregătirea 
profesională a cadrelor pentru sistemul penitenciar. 
În: Materialele Conferinţei Ştiinţifico – practice din 20 
– 21 decembrie 2002, la  Academia „Ştefan cel Mare” 
a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii 
Moldova, cu genericul „Perfecţionarea continuă a 
cadrelor din OAI şi optimizarea procesului de 
instruire profesională”. Publicat: Academia „Ştefan 
cel Mare” a MAI, Chişinău, 2003. p. 213-215 (0.3 
c.a.) 



4. Nicolae Iavorschi, Cornel OSADCII, Aspecte 
victimologice în prevenirea generală a infracţiunilor, 
în: Materialele Conferinţei Ştiinţifico – practice 
Internaţionale din 18-19 aprilie 2003 la  Academia 
„Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al 
Republicii Moldova, cu genericul „Criminalitatea în 
Republica Moldova, starea actuală, tendinţele, 
măsurile de prevenire şi combatere”. Publicat: 
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, Chişinău, 2003. 
p. 206-211 (0.5 c.a.) 

5.  Cornel OSADCII, Ghenadie GANDRABURA, 
Criminalitatea penitenciară: starea, structura, 
dinamica şi nivelul” În: Materialele Conferinţei 
ştiinţifico-practice internaţionale din 25-26 mai 2005, 
la  Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului 
Afacerilor Interne al Republicii Moldova, cu genericul 
Criminalitatea regională: Probleme şi perspective de 
prevenire şi combatere. Publicat: Academia „Ştefan 
cel Mare” a MAI, Chişinău, 2003. p.421-426 (0.5. 
c.a.) 

6. Cornel OSADCII, Veaceslav Ursu, Consideraţii 
generale privind diferenţierea condamnaţilor la etapa 
determinării tipului de penitenciar, în: Materialele 
Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale din 22 
decembrie 2006, cu genericul „Dreptul naţional în 
contextul proceselor integraţioniste europene”, 
Publicat: Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din 
Moldova, Chişinău, 2007. p. 447-455 (0.8 c.a.) 

7.  Veaceslav Ursu, Cornel OSADCII, Infracţiunea de 
„spălare” a banilor în reglementarea dreptului 
internaţional şi a dreptului penal al Republicii 
Moldova, în: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice 
internaţionale din 22 decembrie 2006, cu genericul 
„Dreptul naţional în contextul proceselor 
integraţioniste europene”. Publicat: Institutul de Stat 
de Relaţii Internaţionale din Moldova, Chişinău, 2007. 
p. 274-278 (0.4 c.a.) 

8. Simion CARP, Cornel OSADCII, Cooperarea 
poliţienească şi a altor organe de drept în domeniul 
contracarării criminalităţii transnaţionale prin prisma 
dreptului penal european, în: Materialele Conferinţei 
ştiinţifico-practice internaţionale din 5-6 noiembrie 
2009, la  Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului 
Afacerilor Interne al Republicii Moldova, cu genericul 
„Cooperarea internaţională a organelor de drept în 
prevenirea şi combaterea criminalităţii 
transnaţionale”. Publicat: Academia „Ştefan cel Mare” 
a MAI, Chişinău, 2010. p.16-23 (0.8 c.a.). 

9. Cornel OSADCII, Riscurile la care este expus 
personalul penitenciar în rezultatul îndeplinirii 
atribuţiilor de serviciu, în: Materialele Conferinţei 
ştiinţifico-practice internaţionale din 26-27 octombrie 
2010, la  Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului 



Afacerilor Interne al Republicii Moldova, cu genericul 
„Evaluarea şi prevenirea riscurilor la care sunt expuşi 
colaboratorii organelor afacerilor interne şi ai altor 
organe de drept”. 

 
 
Alexandru PARENIUC, doctor în drept, conferenţiar universitar, şef al Centrului Proiectare 

Didactică, Coordonare și Management al Calității al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI.  
S-a născut la 19 martie 1976 în oraşul Edineţ. În 1991 absolveşte şcoala medie nr.1 din oraşul 

natal, după care absolveşte cu menţiune Liceul „Dimitrie Cantemir” în 1993. În continuare este 
înmatriculat la studii în cadrul Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii 
Moldova, pe care o absolveşte în 1998, specialitatea „Poliţia judiciară”. 

În perioada anului de studiu 1998-1999 a realizat studii de masterat. Din 1999 şi până în 2003 a 
realizat studii de doctorat (f/r) la Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM. 

A obţinut gradul ştiinţific de doctor în drept în urma susţinerii tezei de doctorat la data de 
26.11.2005, specialitatea 12.00.08 – Drept penal (Drept penal şi criminologie), tema tezei: „Aspecte 
juridico-penale ale  omorului la comandă”. 

Realizează cercetări ştiinţifice în domeniul activităţii investigativ-operative. 
Vizavi de aspectul academic, dl Alexandru Pareniuc – titular al disciplinelor didactice „Activitatea 

investigativ-operativă”, „Regimul secret în organele afacerilor interne” şi „Protecţia juridică a 
informaţiilor” – a reuşit să se impună prin calităţile sale, astăzi fiind un bun exemplu de urmat pentru 
cadre didactice cu stagiu mai mic. Atât cursurile teoretice, cât şi cele practice ţinute de dânsul se 
evidenţiază prin originalitatea şi profunzimea abordărilor dar şi prin practica modernă de predare. 

A dat dovadă de viziuni reformiste, încercând cu titlu de experiment să ţină cursul de activitate 
investigativ-operativă în faţa studenţilor Academiei „Ştefan cel Mare”, pentru care a elaborat şi un 
manual. 

În vederea perfecţionării, dezvoltării profesionale şi încurajării cooperării regionale în 
combaterea criminalităţii transnaţionale, precum şi asigurării unui nivel înalt de instruire în domeniul 
justiţiei penale, Alexandru Pareniuc în perioada 25 martie - 18 mai 2002 şi 08 iulie - 06 august 2006 a 
audiat cursuri de instruire la Academia Internaţională de Drept (ILEA) din Budapesta, Ungaria, şi 
Academia Internaţională pentru Forţele de Ordine Publică Roswell, NM, SUA.  

Este autor numeroase studii ştiinţifice înglobate în diverse forme precum: programe de studii, 
articole ştiinţifice, monografii şi manuale. Printre cele mai importante publicaţii sunt: „Omorul la 
comandă. Studiu de drept penal”; „Experimentul operativ: teorie şi practică”; „Prevenirea şi 
descoperirea escrocheriilor”; „Activităţile subdiviziunilor MAI realizate în timpul desfăşurării 
operaţiunilor speciale de eliberare a ostaticilor”; „Combinaţia operativă: concept şi caracterizare”; 
„Activitatea investigativ-operativă a organelor afacerilor interne”. 

Alături de cele expuse mai sus, dl Alexandru Pareniuc a reuşit să realizeze şi performanţe în 
domeniul carierei profesionale. Astfel, fiind angajat iniţial în funcţia de lector asistent la Catedra 
„Activitatea operativă de investigaţii” a Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare”, mai târziu a ocupat prin 
concurs diverse funcţii precum: lector şi lector-superior al aceleiaşi instituţii; în prezent – şeful 
Laboratorului de cercetări ştiinţifice aplicative a Academiei „Ştefan cel Mare”. Din luna noiembrie 2006  
şi până în prezent a îndeplinit funcţia de secretar ştiinţific al Senatului instituţiei în care activează. 

Căsătorit, educă doi copii. 
 
 
Alexandru PÎNZARI, doctor în drept, conferenţiar universitar al Catedrei științe penale a 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI. 
S-a născut la 7 mai 1956 în oraşul Soroca. În 1973 absolveşte şcoala medie din Drochia. După 

absolvirea şcolii medii a activat în calitate de motorist la baza auto nr.10 din Drochia. În perioada 
anilor 1974-1977 şi-a satisfăcut serviciul militar în rândurile flotei maritime subacvatice în calitate de 
radiotelegrafist (Flota Maritimă de Nord). 



Din 1981 îşi face studiile în Şcoala Medie Specială de Miliţie  a MAI din URSS, Chişinău, 
facultatea frecvenţă redusă, paralel în această perioadă activând în calitate de inspector de sector  al  
CPS Buiucani. 

În 1986 este înmatriculat la studii în cadrul Universităţii Juridice din Sankt Petersburg. După 
absolvirea acesteia a fost numit în funcţia de comisar adjunct al CPR Călăraşi. În 1990 este admis la 
studii în cadrul doctoranturii Academiei de Dirijare a MAI din Rusia, Moscova,  pe care le încheie cu 
succes în 1993 cu susţinerea tezei de doctor în drept: „Cultura juridică în domeniul realizării normelor 
de drept administrativ de colaboratorii organelor de interne”  la specialitatea 12.00.02 – Drept public. 
Realizează cercetări ştiinţifice în domeniul dreptului administrativ şi managementului poliţienesc. 

Pe parcursul activităţii sale în Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova 
a deţinut funcţiile:  

– şef al Catedrei „Dirijare şi asigurare informaţională a organelor afacerilor interne”; 
– şef al Doctoranturii; 
– secretar ştiinţific al Senatului; 
– şef al Catedrei „Management poliţienesc şi informatică”; 
– şef al Catedrei „Managementul în organele afacerilor interne”.  
– Activitatea didactică este acoperită de orele predate la disciplina: „Managementul în organele 

afacerilor interne”. 
A publicat circa 30 de publicaţii ştiinţifico-metodice, aducând o contradicţie însemnată la 

dezvoltarea ştiinţelor juridico-manageriale. Printre cele mai importante publicaţii sunt: „Unele aspecte 
privind interacţiunea şi coordonarea activităţii poliţieneşti în descoperirea infracţiunilor” // 
Criminalitatea regională: Probleme şi perspective de prevenire şi combatere, Academia „Ştefan cel 
Mare” a MAI 2005; „Aspecte psiho-sociale în realizarea legii în Republica Moldova privind controlul 
asupra armelor individuale” // Analele Ştiinţifice ale Acade-miei „Ştefan cel Mare”, ed. IV, 2006; 
„Direcţiile principale de asigurare a succesului activităţii manageriale a conducătorului” // Analele 
ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare”, ed. VIII, 2006. De asemenea, este autor a unui şir de 
articole ştiinţifice: „Managementul în domeniul profilaxiei sociale a infracţiunilor”, „Managementul 
educaţional în colectivul poliţienesc prin intermediul colectivului”, „Cultura juridică în activitatea 
managerială a OAI”, „Noţiunea, funcţiile şi principiile organizării ştiinţifice a muncii în organele 
afacerilor interne”. 

 
 

Nume 
Prenume 

RUSU 
Oleg 

Data şi locul naşterii 19 aprilie 1975, satul Frasin r-nul Donduşeni 
Studii (detaliat) 

 
1982-1990 Şcoala medie incompletă s. Frasin r-nul 
Donduşeni  
1990-1994 Colegiul Agricol s. Ţaul r-nul Donduşeni 
(specialitatea ecologie)  
1994-1999  Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea 
Drept.  
2002-2003  Studii de masterat, Academia „Ştefan cel Mare” 
a MAI (specializarea Drept execuţional penal)  
2004-2008  Studii  de  doctorat,  Academia „Ştefan cel Mare” 
a MAI 

Studii Doctorat  
a) Tema tezei: — anul 
susţinerii: — conducător 
ştiinţific: — componenţa CŞS.  
b) Tema tezei, etc. pt, dr. 
habilitat 

a) Tema tezei: Resocializarea penitenciară şi 
postpenitenciară a persoanelor supuse pedepsei cu 
închisoare, anul susţinerii: 2010, conducător ştiinţific: Ştefen 
STAMATIN, doctor în drept, conf. univ., componenţa CŞS: 
Referenţi oficiali: CÎRNAŢ Teodor, dr. hab. în drept, conf. 
univ., CARPOV Trofim, dr. în drept, conf. univ. Membri ai 
CŞS: BÎRGĂU Mihail, Preşedinte, dr. hab. în drept, conf. 
univ., LARII Iurie, Secretar ştiinţific, dr. în drept, conf univ., 



GLADCHI Gh., dr. hab. în drept, conf univ., CARP S., dr. în 
drept, conf. univ., FLOREA V., dr. în drept, conf. univ. 

Activitate profesională  
a)  funcţii deţinute de la   
absolvirea facultăţii şi până în 
prezent (în ordine cronologică) 
b) funcţii didactice  
c) performanţe în activitatea 
profesională  
d) alte informaţii  

Începînd cu anul 2002 este angajat la Colegiul de Poliţie 
“Dimitrie Cantemir” în calitate de lector la catedra 
“Criminalistică şi procedură penală”.  

Din anul 2003 este ales prin concurs la funcţia de lector 
la catedra „Drept penitenciar” a Academiei MAI „Ştefan cel 
Mare”. În acelaşi an, în urma unor reorganizări ale statelor de 
personal, Domnul O. Rusu a fost încadrat în funcţia de lector 
la catedra “Drept penal şi criminologie”. 

Publicaţii  
Monografii Autorul, denumirea, 
anul apariţiei publicaţiei, 
editura, nr. de pagini — pentru 
cărţi (coli autor) Ex: DRUŢĂ, 
GHEORGHE. Drept privat. — 
Chişinău: Ed. Cartier, 1999, 
204 p  
Articole. Autorul, denumirea, 
anul apariţiei, revista, nr. pagini 
— pentru articole (coli autor) 
Ex: DRUŢĂ, GHEORGHE. 
Funcţiile avocatului parlamentar 
// Revista Naţională de Drept. 
— Chişinău. — 2002. — Nr. 3, 
p. 15-19. 

Monografii:  
S. Carp; C. Osadcii, O. Rusu, Drept execuţional 

penal, manual, Chişinău, 2007, 447 p. 21,5 c.a. 
Articole:  

 Rusu O., Unele consideraţii privind munca social-
utilă ca unul din mijloacele de corijare a condamnatului. 
În: Analele Ştiinţifice ale Academiei “Ştefan cel Mare” a 
MAI al RM, Ediţia a VI-a, Chişinău-2006, p. 219-222, 0,2 
c.a. 

Rusu O., Statutul juridic al condamnaţilor în contextul 
noii legislaţii execuţional-penale a Republicii Moldova. În: 
Anuar ştiinţific al Academiei “Ştefan cel Mare”, “Probleme 
actuale de prevenire şi combatere a criminalităţii”, ed. a 
VI-a,  Chişinău- 2006, p. 227-223. 0,3 c.a. 

Rusu O., Generalităţi privind evoluţia şi conţinutul 
subculturii criminale. În: Analele Ştiinţifice ale Academiei 
“Ştefan cel Mare” a MAI al RM, Ediţia a VII-a, Chişinău-
2006, p. 147-150,  0,2 c.a. 

Rusu O., Osadcii C., Rolul psihologului şi al 
psihologiei penitenciare în mediul corecţional . În: 
Probleme actuale de prevenire şi combatere a 
criminalităţii. Anuar ştiinţific, Ed. a 4-a, Chişinău: 
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2003, р. 187-
191, 0,2 c.a. 

Rusu O., Osadcii C., Probleme legate de 
diferenţierea executării pedepsei cu închisoarea. În: 
Analele Ştiinţifice ale Academiei “Ştefan cel Mare” a  MAI 
al RM, Ediţia a VII-a, Chişinău-2006, p. 100-103, 0,2.c.a. 

Rusu O., Subcultura criminală şi influenţa ei asupra 
resocializării condamnaţilor. În: Analele ştiinţifice al 
Academiei “Ştefan cel Mare”, a MAI al RM, ed. a VII-a, 
Chişinău-2008, p. 106- 110, 0.3 c.a. 

Rusu O., Principiile, etapele şi stadiile mecanismului 
de resocializare a condamnaţilor la pedepse privative de 
libertate. În: Anuar ştiinţific al Academiei “Ştefan cel 
Mare”, “Probleme actuale de prevenire şi combatere a 
criminalităţii”, ed. a VIII-a, Chişinău-2008, p. 238-247, 0,3 
c.a. 

Rusu O., Statutul juridic al persoanelor liberate din 
locurile de detenţie în contextul resocializării lor. În: 
“Revista Naţională de Drept” nr. 12, 2008, p. 71-75. 0,4 
c.a. 



Rusu O., Aspecte psihologice ale resocializării 
penitenciare a condamnaţilor. În:  Revista “Legea şi 
viaţa”, nr. 1, 2009, p. 50-55. 0,3 c.a. 

Rusu O., Probleme organizatorico-juridice ale 
adaptării sociale a persoanelor liberate din detenţie. În: 
Revista “Legea şi viaţa”, nr.  5, 2009, p.8-14, 0,3 c.a. 

Moraru V., Rusu O., Direcţiile de activitate ale 
asistentului social în instituţiile penitenciare, “Revista 
naţională de drept”, nr. 4, 2009, p. 23-30. 0,4 c.a. 

Carp S., Rusu O., Munca educativă ca instrument de 
corijare a condamnaţilor. În: Anuar ştiinţific al Academiei 
“Ştefan cel Mare”, “Probleme actuale de prevenire şi 
combatere a criminalităţii”, ed. a IX-a, Chişinău-2009, p. 
9-15, 0,3 c.a. 

Rusu O., Unele probleme actuale privind 
resocializarea condamnaţilor minori. În: Analele ştiinţifice 
al Academiei “Ştefan cel Mare”, a MAI al RM, ed. a VIII-
a, Chişinău-2009, p. 280-288, 0,2 c.a. 

Rusu O., Unele aspecte ale procesului de 
resocializare a persoanelor condamnate la pedeapsa cu 
închisoarea. În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice 
internaţionale din 25-26 mai 2005, ediţia a III-a sub 
genericul “ Criminalitatea regională: probleme şi 
perspective de prevenire şi combatere”. Academia 
“Ştefan cel Mare”, Chişinău- 2005, p. 410-415, 0,3 c.a. 

Rusu O., Activitatea unor organe de stat în vederea 
profilaxiei infracţiunilor în rîndul 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” 
Academia „Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2009, p. 168-176. 
0,4 c.a. 

Recenzii. (Titlul şi autorul 
publicaţiilor) 

 

Distincţii şi menţiuni:  
a) Diplome  
b) Ordine, medalii.  
c) alte distincţii 

 

Alte informaţii:  
a) funcţii elective — consilier, 
deputat, etc. 
b) activitate politică, odştească  
c) Evoluţie profesională  şi 
ştiinţifică (stagieri, proiecte 
participări la conferinţe 
naţionale şi internaţionale etc.) 

 Participări la conferinţe ştiinţifico-practice cu caracter 
naţional şi internaţional. 

- Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu 
genericul “Criminalitatea regională: probleme şi perspective 
de prevenire şi combatere”, Chişinău, Academia “Ştefan cel 
Mare” a MAI, 25-26 mai 2005;  

- Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu 
genericul “Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica 
Moldova”, Chişinău, 21-22 septembrie 2007. 

- Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu 
genericul „Probleme de prevenire şi combatere a 
criminalităţii de către Organele Afacerilor Interne în perioada 
recesiunii economice”, Chişinău, Academia „Ştefan cel 
Mare” a MAI, 15 octombrie 2009. 



Participări la proiecte ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale : 
- Seminarul ştiinţifico-practic, cu genericul  „Probleme de 
politică penală în domeniul prevenirii şi combaterii traficului 
ilicit de droguri”, Chişinău, 14 aprilie 2006; 
 

 
 
Ştefan STAMATIN, doctor în drept, conferenţiar universitar, profesor universitar al Catedrei 

științe poliţienești și socioumane a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI.  
S-a născut la 2 decembrie 1964  în satul Dumbrăviţa,  raionul Sângerei. În anul 1980 absolveşte 

opt clase a şcolii medii din satul natal şi ulterior Şcoala medie – internat nr.1 din mun. Chişinău 
(şcoală cu profil matematic). 

Făcând serviciul militar (1983-1986) la Flota Militară Maritimă a URSS, domnul Stamatin susţine 
examenul de concurs şi este înmatriculat (1986) la Facultatea de Istorie şi Educaţie a Şcolii 
Superioare a Comsomolului din oraşul Moscova. În 1990 termină studiile la această instituţie obţinând 
calificarea de profesor de istorie şi ştiinţe politice. 

La începutul anului 1991 a fost încadrat în MAI unde mai bine de trei ani şi jumătate, deţine 
funcţia de împuternicit operativ al poliţiei judiciare ca mai apoi, în anul 1994, să-şi înceapă cariera de 
cadru didactic la Şcoala de Poliţie, iar din 1995 – în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, 
deţinând consecutiv funcţiile didactice şi de administrare a studiilor. În anii 2002-2003 deţine funcţia 
de prim-prorector al Academiei, iar între 2003-2008 – rector al Institutului Naţional de Informaţii şi 
Securitate din Moldova. 

În anii 1992 - 1997 face studiile la a doua facultate, şi anume Facultatea de Drept a Academiei 
„Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, iar, ulterior, îşi face studiile de doctorat cu frecvenţă 
redusă la Academia Ministerului de Interne din oraşul Kiev, Ucraina. Este câştigătorul concursului „Cel 
mai bun program analitic, plan tematic” la disciplina „Drept administrativ”, organizat de Fundaţia 
„Soros - Moldova” în anul 1999. 

În lunile aprilie - mai 2000 câştigă concursul şi participă la programul - seminar din Richiland, 
statul Washington, SUA privind dezvoltarea capacităţilor de organizare a trecerii bunurilor peste 
hotarele ţării. 

La 30.08.2000 susţine teza de doctorat şi i se conferă titlul ştiinţific de doctor în drept. 
În lunile septembrie - octombrie 2001 participă la seminarul din Moscova, Federaţia Rusă privind 

Dreptul internaţional umanitar şi Dreptul drepturilor omului. 
Prin ordinul Ministerului Educaţiei al RM nr. 518 din 17.12.2001 se învredniceşte de gradul 

didactic superior managerial, iar prin Hotărârea Comisiei Superioare de Atestare a RM, din 
20.12.2001, i se conferă titlul didactic de conferenţiar universitar (docent). 

În lunile mai - iunie 2003 participă la seminarul din Zagreb, Croaţia privind relaţiile interumane şi 
etica relaţiilor publice, iar în anul 2004 este câştigător al programului-concurs „Elaborare de carte”, 
organizat de Fundaţia „Soros - Moldova” cu monografia „Ghidul deontologiei poliţieneşti”. 

Realizează o serie de cercetări ştiinţifice în domeniul dreptului (drept administrativ şi drept 
penal). Are peste 60 de publicaţii elaborate, dintre care cele mai relevante sunt: Уголовно-правовая 
характеристика посягательств на имущества собственника путем грабежа (учебное пособие), - 
Chişinău: Editura Universităţii de Stat din Moldova, 1997, 69 p; Криминологическая характеристика 
грабежей и личности грабителя (учебное пособие). - Chişinău: Editura Universităţii de Stat din 
Moldova, 1998, 80 p; Вопрос о местной публичной администрации// Aspecte juridice ale societăţii 
civile: realităţi şi perspective. Materialele conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale (26-27 februarie 
2003). Ch.:F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2003, p.350-355; Activitatea administrativă a organelor 
afacerilor interne (manual, partea generală), Chişinău 2003, 340 p; Activitatea poliţienească în 
scheme (manual, partea generală), Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne. – 
Ch.: Centrul Editorial al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, 2003, 128 p; Ghidul 
deontologiei poliţieneşti (monografie), Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne. – 
Ch.: Centrul Editorial al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, 2004, 275p; Teoria 



şi practica aplicării şi folosirii armei de foc în contextul dreptului omului (monografie), Academia 
„Ştefan cel Mare” a MAI. – Ch.: Centrul Editorial al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii 
Moldova, 2004, 222 p; Tendinţe, riscuri şi ameninţări la adresa securităţii naţionale // Prevenirea şi 
combaterea crimelor transnaţionale: Probleme teoretice şi practice. Materialele conferinţei ştiinţifico-
practice internaţionale (Chişinău, 6–7 octombrie 2005). Tipogr. „Elena V.I.”, Chişinău 2005, p.215-221; 
Corupţia – factor de risc la adresa securităţii naţionale // Progrese şi perspective în reprimarea 
corupţiei. Materialele conferinţei naţionale ştiinţifico-practică (Chişinău, 9 decembrie 2005). Ed. Bons 
Offices, 2006, Chişinău 2006, p.196-206 etc.  

Dl Ştefan Stamatin a participat activ în cadrul numeroaselor conferinţe şi foruri ştiinţifico-practice 
de nivel naţional şi internaţional: Conferinţa ştiinţifico-practică republicană „Criminalitatea organizată şi 
economia tenebroasă în Republica Moldova”, Chişinău, 26 februarie 1999; Conferinţa teoretico-
ştiinţifică internaţională „Statul de drept şi problemele minorităţilor naţionale”, mun. Bălţi, 11-12 
ianuarie 2002; Conferinţa teoretico-ştiinţifică internaţională „Probleme de drept în perioada de 
tranziţie”, Chişinău, 2002; Conferinţa teoretico-ştiinţifică internaţională „Aspecte juridice ale societăţii 
civile: realităţi şi perspective”, Chişinău, 26-27 februarie 2003; Conferinţa ştiinţifico-practică 
internaţională „Criminalitatea în Republica Moldova: Starea actuală, tendinţele, măsurile de prevenire 
şi de combatere”, Chişinău, 19-20 aprilie 2003 etc. 

Igor TROFIMOV, doctor în drept, conferenţiar universitar, profesor universitar al Catedrei 
științe juridice a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, şef al Direcţiei  juridice a MAI.  

S-a născut la 12 februarie 1974 satul Rădenii Vechi, raionul Ungheni. În 1991 a absolvit şcoala 
medie de cultură generală din satul natal. În acelaşi an este înmatriculat la studii la secţia de zi a 
Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare”, pe care a absolvit-o în anul 1995. 

În 1996 este înmatriculat la studii la doctorat la Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca, 
România, specialitatea „Drept civil”. 

După absolvirea facultăţii în 1995, este numit în funcţia de lector universitar la Catedra „Drept 
public” a Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare”. 

În 1998 este transferat la Catedra „Drept civil”, iar în luna noiembrie 2000 este numit în funcţia 
de şef-adjunct al Catedrei „Drept civil”. În iulie 2002 este ales în funcţia de şef al Catedrei „Drept civil”. 
Din 14 decembrie 2009 prin ordinul ministrului Afacerilor Interne este numit în funcţia de şef al 
Direcţiei juridice a MAI a Republicii Moldova. 

În timpul acticvităţii sale didactice, iniţial este titularul disciplinei „Dreptul mediului”, iar începând 
cu anul 1998 este titularul disciplinei „Drept civil”. 

Este autorul unui şir de manuale, şi anume: 1) „Dreptul mediului. Partea generală”, Chişinău, 
1998 (în coautorat cu dr. conf. univ. Pavel Zamfir); 2) „Dreptul mediului. Partea specială”, Chişinău 
2000; 3) „Dreptul mediului”, Chişinău 2002; 4) „Dreptul contractelor. Partea generală”, Chişinău 2002; 
5) „Dreptul civil. Introducere în dreptul civil”, Chişinău, 2003 (în coautorat cu dr. conf. univ. Vasile 
Zavatin); 6) „Drept civil. Persoanele”, Chişinău, 2004 (în coautorat); 7) „Dreptul civil. Introducere în 
dreptul civil. Persoana fizică. Persoana juridică”, Chişinău, 2004 (în coautorat); 8) „Drept civil. 
Contractele civile”, Chişinău, 2004; 9) „Comentariul Codului civil al Republicii Moldova”, volumul I, 
Chişinău, 2005 (în coautorat); 10) „Comentariul Codului civil al Republicii Moldova”, volumul II, 
Chişinău, 2006 (în coautorat); 11) „Îndrumarul ofiţerului operativ de sector în legislaţia civilă”, 
Chişinău, 2007 (în coautorat); 12) „Îndrumar în problemele succesiunii”, Chişinău, 2009. Este autorul a 
peste 20 de articole ştiinţifice publicate în revistele ştiinţifice din Republica Moldova, Federaţia Rusă şi 
România. 

În anul 2007 susţine teza de doctor cu tema „Răspunderea civilă în raporturile de dreptul 
mediului”. În acelaşi an 2007 obţine titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar. 

În afară de activitatea didactică şi ştiinţifică dumnealui a participat la elaborarea şi expertiza unui 
şir de acte legislative. Astfel, în perioada octombrie 1997 - martie 1998 a partricipat la lucrările 
comisiei pentru elaborarea Codului contravenţional. În perioada anilor 1998-2001 a participat la 
elaborarea unui şir de proiecte de modificări şi completări la Codul funciar, Legea cu privire la arendă, 
Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar şi monitoringul 
funciar de stat, Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului, Legea 
cadastrului bunurilor imobile, Legea gajului, Codul civil, precum şi a unui şir de Hotărâri de Guvern, 



printre care Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 
atribuire în proprietate privată a terenurilor aferente caselor de locuit în localităţile urbane; Hotărârea 
Guvernului cu privire la unele măsuri cu privire la urgentarea procesului de privatizare şi altele. 

A realizat expertiza unui şir de acte legislative în proces de elaborare, printre care proiectul Legii 
cu privire la gaj, Legea condominiumului în fondul locativ, Codul civil, Codului funciar, Titlului VI al 
Codului fiscal etc. 

Este participant la o serie de conferinţe şi seminare naţionale şi internaţionale desfăşurate în 
Republica Moldova, România, Ucraina, Germania, Belarus. 

 
 
Vasile ZAVATIN, doctor în drept, conferenţiar universitar, cercetător științific superior al 

Centrului activitate de cercetare științifică al Departamentului cercetare științifică al Academiei 
„Ştefan cel Mare” a MAI. 

S-a născut la 14 iunie 1964 în mun. Chişinău. În 1981 a absolvit Şcoala medie moldovenească 
nr.1 din oraşul natal. În perioada 1982-1984 a fost încadrat în serviciul militar, trupele interne ale MAI 
al URSS. În 1985 a fost înmatri-culat la secţia de zi a Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din 
Moldova, pe care a absolvit-o în 1990. 

Din noiembrie 1991 până în ianuarie 1995 a realizat studiile la Doctoratul Facultăţii de Drept a 
Universităţii din Bucureşti, România, la secţia zi, specialitatea „Drept poliţienesc”. 

În ianuarie 1995 a susţinut cu succes teza: „Conceptul de ordine publică în statul de drept şi 
reglementarea lui în legislaţia Republicii Moldova” la specialitatea „Drept public” – 12.00.02. 
Efectuează cercetări ştiinţifice în domeniul dreptului poliţienesc. 

În cadrul OAI deţine funcţiile de: 
– în perioada februarie 1995 octombrie 1997 şef al Catedrei „Drept civil” a Academiei de Poliţie 

„Ştefan cel Mare”; 
– din octombrie 1997 a fost transferat în cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor 

Interne, unde a activat în diferite funcţii ale corpului de comandă, şi anume: 
– în cadrul Statului-Major al MAI în funcţie de specialist principal; 
– în Secţia juridică a MAI în funcţie de jurist superior;  
– în Departamentul Combaterii Crimei Organizate şi Corupţiei în funcţie de jurist principal; 
– 2001 – şef al Catedrei „Drept civil şi antreprenoriat”; 
– 2002 – conferenţiar universitar-interimar al Catedrei „Drept civil” a Academiei „Ştefan cel 

Mare” a Ministerului Afacerilor Interne; 
– 2004 – şef al Secţiei învăţământ de zi a Facultăţii de Drept a Academiei „Ştefan cel Mare” a 

MAI. 
La 24 decembrie 2004 i-a fost conferit titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar (docent) 

în drept privat (civil). 
Din 2006 activează în calitate de şef al secţiei învăţământ frecvenţă redusă a Facultăţii de Drept 

a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI. 
Este autorul şi coautorul a 21 articole ştiinţifice, dintre care cele mai relevante sunt: „Dreptul civil. 

Introducere în dreptul ci-vil”, Chişinău, 2003; „Prezumţia vinovăţiei în dreptul civil”, 2003; «Некоторые 
вопросы связанные с изменением и расторжением договора», 2003; „Referiri istorice privind 
societăţile pe acţiuni”, 2003; «Гражданские и уголовно-правовые особенности залоговых 
отношений», 2003. 

 
Alexandru ZOSIM, doctor în drept, conferenţiar universitar al Catedrei științe penale a 

Academiei „Ştefan cel Mare”. 
S-a născut la 13 iulie 1975 în satul Vasilievka, raionul Frunzovka, regiunea Odesa, Ucraina. În 

1992 absolveşte şcoala medie din satul Răzeni, raionul Căinari, Republica Moldova. În acelaşi an este 
înmatriculat la UTM din Chişinău. În  1993 este student al Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel 
Mare” a MAI al Republicii Moldova, pe care o absolveşte cu eminenţă în 1998, având specializarea 
„Poliţia economică”. 



În acelaşi an este ales în funcţia de lector asistent al catedrei „Drept penal şi criminologie” a 
Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare”, fiind înmatriculat concomitent şi la cursurile postuniversitare 
de masterat în cadrul aceleiaşi instituţii. În 1999 susţine cu succes teza de master cu titlul „Intenţia ca 
modalitate a vinovăţiei”.  

În continuare îşi face studiile la doctorat (calitatea de competitor), pe care le absolveşte cu 
succes în  2005, susţinând teza: „Alternativele detenţiunii penitenciare în dreptul penal contemporan” 
la specialitatea 12.00.08 – Drept penal. Realizează cercetări ştiinţifice în domeniul dreptului penal şi 
criminologiei. 

În cadrul OAI deţine funcţiile de: 
– lector asistent al Catedrei „Drept penal şi criminologie” a Academiei de Poliţie „Ştefan cel 

Mare”;  
– lector; 
– lector superior, locţiitor al şefului Catedrei „Drept penal şi criminologie”; 
– conferenţiar universitar. 
Este preocupat în permanenţă de problemele de drept penal. Este autor (coautor) a peste 20 de 

articole ştiinţifice, monografii, alte lucrări cu caracter ştiinţifico-aplicativ. Cele mai relevante sunt: 
„Studiu selectiv în materie de drept penal, material ştiinţifico-aplicativ” (coautorat, 2004)., A. Zosim, V. 
Cuşnir; „Circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor fără scop de 
înstrăinare” (art.217 C.pen.) // Probleme de politică penală în domeniul prevenirii şi combaterii 
traficului ilicit de droguri. Materialele Seminarului ştiinţifico-practic, 14 aprilie 2006. Chişinău, 2007; 
„Circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor în scop de înstrăinare 
(art.217/1 C.pen.)” // Probleme de politică penală în domeniul prevenirii şi combaterii traficului ilicit de 
droguri. Materialele Seminarului ştiinţifico-practic, 14 aprilie 2006, Chişinău, 2007; „Circulaţia ilegală a 
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