
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova 

Academia ,,Ştefan cel Mare”  

 

                                      

                                             APROB 
            

          Rector (comandant) al Academiei  
          ,,Ştefan cel Mare” a MAI,  
          dr. în drept, conf. univ.                               
  

                                            ___________ Simion CARP 
                                       

                                                                      ____  _____________ 2013 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE AUTOEVALUARE 2008-2012 
 

PROFILUL 
 

„Asigurarea ordinii publice şi a securităţii cetăţenilor prin eficientizarea 

măsurilor de prevenire şi combatere a criminalităţii (delincvenţei)” 

 

Aprobat la şedinţa Senatului Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM                       
din 30 ianuarie 2013, proces-verbal nr.3 

 

 
    

 
 
 
 
 
 
 

CHIŞINĂU, 2013 



 
 

2

CUPRINS 
 

1. DATE GENERALE …………………………………………………………………….... 5 
1.1. Istoricul organizaţiei……………………………………………………………………..... 5 
1.2. Statutul juridic actual şi subordinea sectorială……………………………………….......... 6 
1.3. Misiunea organizaţiei……………………………………………........................................ 6 
1.4.       Elementele cheie ale programului managerial, expuse la concursul de suplinire a funcţiei 

vacante de director al organizaţiei ……………………………………………................... 
 
6 

1.5. Obiectivele realizate ale proiectului managerial…………………………………….......… 7 
 
2. 

 
CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSE……………………………….… 

 
8 

2.1. Cadrul tematic şi instituţional de cercetare………………………………………….......… 8 
2.1.1. Structura instituţională…………………………………………………………………...... 8 
2.1.2. Direcţiile principale de cercetare ale organizaţiei……………………………………......... 9 
2.1.3. Proiectele internaţionale……………………………………………………………....…… 24 
2.2. Personalul uman.................................................................... ………………………...…… 34 
2.2.1. Componenţa nominală a personalului de conducere............................................................ 34 
2.2.2. Lista personalului din sfera ştiinţei şi inovării...................................................................... 39 
2.2.3. Lista personalului auxiliar..................................................................................................... 61 
2.3. Mijloacele financiare disponibile.......................................................................................... 67 
2.4. Potenţialul logistic şi infrastructura de cercetare.................................................................. 68 
 
3. 

 
REZULTATELE CERCETĂRII, CALITATEA, EFICIENŢA, RELEVANŢA, 
IMPACTUL……………………………………………………………………………… 

 
 
69 

3.1. Rezultatele ştiinţifice mai importante................................................................................... 69 
3.2. Publicaţii de performanţă...................................................................................................... 70 
 
4. 

 
ANTRENARE ÎN ACTIVITĂŢI CONEXE CERCETĂRII.......................................... 

 
71 

4.1. Cercetători implicaţi în procesul de instruire în alte universităţi.......................................... 72 
4.2. Ponderea cercetătorilor implicaţi în procesul de instruire…………………………........… 72 
4.3. Raportul nr.teze de licenţă/nr.cercetători şi nr. teze de master/nr.cercetători……...........… 72 
4.4. Antrenarea în procesul de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare……..........…. 72 
4.5. Preşedinţi şi membri ai Comisiei examenelor...................................................................... 72 
4.6. Premii, distincţii şi titluri...................................................................................................... 72 
4.7. Experţi ai unor proiecte şi/sau membri ai unei activităţi ştiinţifice de peste hotare............. 74 
4.8. Membri ai unor societăţi ştiinţifice internaţionale................................................................ 74 
4.9. Membri ai colegiilor de redacţiei ale ediţiilor ştiinţifice din ţară......................................... 74 
4.10. Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice de peste hotare............................... 75 
4.11. Membri şi experţi ai CSŞDT, CNAA................................................................................... 75 
4.12. Membri ai comisiilor specializate de evaluare în scopul acreditării organizaţiilor….......... 75 
4.13. Participare în activitatea comisiilor instituite de Preşedinte, Parlament, Guvern, 

ministere, departamente….................................................................................................... 
 
75 

4.14. Conducători ai proiectelor de cercetare....................................................................……… 76 
4.15. Membri ai Comitetelor de program la manifestări ştiinţifice naţionale cu participare  

internaţională, la manifestări ştiinţifice internaţionale………….......................................... 
 
76 

4.16. Seminare ştiinţifice............................................................................................................... 76 
4.17. Preşedinte, secretar, membri, referenţi ai Consiliilor ştiinţifice specializate de susţinere a 

tezelor de doctor/doctor habilitat…...……………………….........................…………….. 
 
77 

4.18. Alte activităţi…………………………………………………...…………………………. 80 
 
5. 

 
COOPERĂRI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE.................................................. 

 
80 

5.1. Cooperare în cadrul naţional................................................................................................. 80 



 
 

3

5.1.1. Acordurile de colaborare................................................ ….................................................. 80 
5.1.2. Rezultate mai importante obţinute în colaborare.................................................................. 80 
5.1.3. Date privind colaborarea cu organele centrale de specialitate.............................................. 81 
5.2. Cooperare internaţională....................................................................................................... 81 
5.2.1. Tematica de cercetare a doctoranzilor şi masteranzilor străini sau naţionali peste hotare .. 83 
5.2.2. Rezultate mai importante obţinute în colaborare.................................................................. 83 
 
6. 

 
FIŞA STATISTICĂ A ORGANIZAŢIEI DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII....... 

 
85 

 Informaţii generale........................................................................................... ……....…… 85 
 Resurse umane......................................................................................................……....… 86 
 Resurse financiare....................................................................................…….................… 88 
 Potenţial logistic........................................................................................................……… 89 
 Rezultate ale activităţii directe de cercetare şi inovare......................................................... 90 
 Antrenare în activităţi conexe cercetării...................................................…................…… 93 
 Cooperări naţionale şi internaţionale.................................................................................... 94 
 
7. 

 
LISTA MATERIALELOR SOLICITATE ORGANIZAŢIILOR DIN SFERA 
ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII PENTRU EVALUARE ŞI ACREDITARE…….….……… 

 
 
96 

7.1. Planul tematic de cercetări pentru perioada luată în studiu.................................................. 96 
7.1.1. Proiecte pentru tineri cercetători.....................................................……..........................… 96 
7.2. Lista lucrărilor apărute în culegeri a editurilor străine........................................................ 96 
7.3. Lista lucrărilor apărute în edituri din ţară.............................................................................  98 
7.3.1. Monografii............................................................................................................................. 98 
7.4. Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate......................... 99 
 7.4.1. Reviste ISI................................................................................................... ...……… 99 
7.4.2. Alte reviste atestate............................................................................................................... 99 
7.5. Lista capitolelor din monografii apărute în străinătate..................................... ….......…… 100 
7.6. Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară.................................... 100 
7.6.1. Reviste categoria B...................................................................................................……… 100 
7.6.2. Reviste categoria C...........................................................................................…........…… 100 
7.6.3. Alte reviste etc.……………………………… ………………..………………..…………. 115 
7.7. Lista capitolelor din monografii apărute în ţară........................................... ……............… 116 
7.8. Lista articolelor ştiinţifice publicate în culegeri ................................................................... 116 
7.9. 
 
 
7.9.1 

Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate ca 
rezumat (1-3 pagini). În această listă se vor include şi exemplarele semnal apărute în 
străinătate. ............................................................................................................................ 
Comunicări orale la conferinţe internaţionale....................................................................... 

 
 
127 
128 

7.10. Lista referatelor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate integral…… 131 
7.11. Lista referatelor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale, publicate integral............... 132 
7.12. 
 
7.12.1 

Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale ca rezumat (1-3 pagini). 
În această listă se includ şi exemplarele semnal apărute în ţară........................................... 
Comunicări orale la conferinţe naţionale.............................................................................. 

 
132 
132 

7.13. Lista manifestărilor ştiinţifice organizate (denumirea, participarea, perioada, locul 
desfăşurării) ....................... .................................................................................................. 

 
133 

7.13.1. Naţionale................................................................................................................................ 133 
7.13.2. Naţionale cu participare internaţională.................................................................................. 135 
7.13.3. Internaţionale................................................................................................. …….....…..… 135 
7.14. Lista studiilor, referatelor publicate pe Internet (se indică organizaţia editor)….............… 136 
7.15. Lista manualelor pentru învăţământul universitar................................................................. 136 
7.16. Lista capitolelor în manuale.................................................................................................. 136 
7.17. Lista lucrărilor instructiv-metodice....................................................................................... 138 
7.17.1. Lucrărilor metodice............................................................................................................... 138 



 
 

4

7.17.2. Notelor de curs...................................................................................................................... 139 
7.18. Lista documentelor de politici elaborate şi aprobate............................................................. 139 
7.19. Lista avizelor la proiecte de legi sau de alte acte normative (precizat)................................. 139 
7.20. 
7.20.1 

Lista cărţilor de popularizare a ştiinţei.................................................................................. 
Lista articolelor de popularizare a ştiinţei............................................................................. 

159 
159 

7.21. Participări la emisiuni radio şi TV consacrate ştiinţei, inovării, educaţiei, culturii etc. ....... 159 
7.22. Lista manifestărilor organizate pentru utilizatori................................................. ….......…. 159 
7.23 Lista organismelor ştiinţifice, în activitatea cărora este antrenată organizaţia...................... 162 
7.24. Activităţile de consultanţă acordată persoanelor juridice şi/sau fizice.................................. 162 
7.25. Experţi în proiecte de acte normative etc. ............................................................................ 162 
 



 
 

5

1. DATE GENERALE 
 
1.1. Istoricul organizaţiei 

Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova este un 
centru de instruire şi ştiinţific universitar, fondată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 276 
din 17 august 1990 „Cu privire la înfiinţarea Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare” şi 
restructurarea actualelor instituţii de învăţământ din sistemul MAI al RSSM”. Ceva mai târziu, prin 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 333 din 8 iulie 1991 este aprobat Statutul Academiei 
Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare”. 

Ulterior, instituţia a cunoscut o evoluţie pozitivă, identificându-se în permanenţă noi căi de 
eficientizare a pregătirii cadrelor pentru subdiviziunile MAI. În această ordine de idei, se înscriu eforturi 
care s-au materializat în diverse acte normative ce aveau drept scop stabilirea unui cadru juridic benefic 
pentru instruirea calitativă a viitorilor ofiţeri de poliţie. Printre ele, menţionăm cele mai importante: 

1. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 325 din 22.05.1995 „Privind Concepţia pregătirii 
cadrelor de jurişti în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne” (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr. 34/282 din 22.06.1995). Prin această hotărâre se fondează Academia de 
Poliţie „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne pe baza Academiei Naţionale de Poliţie 
„Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne şi a Şcolii medii speciale de poliţie din or. Chişinău. 
De menţionat, că Concepţia pregătirii cadrelor în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor 
Interne a avut drept suport Constituţia Republicii Moldova, Concepţia dezvoltării învăţământului în 
Republica Moldova, noile teorii vizând educarea şi experienţa altor ţări în ceea ce priveşte pregătirea 
cadrelor pentru organele afacerilor interne. Ideea fundamentală a Concepţiei a fost de a se acorda 
prioritate instruirii. 

2. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 746 din 12.06.2002 „Cu privire la Concepţia 
pregătirii cadrelor de jurişti pentru sistemul organelor afacerilor interne” (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr. 79-81/844 din 20.06.2002). Eforturile susţinute întru modernizarea 
managementului instruirii colaboratorilor de poliţie au dus la fondarea Academiei „Ştefan cel Mare” a 
Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova în baza Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare” a 
Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi a Colegiului de poliţie „Dimitrie Cantemir” al 
Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Accederea la un nou nivel organizatorico-juridic 
de instruire şi-a găsit sorgintea în necesitatea acută de cadre calificate în organele afacerilor interne, ea 
fiind condiţionată de mai mulţi factori, inclusiv de transformările esenţiale în viaţa politică, economică, 
socială şi spirituală ce au avut loc în Republica Moldova. La elaborarea Concepţiei s-a ţinut cont de 
Concepţia pregătirii cadrelor în organele afacerilor interne a altor ţări (România, Ucraina, Federaţia Rusă, 
Belarus etc.).  

Modernizarea sistemului de instruire în cadrul Academiei ,,Ştefan cel Mare” a devenit un 
imperativ odată cu aderarea Republicii Moldova la 20 mai 2005 la Procesul de la Bologna. Pentru a 
asigura acest deziderat, facultăţile sunt preocupate în mod constant de implementarea standardelor 
educaţionale inovatorii, astfel încât procesul de instruire să fie realizat conform exigenţelor recunoscute 
pe plan internaţional.  

De asemenea, o premisă importantă pentru promovarea şi dezvoltarea continuă a ştiinţei, domeniu 
deosebit de important pentru orice instituţie de învăţământ superior, a constituit-o revitalizarea într-o nouă 
configuraţie a activităţii Centrului de Cercetări Ştiinţifice, constituit din trei secţii de cercetare în 
domeniile acreditate: drept penal, drept poliţienesc şi drept economic.  

O componentă a sistemului de cercetări ştiinţifice în cadrul Academiei o reprezintă cele 12 
catedre: Drept penal, Procedură penală şi criminalistică, Drept poliţienesc, Investigaţii operative, Drept 
public, Drept civil, Management în organele afacerilor interne, Pregătire militară şi tactică specială, 
Ştiinţe socioumane, Limbi moderne, Ştiinţe reale şi tehnologii informaţionale, Pregătire fizică şi de luptă. 

Astăzi, Academia dispune de un potenţial ştiinţific calificat, format din doctori şi doctori habilitaţi 
în domeniile ştiinţifice acreditate, care realizează în continuare cercetări ştiinţifice adecvate exigenţelor 
timpului. 
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La dezvoltarea segmentului ştiinţific în Academia ,,Ştefan cel Mare”, pe lângă cadrele ştiinţifico-
didactice, contribuie studenţii, masteranzii şi doctoranzii care, prin prisma articolelor şi lucrărilor 
elaborate, abordează multiple probleme cu care se confruntă atât teoreticienii, cât şi practicienii în 
domeniul dreptului penal, criminologiei, dreptului execuţional-penal, dreptului poliţienesc, activităţii 
operative de investigaţii, dreptului economic, dreptului constituţional, administrativ, managementului 
instituţiilor de drept etc. 

Un pas important în vederea promovării cadrelor ştiinţifice ale instituţiei prin susţinerea tezelor de 
doctorat a fost faptul că la data de 1 octombrie 2009, CNAA a validat decizia Senatului Academiei 
,,Ştefan cel Mare” cu privire la instituirea Seminarului ştiinţific de profil pentru examinarea tezelor de 
doctor şi doctor habilitat la specialitatea 12.00.08 - Drept penal (cu specificările respective). 

Specificul Academiei constă şi în faptul că ea este o instituţie de învăţământ superior universitar 
cu o subordonare dublă: Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Educaţiei, iar creşterea 
permanentă a calităţii procesului de învăţământ şi implementarea continuă a rezultatelor obţinute în urma 
cercetărilor ştiinţifice în activitatea practică rămân a fi direcţiile prioritare ale Academiei pentru viitor. 

1.2. Statutul juridic actual şi subordonarea sectorială 
  Profilul ,,Asigurarea ordinii publice şi a securităţii cetăţenilor prin eficientizarea măsurilor de 

prevenire şi combatere a criminalităţii (delincvenţei)” este subordonat din punct de vedere strategic 
Centrului de cercetări ştiinţifice al Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI, iar din punct de vedere me-
todologic – Facultăţii de Drept şi Facultăţii Securitate şi ordine publică. Este instituţie publică, finanţată 
din bugetul de stat care deţine ştampilă. 

 
1.3.  Misiunea organizaţiei  

Academia răspunde exigenţelor practice ce vizează dezvoltarea Republicii Moldova la etapa 
actuală, activitatea sa reflectându-se în segmentul didactic (curricule, planuri de învăţământ, programe 
analitice, practica de specialitate a studenţilor, integrarea în activitatea organelor şi formaţiunilor 
Ministerului Afacerilor Interne etc.) şi ştiinţific. 

Prin crearea unui sistem educaţional juridic competitiv, cele două facultăţi ale Academiei  
pregătesc viitori specialişti în domeniul cercetării, teoriei şi practicii juridice, cu reale competenţe în 
promovarea valorilor democratice ale statului de drept şi în adaptarea profesională la noile cerinţe impuse 
de dezvoltarea actuală a societăţii.  

Actualmente, principalul obiectiv strategic al Academiei îl constituie modernizarea sistemului de 
instruire prin alinierea la standardele europene şi cele internaţionale. Acest proces necesită transformări 
de esenţă şi, în primul rând, în domeniul organizării şi desfăşurării procesului instructiv-educativ şi de 
cercetare ştiinţifică. Din aceste considerente, misiunea organizaţiei este de a asigura un învăţământ şi o 
educaţie de calitate, abordând probleme deosebit de relevante în ceea ce priveşte fundamentarea unor 
politici justificate de prevenire şi combatere a criminalităţii, iar misiunea profilului constă în pregătirea 
specialiştilor de calificare înaltă în domeniul dreptului, care să le ofere aptitudini necesare procesului de 
contracarare a criminalităţii şi asigurării respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

1.4. Elementele cheie ale programului managerial, expuse la concursul de suplinire a funcţiei 
vacante de director al organizaţiei 
 Prognoza unui profil de cercetare ştiinţifică în cadrul instituţiei şi elaborarea programului de 
activitate în calitate de pretendent la funcţia de rector al Academiei constă în stabilirea direcţiilor 
prioritare de investigare a profilului, reieşind din cursul evoluţiei ştiinţei, exigenţele societăţii 
contemporane şi nivelul de pregătire ştiinţifică a corpului profesoral-didactic. 

  Evident că este dificil de a pronostica dezvoltarea unui domeniu concret al ştiinţei, cu atât mai 
mult că Academia oferă un profil de pregătire complexă în domeniul jurisprudenţei, iar planurile de 
învăţământ cuprind atât discipline fundamentale de drept, cât şi discipline opţionale.  

Totuşi, fiind implicat în investigaţiile ştiinţifice de rigoare care determină rolul Academiei în 
procesul de reformă şi modernizare a poliţiei, care ar condiţiona eliminarea decalajului dintre evoluţia 
noilor manifestări periculoase ale criminalităţii şi eficacitatea activităţii de prevenire şi combatere a 
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acesteia şi, posedând o anumită practică ştiinţifico-managerială, voi încerca să promovez dezvoltarea 
domeniului respectiv. 

Printre obiectivele programului managerial au fost: 
1. Susţinerea tinerilor cercetători; 
2. Conjugarea eforturilor teoreticienilor şi practicienilor în problemele de prevenire şi 

combatere a noilor forme şi manifestări ale criminalităţii; 
3. Studierea comparativă a standardelor şi planurilor de acţiune în diferite ţări; 
4. Organizarea conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 
5. O atenţie deosebită se va acorda elaborării tezelor de doctor şi doctor habilitat. 

 
1.5. Obiectivele realizate ale proiectului managerial 

Obiectivele concepţiei dezvoltării profilului în perioada 2008-2012 au fost realizate în mare 
măsură. Toţi colaboratorii profilului activează în scopul realizării unui singur obiectiv – efectuarea 
cercetărilor ştiinţifice şi implementarea acestora în rîndul studenţilor, masteranzilor, inclusiv implicarea 
lor în cercetarea ştiinţifică comună şi individuală. Colaboratorii şi-au intensificat activitatea în vederea 
obţinerii proiectelor pentru susţinerea tinerilor cercetători.  

De asemenea, s-a intensificat activitatea în vederea obţinerii proiectelor internaţionale, participării 
la conferinţele ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Pe parcursul anilor 2008-2012 li s-a creat tinerilor 
cercetători condiţii favorabile cercetării; s-au efectuat un şir de stagieri ale acestora peste hotare; s-au 
încheiat un şir de acorduri de colaborare cu centrele ştiinţifice din diferite ţări; s-au susţinut mai multe 
teze de doctor; s-au organizat o serie de mese rotunde, conferinţe naţionale şi internaţionale, seminare etc. 
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2. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSE 
2.1. Cadrul tematic şi instituţional de cercetare 
2.1.1. Structura instituţională 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Rectorul   

  Senatul, Consiliul de administrare 

Prim prorector 
pentru studii 

Prorector pentru   
ştiinţă 

Prorector pentru 
instruirea combatantă 

Centrul de cercetări ştiinţifice 

Secţia de cercetare Drept 
penal 

Secţia de cercetare 
Drept poliţienesc 

Secţia de cercetare 
Drept economic 

Şef al Centrului de 
cercetări ştiinţifice 
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2.1.2. Direcţiile principale de cercetare ale organizaţiei 
Reieşind din tematica generală de cercetare a instituţiei pentru anii 2008-2012 „Asigurarea ordinii publice şi a securităţii cetăţenilor prin eficientizarea 

măsurilor de prevenire şi combatere a criminalităţii (delincvenţei)”, conform planului calendaristic au fost enunţate şi câteva subteme evidenţiate în planul 
calendaristic de cercetare. 

 La profilul dat investigaţiile ţin de următoarele ramuri ale ştiinţei dreptului: drept penal; criminologie; calificarea infracţiunilor, drept execuţional-
penal; activitate operativă de investigaţii; drept procesual-penal; activitatea de urmărire penală; criminalistică; expertiză judiciară; medicină legală şi 
psihiatrie judiciară; drept constituţional; drept administrativ; drept internaţional public; drept civil; drept procesual civil; dreptul afacerilor; dreptul familiei; 
dreptul fiscal; dreptul muncii etc.  
 
Drept penal 
Denumirea temei Conducătorul durata participanţii obiectivele generale impactul ştiinţific, economic, social 

2008 
Asigurarea 
interpretării şi 
aplicării legii penale 
în strictă conformitate 
cu cadrul juridic 
naţional şi european 

R. Cojocaru 2008-
2011 

R. Cojocaru 
A. Zosim     
V. Florea     
O. Rusu       
C. Osadci 

               

Interpretarea legii 
penale prin prisma 
legislaţiei naţionale şi 
internaţionale, în 
contextul ralierii RM 
la standardele 
internaţionale. 

Aplicarea legii penale în strictă consonanţă cu principiul 
legalităţii este o condiţie indispensabilă realizării justiţiei 
penale. O atenţie deosebită s-a acordat asimilării unor 
competenţe de aplicare a legii penale, prin prisma interpretării 
normativului penal la situaţii faptice concrete care se produc 
în lumea obiectivă. Drept reper empiric l-a constituit practica 
judiciară autohtonă, care reflectă multiplele forme pe care le 
poate îmbrăca fenomenul infracţional  

Răspunderea penală 
pentru infracţiuni 
medicale 

V. Florea 2008-
2011 

V. Florea Investigarea ştiinţifică 
şi practică a 
infracţiunilor cu 
caracter medical, 
formularea 
propunerilor de lege 
ferenda necesare 
pentru îmbunătăţirea 
cadrului legal ce 
vizează acest tip de 
infracţionalitate. 

Au fost cercetate problemele răspunderii penale pentru 
infracţiunile medicale, noţiunea de „infracţiune medicală” şi 
semnele acestor infracţiuni, delimitarea lor de greşelile 
medicale, efectuarea expertizei medico-legale independente şi 
obiective asupra cauzelor ce ţin de infracţiunile din această 
categorie, noţiunea „eutanasie” şi răspunderea pentru 
eutanasie în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi 
cea din alte ţări. A fost fundamentată ramura de drept medical 
ca ramură autonomă a dreptului şi ca mijloc de prevenire a 
infracţiunilor medicale  
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Alternativele 
pedepsei penale 

A. Zosim   2008 A. Zosim Analiza 
reglementărilor 
penale care se referă 
la pedepsele 
neprivative de 
libertate, elucidarea 
măsurilor concrete de 
aplicare a 
alternativelor 
pedepsei penale. 

Cercetarea a fost consacrată problemelor elaborării şi 
perfecţionării practicii juridico-penale a Republicii Moldova 
în sfera pedepselor neprivative de libertate. În cadrul cercetării 
au fost concentrate şi comentate materialele de bază cu privire 
la complexul problemelor ştiinţifico-practice din acest 
domeniu. O atenţie deosebită este acordată perfecţionării 
politicii juridico-penale a Republicii Moldova în sfera 
penalizării faptelor criminale şi lărgirii sferei de aplicare a 
măsurilor alternative detenţiunii penitenciare. Stabilirea unei 
concepţii unice de aplicare a pedepselor penale şi elaborarea 
propunerilor cu privire la crearea unui sistem armonios şi 
efectiv al măsurilor de substituire a pedepsei cu închisoarea 
constituie scopul principal al studiului 

 
Criminalitatea 
penitenciară 

S. Carp   2008 S. Carp Cercetarea unei părţi 
componente a 
infracţionalităţii, cea 
penitenciară. 
Evidenţierea tipurilor 
de infracţiuni comise 
în închisori, 
modalităţile de 
prevenire a acestora. 

Prevenirea eficientă a criminalităţii presupune analiza 
profundă a tuturor părţilor ei componente, a tendinţelor şi 
proceselor actuale şi, evident, a cauzelor şi condiţiilor 
acesteia. De asemenea, este importantă cunoaşterea influenţei 
negative a fenomenului criminal asupra societăţii şi 
instituţiilor ei de bază. Infracţiunile comise în perioada de 
detenţie influenţează negativ şi destabilizator asupra ordinii de 
drept din instituţiile penitenciare, împiedică soluţionarea 
sarcinilor de bază ce stau în faţa lor, generează stări de 
conflict între condamnaţi şi subminează încrederea faţă de 
personalul penitenciarului. Studiul a relevat necesitatea 
modificării unor acte normative, în special cele ce se referă la 
sistemul penitenciar, intensificării programelor de stat şi a 
organizaţiilor nonguvernamentale etc. 

2009 
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Infracţiuni contra 
securităţii publice şi 
convieţuirii sociale  

R. Cojocaru 2008-
2009 

R. Cojocaru Ajustarea legislaţiei 
penale la standardele 
internaţionale, prin 
modificarea unor 
prevederi din Codul 
Penal. 

Recentele şi multiplele modificări ale Codului penal sunt 
condiţionate de angajamentele asumate de Republica Moldova 
faţă de structurile europene, urmăresc elaborarea unor 
standarde  naţionale în domeniul justiţiei penale, aducerea 
normelor penale în concordanţă cu standardele internaţionale 
etc. Studiul a fost axat pe ideea expunerii tezelor esenţiale din 
fiecare articol din Capitolul VIII a Părţii speciale a Codului 
penal şi a elementelor componenţei de infracţiuni. Sunt 
evidenţiate soluţiile din practica judiciară pronunţate de 
Curtea Supremă de Justiţie, Curtea de Apel Chişinău şi a unor 
instanţe de fond cu privire la aplicarea legii penale 

2010 
Executarea 
pedepselor penale 

S. Carp 2008-
2010 

S. Carp Argumentarea 
necesităţii delimitării 
infracţiunilor şi 
pedepselor aplicate 
în dependenţă de 
gravitatea 
infracţiunii. 
Asigurarea executării 
diferitelor tipuri de 
pedepse penale. 
 

S-a argumentat că reformarea oricărei ramuri legislative, 
inclusiv a celei execuţional-penale, nu poate fi realizată în 
afara unor schimbări sociale, fără a fi luaţi în consideraţie 
factorii politici şi sociali, ideologia socială, perceperea 
valorilor morale de către populaţie, tendinţele de modificare a 
unor instituţii sociale şi de stat. Prezintă interes analiza 
aspectelor cu privire la statutul juridic al condamnatului, 
clasificarea şi repartizarea lor în instituţiile penitenciare, 
regimul de detenţie reglementarea juridică a  muncii 
condamnaţilor, asigurarea executării diferitelor tipuri de 
pedepse penale de către instituţiile şi organizaţiile competente  

 
2011-2012 

Infracţiuni cu caracter 
terorist 

R. Cojocaru 2008-
2012 

V. Chiriţa 
Analiza cadrului 
legal al infracţiunii 
de luare de ostatici, 
evidenţierea 
riscurilor 
infracţiunilor cu 

În ultimii ani, fenomenul criminalităţii a luat amploare. 
Problema dată, alături de criza economică mondială şi 
instabilitatea politică, îngrijorează profund întreagă societate, 
în special avînd în vedere că criminalitatea organizată şi-a 
lărgit orizontul, devenind una transnaţională. Drept aport în 
vederea investigării problematicii respective poate fi considerat 
elaborarea şi susţinerea publică a tezei de doctor în drept, 
scopul căreia îl constituie cercetarea minuţioasă a complexului 
de probleme juridico-penale şi criminologice referitoare la 
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caracter terorist. infracţiunea de luare de ostatici, determinarea esenţei social-
juridice a acesteia şi locului componenţei date în sistemul Părţii 
speciale a CP, precum şi delimitarea acestei infracţiuni de 
altele asemănătoare, potrivit actualului Cod penal 

 

 
Activitatea operativă de investigaţii 

Denumirea temei Conducătorul durata participanţii obiectivele generale impactul ştiinţific, economic, social 
2008-2009 

Combinaţia 
operativă: concept şi 
caracterizare 

A. Pareniuc 2008 M. Gherman 
B. Glavan   
M. Ciupac 

Identificarea 
specificului 
aplicării 
combinaţiei 
operative în 
procesul prevenirii 
şi descoperirii 
infracţiunilor prin 
prisma măsurilor 
investigativ-
operative 

Impactul studiului monografic realizat rezidă în ghidarea sub 
aspect teoretico-practic a lucrătorilor practici din serviciile 
operative ale MAI în ceea ce priveşte documentarea, 
prevenirea şi descoperirea diferitor tipuri de infracţiuni, 
ţinându-se cont, de asemenea, de aspectele legale şi 
organizaţionale ale combinaţiei operative; rezultatele 
cercetării şi-au găsit aplicaţie şi în procesul de instruire al 
studenţilor şi audienţilor Academiei  

Activitatea 
subdiviziunilor MAI 
în timpul desfăşurării 
operaţiunilor speciale 
de eliberare a 
ostaticilor 

M. Gherman 

 

2008 A. Pareniuc 
B. Glavan    
A. Pungă 

Familiarizarea 
ofiţerilor operativi 
cu specificul 
operaţiunilor 
speciale 

Cercetarea ştiinţifică s-a materializat sub forma unei lucrări 
monografice, finalitatea căreia a constat în familiarizarea 
colaboratorilor practici din subdiviziunile specializate ale 
serviciilor operative (DGSO, BDSP „Fulger” etc.) cu 
specificul operaţiunilor speciale, îndeosebi cele care se referă 
la problemele de eliberare a ostaticilor 

Activitatea 
investigativ-operativă 

S. Carp 2009 M. Gherman 
A. Pareniuc 

Clarificarea 
conceptuală a unor 
segmente 
legislative noi din 
domeniul lucrului 
operativ realizat de 

Rezultatele investigaţiilor au servit drept suport teoretico-
practic de elaborarea noii legi cu privire la activitatea 
specială de investigaţii şi, de asemenea, au avut un impact 
pozitiv în activitatea lucrătorilor din serviciile operative ale 
MAI şi în instruirea eficientă a studenţilor Academiei 
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subdiviziunile 
specializate ale 
MAI 

„Ştefan cel Mare” specializaţi în acest domeniu 

Particularităţi ale 
activităţii de 
organizare şi 
planificare a 
prevenirii şi 
descoperirii 
infracţiunilor de largă 
rezonanţă socială şi 
în serie 

M. Gherman 

 

2009 A. Pareniuc  
E. Blîndu     
A. Clefos 

Familiarizarea 
lucrătorilor practici 
cu noile metode de 
descoperire a 
crimelor în serie şi 
cu rezonanţă 
socială sporită 

Studiul s-a finalizat investigarea problemelor enunţate prin 
elaborarea unui suport teoretico-practic, care serveşte în 
calitate de ghid teoretico-practic pentru lucrătorii serviciilor 
operative în activitatea de organizare şi planificare a 
prevenirii şi descoperirii infracţiunilor de largă rezonanţă 
socială şi în serie 

2010-2011 
Combaterea traficului 
ilicit de droguri 

A. Pareniuc 2010 M. Gherman 
E. Blîndu     
A. Pungă       
I. Jecicov 

Analiza complexă a 
reglementărilor 
investigativ-
operative, penale şi 
procesual-penale cu 
privire la traficul 
ilicit de droguri 

Rezultatele cercetării monografice, în care a fost reflectată 
analiza reglementărilor investigativ-operative, penale şi 
procesual-penale a traficului ilicit de droguri, sunt 
implementate în practica poliţienească ce vizează aspectul de 
prevenire şi combatere a fenomenului investigat 

Prevenirea şi 
descoperirea 
infracţiunilor de către 
serviciile poliţiei 
judiciare 

A. Pareniuc 2011 B. Glavan     
A. Pungă     
V. Mîrzac    
V. Guţan 

Obiectivul principal 
al cercetării constă 
în analiza 
multiaspectuală şi 
minuţioase a 
problematicii 
existente în 
procesul de 
desfăşurare a 
lucrului 
investigativ-
operativ  

Studiul complex cu referire la  problemele ce vizează 
activitatea specială de investigaţii a serviciilor poliţiei 
judiciare în domeniul prevenirii şi descoperirii infracţiunilor 
este destinat şi aplicat la instruirea teoretico-practică a 
studenţilor Academiei „Ştefan cel Mare” şi, de asemenea, 
este utilizat pe larg de personalul structurilor specializate ale 
MAI, abilitat cu dreptul de a realiza o astfel de activitate  
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Probleme 
metodologice de 
prevenire şi 
descoperire a 
infracţiunilor de către 
serviciile operative 
ale MAI 

S. Carp 2011 M. Gherman  
B. Glavan    
E. Blîndu     
A. Clefos 

Obiectivul 
cercetării acestui 
subiect rezidă în 
elaborarea unor 
politici investigativ-
operative noi de 
prevenire şi 
descoperire a 
infracţiunilor 

Elaborarea unui manual, cu referire la  problemele ce vizează 
metodele de prevenire şi descoperire a infracţiunilor de către 
serviciile operative ale MAI, destinat studenţilor Academiei 
„Ştefan cel Mare” şi personalului din structurile specializate 
ale MAI, abilitate cu dreptul de a realiza o astfel de activitate 

2012 
Activitatea specială de 
investigaţii 

I. Bodrug 
M. Gherman 

 2012  M.Gherman 
 A. Clefos 
 A.Pungă 

Obiectivul cercetării 
acestui subiect 
rezidă în 
implementarea 
noilor metode şi 
modalităţi de 
descoperire a 
infracţiunilor în 
contextul 
modificărilor operate 
în Legea cu privire 
la AOI. 

Cercetarea s-a finalizat cu elaborarea: 

- Legii privind activitatea specială de investigaţii nr.59 din 
29.03.2012. 

- Regulamentul comun privind organizarea şi realizarea 
activităţii speciale de investigaţii din 04.12.2012. 

 

 
 
Drept procesual penal; Activitatea de urmărire penală; Criminalistică; Expertiză judiciară 

Denumirea temei Conducătorul durata participanţii obiectivele generale impactul ştiinţific, economic, social 
2008 - 2012 

Particularităţile 
documentării şi 
investigării diferitor 
tipuri de infracţiuni 

Iu. Odagiu 2008-
2009 

S. Nestor           
C. Burbulea 
A.Andronache       
L. Luchin      

Obiectivul 
studiului rezidă în 
realizarea unui 
suport teoretic şi 

Studiul este consacrat problemelor de investigare şi de 
întocmire a actelor procedurale în faza de urmărire penală pe 
diferite tipuri de infracţiuni, o atenţie sporită acordându-se 
particularităţilor de efectuare a cercetării la faţa locului în cazul 
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N. Popuşoi        
Iu. Bulai 

practic, cu reguli 
tactice, care va fi 
util practicienilor. 

investigării infracţiunilor contra sănătăţii publice şi convieţuirii 
sociale. Scopul principal al cercetării la constituit stabilirea unor 
reguli tactice de care trebuie să ţină cont organul de urmărire 
penală la investigarea acestui tip de infracţiuni şi elaborarea 
modelelor de acte procedurale ce pot fi întocmite în faza de 
urmărire penală. 
Cercetarea s-a finalizat cu elaborarea şi editarea următoarelor 
publicaţii în materia respectivă: „Metodica investigării 
infracţiunilor din domeniul traficului ilicit de droguri”; Ghid 
pentru ofiţerii de urmărire penală”; „Urmele materiale şi 
corpurile delicte în activitatea de urmărire penală” 

Aspecte privind 
asigurarea urmelor 
materiale şi a 
expertizelor judiciare 
în cadrul urmăririi 
penale 
 
 

L. Luchin 2008-
2010 

L. Luchin 
Iu. Odagiu 
 
 

Îmbunătăţirea 
calităţii lucrului cu 
probele materiale 
şi expertizele 
judiciare. 

Realizarea justiţiei în statul de drept nu poate fi înfăptuită fără 
un sistem probator corespunzător, care să asigure aflarea 
adevărului în cauzele cercetate, sistem realizat prin ansamblul 
mijloacelor de probă. Cercetarea a fost direcţionată asupra 
problematicii lucrului cu urmele materiale ale infracţiunii, 
începând cu acţiunile de depistare şi ambalare a lor până la 
supunerea acestora expertizei judiciare. Scopul final al acestui 
studiu a fost realizat prin identificarea problemelor existente şi 
formularea recomandărilor în scopul îmbunătăţirii calităţii 
lucrului cu urmele materiale şi expertizelor judiciare, 
finalizându-se cu elaborarea: „Ghidului pentru ofiţerul de 
urmărire penală”; „Urmele materiale şi corpurile delicte în 
activitatea de urmărire penală” şi Ghidul practic „Expertize 
judiciare” 

Locul şi importanţa 
înregistrărilor audio 
şi video în activitatea 
de probaţiune 

Anatol 
Andronache  

2008 - 
2012 

N. Popuşoi            
C. Burbulea 

Elaborarea unui 
ghid practic, 
destinat ofiţerilor 
de urmărire 
penală. 

În rezultatul investigaţiei s-a demonstrat oportunitatea 
interceptării comunicărilor şi înregistrărilor audio-video în 
procesul penal; s-au concretizat subiecţii împuterniciţi cu 
aplicarea mijloacelor tehnice în activitatea de urmărire penală, 
condiţiile şi particularităţile aplicării mijloacelor tehnice în 
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procesul penal, inclusiv aspectele ce vizează efectuarea 
interceptării, înregistrării comunicărilor şi fixarea procesuală. 
Drept reper empiric l-a servit practica judiciară, care reflectă 
multiple forme care le poate îmbrăca aplicarea tehnicii 
moderne. Studiul s-a finalizat cu elaborarea „Ghidului pentru 
ofiţerul de urmărire penală”, „Urmele materiale şi corpurile 
delicte în activitatea de urmărire penală”; monografia „Acte 
procedurale întocmite în faza de urmărire penală”, manualul 
„Drept procesual penal. Partea generală” 

Administrarea 
probelor în procesul 
penal 

Anatol 
Androncahe 

2010 - 
2011 

S. Nestor           
C. Burbulea 
A.Andronache       
L. Luchin      
N. Popuşoi        
Iu. Bulai 

Evidenţierea 
corectitudinii 
administrării 
probelor în 
procesul penal 
pentru evitarea 
erorilor practicii 
judiciare. 

Un loc important în procesul penal îl ocupă procesul de 
administrare a probelor. O atenţie deosbită în acest studiu a 
fost acordată îmbinării teoriei şi practicii de adminisstrare a 
probelor în procesul penal, fiind unica cale de stabilire a 
adevărului. Drept sursă de studiere a subiectului respectiv a 
fost analiza practicii judiciare naţionale şi internaţionale, în 
care s-au evidenţiat erorile admise de organele de drept 

Metodica investigării 
infracţiunilor contra 
persoanei 

S. Nestor  2009-
2011 

C. Burbulea      
A. Andronache      
L. Luchin      
N. Popuşoi        
Iu. Bulai 

Elaborarea 
studiului 
,,Metodica 
investigării 
infracţiunilor de 
viol”ca suport 
teoretic şi practic 
pentru ofiţerii de 
urmărire penală. 

În actualele condiţii de dezvoltare a societăţii legislaţia 
Republicii Moldova pune în prim plan sarcina protejării vieţii 
şi sănătăţii persoanei, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului, a ordinii de drept contra atentatelor criminale. 
Ţinând cont de acest deziderat, cercetarea este axată pe 
studierea practicii judiciare în vederea elaborării unor 
recomandări metodice de investigare a infracţiunii de omor şi 
de identificare a unor riscuri la care poate fi expus ofiţerul de 
urmărire penală ca rezultat al erorilor admise. O atenţie 
deosebită este acordată particularităţilor de tactică 
criminalistică ce necesită a fi respectate în cadrul efectuării 
acţiunilor de urmărire penală. Studiul s-a finalizat cu 
elaborarea „Metodicii investigării infracţiunii de viol” şi 
„Manualui de criminalistică” 
 

Metodica investigării L. Luchin 2010- L. Luchin Elaborarea Creşterea masivă a numărului de autoturisme şi dezvoltarea 
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accidentelor rutiere 2011 studiului 
,,Corpurile delicte 
în activitatea de 
urmărire penală”. 

lentă a infrastructurii rutiere constituie o parte din cauzele 
creşterii numărului de accidente rutiere soldate cu vătămarea 
corporală sau decesul participanţilor la trafic. Prin abordarea 
acestui subiect s-au identificat cauzele accidentelor rutiere, 
probleme ce se impun a fi soluţionate în investigarea 
accidentelor rutiere, precum şi analiza minuţioasă a 
încălcărilor regulilor de circulaţie comise de conducătorii auto, 
care condiţionează săvârşirea accidentelor rutiere. Studiul s-a 
finalizat cu elaborarea următoarelor lucrări: „Corpurile delicte 
în activitatea de urmărire penală” şi Ghid practic „Expertize 
judiciare” 

 
Drept constituţional 

Denumirea temei Conducătorul durata participanţii obiectivele generale impactul ştiinţific, economic, social 
2008 

Elemente de drept 
public 

I. Bantuş 

 

2008 I. Bantuş 
R. Staraşciuc 

Editarea manualului 
şi folosirea lui ca 
suport de curs de 
către persoanele 
care fac licenţa, 
masteratul şi 
doctoratul. 

Cercetarea domeniului respectiv va fi utilă persoanelor care fac 
studii de doctorat şi masterat, dar şi celor responsabile de 
asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului 

2009 
Interacţiunea 
organelor 
administraţiei publice 
în asigurarea 
respectării drepturilor 
omului 

I. Bantuş   2009 I. Bantuş       
R. Staraşciuc 
N. Dimin 

Investigarea 
ştiinţifică a 
reglementărilor 
doctrinare privind 
competenţele 
organelor 
administraţiei 
publice în asigurarea 
respectării 

Analiza realizărilor doctrinare şi reglementărilor normative din 
domeniul asigurării respectării drepturilor omului va constitui 
un suport teoretico-practic valoros pentru buna desfăşurare a 
activităţii organelor administraţiei publice 
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drepturilor omului. 

2010 
Drepturile omului în 
Republica Moldova 
sub auspiciile CEDO 

I. Bantuş 2010 I. Bantuş 
R. Staraşciuc 
O. Chiril 
I. Chirtoacă 
I. Vîrtosu 

Realizarea unui 
studiu privind 
ajustarea practicii 
RM la standardele 
europene în materia 
drepturilor omului. 

Analiza comparativă şi evaluarea rezultatelor ce vizează 
procesele de ajustare a practicilor din domeniul protecţiei 
drepturilor omului în Republica Moldova în contextul 
implementării principiilor şi standardelor europene 

2011 
Organele de ocrotire 
a normelor de drept 

I. Bantuş 2011 I. Bantuş 
N. Sandu 
O. Chiril 

Editarea manualului 
şi folosirea lui ca 
suport de curs 
pentru studenţi. 

Manualul poate fi util în calitate de material didactic în 
procesul de studiu la facultăţile de drept ale universităţilor, 
precum şi pentru autorităţile organelor administraţiei publice 
centrale şi locale. 

 
              2012 
Cadrul de organizare 
şi funcţionare a 
administraţiei publice 
în societăţile 
democratice 

I. Bantuş  2012 I. Bantuş 
R. Staraşciuc 

 
 

Investigarea 
modului de 
organizare a 
administraţiei 
publice în statele cu 
diferite regimuri de 
guvernare. 

Elucidarea problemelor de organizare şi funcţionare a 
administraţiei publice în societăţile democratice va constitui o 
sursă de inspiraţie şi de percepere corectă a cadrului juridic 
respectiv ce reglementează acest proces 

 
Drept civil 

Denumirea temei Conducătorul durata participanţii obiectivele generale impactul ştiinţific, economic, social 

2008- 2009 
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Problema 
determinării 
limitelor răspunderii 
patrimoniale pentru 
actele de poluare 
transfrontalieră 

 

I. Trofimov 

 

2008-
2009 

Ig. Trofimov  

Gr. Ardelean  

E. Gugulan 

Evidenţierea 
tehnicilor şi 
metodelor de 
manifestare a 
criminalităţii 
transfrontaliere.  

Criminalitatea transfrontalieră constituie o problemă actuală cu 
urmări severe ce afectează grav procesul dezvoltării relaţiilor 
social-economice a statului şi necesită o atenţie sporită în 
reglementarea normelor ce vin să asigure prevenirea şi curmarea 
acestui flagel. Extrem de dificilă însă este aplicabilitatea normelor 
răspunderii patrimoniale în repararea prejudiciului cauzat datorită 
imposibilităţii determinării întinderii acestuia din cauza 
specificităţii pe care o manifestă prejudiciului ecologic. 
Necesitatea cercetării avansate a acestui subiect este generată de 
răspândirea accelerată a fenomenului criminalităţii 
transfrontaliere care urmează a fi studiat din perspectiva 
tehnicilor şi metodelor de manifestare cu luarea în considerare şi 
a eficienţei normelor instituţiei răspunderii civile patrimoniale 

2010 

Recuperarea 
pagubelor şi 
asistenţa socială a 
familiilor 
colaboratorilor de 
poliţie căzuţi la 
datorie 

S. Sîrbu 

 

2008-2010 S. Sîrbu        
A. Creţu 

Evidenţierea unui 
mecanism eficient 
care va asigura 
încorporarea normelor 
de protecţie şi 
asistenţă socială a 
familiei 
colaboratorului de 
poliţie decedat la 
datorie. 

Problematica asistenţei sociale, prin natura sa, este lăsată 
spre o reglementare juridică pentru fiecare stat în parte, în 
cele din urmă asistenţa socială capătă un caracter intern sau 
naţional. Totodată, unele organisme internaţionale proclamă 
o serie de reguli din domeniul asistenţei sociale, care de fapt 
rămân la nivel de principii, dar care au şi un caracter 
obligatoriu pentru statele membre. O categorie de persoane 
care necesită asistenţă socială mai specifică din societatea 
noastră o constituie familiile colaboratorilor de poliţie căzuţi 
la datorie. În urma celor expuse, venim cu unele propuneri 
de a incorpora normelor de protecţie şi asistenţă socială a 
familiei colaboratorului de poliţie decedat la datorie trebuie 
să fie un mecanism care va funcţiona continuu şi eficient. Va 
fi posibilă o permanentă modificare care se va solda cu 
adăugiri de texte, modificări de texte şi în ultimă instanţă cei 
care se aflau la întreţinerea colaboratorului căzut la datorie 
vor avea un acces liber la asemenea informaţie 

 
2011-2012 
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Eficienţa instituţiei 
martorului în 
determinarea 
responsabilului 
pentru repararea 
prejudiciului 
ecologic.  

 

Gr. Ardelean 2011-2012 Gr. Ardelean Obiectivul de bază 
constă în favorizarea 
aplicării corecte a 
formelor răspunderii 
juridice. 

O importanţă deosebită pentru realizarea obiectivelor în 
cauză, dar şi pentru repararea prejudiciului ecologic, o 
constituie selectarea potrivită a formei de răspundere care 
urmează a fi aplicată în scopul obţinerii unei reparări 
eficiente a daunei, dar şi din considerentul reglementărilor ce 
admit recurgerea la normele răspunderii respective. 

Ponderea 
şomajului şi 
influenţa acestuia 
asupra stării 
criminogene în 
Republica 
Moldova. 

 V. Cebotari  2011-2012  V. Cebotari  Cercetarea de faţă 
presupune rezolvarea
cît mai rapidă prin 
politici economice şi 
reforme bine gîndite 
a problemei 
şomajului pentru 
urgentarea stabilităţii 
şi creşterii 
economice a statului 
întru depăşirea crizei 
economice. 

Şomajul reprezintă o problemă macroeconomică  a oricărui 
stat indiferent de faptul că acesta face parte din categoria 
statelor slab dezvoltate sau din categoria statelor cu un nivel 
înalt de dezvoltare, totuşi acest fenomen negativ afectează în 
primul rînd statele slab dezvoltate, în special cele cele aflate 
în perioada de trecere de la un sistem economic centralizat 
la cel bazat pe economia de piaţă.  

Armonizarea 
legislaţiei 
Republicii 
Moldova cu 
standardele 
Uniunii Europene 
în domeniul 
dreptului de autor 
şi drepturilor 
conexe. 

 S. Chiriţa 

 

2011-2012  S. Chiriţa 

 

Obiectivul constă în
armonizarea 
legislaţiei Republicii 
Moldova cu 
standardele Uniunii 
Europene, ce va 
contribui enorm la 
revizuirea şi
actualizarea 
întregului cadru 
legislativ autohton 
din sfera proprietăţii 

Pentru Republica Moldova instituţia dreptului de autor şi a 
drepturilor conexe este relativ nouă. Procesul de armonizare 
a legislaţiei Republicii Moldova cu standardele Uniunii 
Europene, a contribuit enorm la revizuirea şi actualizarea 
întregului cadru legislativ autohton din sfera proprietăţii 
intelectuale. Ca rezultat au fost adoptate un şir de legi noi, 
ratificate şi încheiate un număr impunător de Convenţii, 
Tratate, Acorduri internaţionale ce reglementează sfera 
dreptului de autor şi drepturile conexe, aceste măsuri au 
influenţat enorm la îmbunătăţirea imaginii ţării noastre pe 
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intelectuale.   plan internaţional. 

Riscurile de 
interpretare şi 
aplicare a amnistiei 
fiscale 
în accepţiunea 
codului fiscal din 
Republica 
Moldova 

Vl. Vasiliţa 2011-2012 Vl.Vasiliţa Studiul dat, este 
consacrat unei 
analize minuţioase, 
la câteva măsuri 
juridice necesare 
într-un stat cu o 
politică financiar-
fiscală de succes. 

În ordinea acestor idei, în linii generale, studiul ar 
reprezenta crearea unui cadru legal stabil, eficient, 
transparent şi care nu lasă loc de interpretare. În pofida la 
acest fapt, oricum sintetizăm că în Codul fiscal al RM sunt 
prezente câteva norme juridice care lasă loc de acţiuni, 
pentru mai multe categorii de situaţii total diferite. Un 
exemplu elocvent în acest sens, este cel cu privire la art.172 
Cod fiscal al RM, adică „stingerea obligaţiei fiscale prin 
anulare”. 

 

Aspectele 
constituţionale cu 
privire la 
executarea 

obligaţiilor fiscale 
în Republica 
Moldova 

Vl. Vasiliţa 2011-2012 Vl.Vasiliţa Prin prisma acestei 
cercetări, au fost 
realizate unele 
reflecţii cu privire la 
regimul juridic ale 
obligaţiilor fiscale
din Republica 
Moldova, care sunt 
fundamentate pe 
normele juridice din 
Legea Supremă al 
aceluiaşi stat. 

Raţionamentul principal al acestei lucrări, a constituit 
analiza juridică profundă anume a acelor norme de drept, 
care cuprind în mod explicit unele reglementări ce stabilesc 
modul de executarea a obligaţiilor fiscale. 

Pentru a fi tratat subiectul vizat din toate punctele de vedere 
mai întâi a fost realizată o prezentare generală cu privire la 
importanţa socio-economică a subiectului cercetat, precum 
şi care este impactul acestuia asupra întregii comunităţi 
umane. Apoi, s-a mers pe calea nominalizării nemijlocite a 
textului normelor constituţionale, cu ulterioara scoatere în 
evidenţă a instituţiilor chei, indicând corelaţia în care se află 
acestea. Ţinându-se cont de caracterul complex al 
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chestiunilor investigat, dar şi de eventualele probleme de 
interpretare şi aplicare care pot apărea, a fost atrasă o atenţie 
mai mare anume la acele formulări de expresii, care trezesc 
mai multe dispute. 

 

Drept Civil. 
Contractele civile. 

I.Trofimov 2011-2012 I.Trofimov Obiectivul 
investigaţiei  rezidă 
în studierea anumitor 
categorii de raporturi 
care care impune 
reglementarea printr-
o modalitate 
deosebită. 

Contractele servesc cît pentru reglementarea acelor 
raporturi, pe care legea în particular nu le poate reglementa, 
atît şi pentru înlăturarea lacunelor pe care le-a creat aceasta. 
În acest sens, contractul apare drept unul dintre cele mai 
flexibile modalităţi de reglementare a raporturilor sociale. 
Fiecare dintre noi, zi de zi şi de nenumărate ori se angajează 
în diverse raporturi contractuale, fără ca acestui fapt să-i fie 
acordată o careva atenţie deosebită. Aceasta are loc doar 
pentru că de regulă se realizează contractele elementare, 
cotidiene, cum ar fi procurarea produselor alimentare de la 
piaţă sau de la vreo instituţie comercială, călătoria în 
transportul obştesc, utilizarea ascensorului, curentului 
electric, gazului natural etc. 

Drept procesul 
civil (partea 
generală) 

A.Savva 2011-2012 A.Savva Cercetarea unor 
aspecte ale justiţiei 
prin intermediul 
organelor statului. 

În statul de drept justiţia poate fi privită sub 2 aspecte : ca 
sistem al organelor judecătoreşti şi ca activitate desfăşurată 
de aceste organe. Actele normative de drept material, 
recunosc persoanelor fizice şi juridice drepturi civile (lato-
senso, adică se au în vedere nu numai drepturile recunoscute 
de legislaţia civilă dar şi cele care intră în conţinutul 
raporturilor de dreptul muncii, dreptul familiei dreptul 
funciar etc.) în scopul satisfacerii intereselor materiale şi de 
altă natură în acord cu interesul public, potrivit legii şi 
regulilor de convieţuire socială. Aşadar, sarcina de a face 
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dreptate, de a înfăptui justiţia într-un stat de drept, revine 
organelor statului, special constituite în acest sens. 

Contractul de 
concesiune 

L.Belecciu 2011-2012 L.Belecciu Studierea sub aspect 
comparativ a 
contractului de 
concesiune. 

Impactul studiului asupra practicienilor este important, fiind 
un suport teoretic major în dezvoltarea acestei instituţii. 

Procedura de 
emitere a deciziilor 
în administraţia 
publică 

L.Belecciu 2011-2012 L.Belecciu Analiza modalităţilor 
de emitere a 
deciziilor în 
administraţia 
publică. 

Va asigura un cadru adecvat cooperării societăţii cu 
reprezentanţii din administraţia publică centrală şi locală. 

Utilizarea ilegală a 
mărcilor 
comerciale în 
spaţiul on-line. 
Aspecte juridico - 
penale și 
criminologice. 

T.Ursu 2012 T.Ursu Cercetările vor servi 
la realizarea tezei 
de doctorat. 

Noile tehnologii informaţionale şi dezvoltarea avansată a 
instrumentelor digitale creează numeroase premize de 
utilizare ilegală a mărcilor de comerţ. Lucrarea prezintă 
aspectele ilegale privind protecția obiectelor de proprietate 
intelectuală, în particular a mărcilor comerciale în mediul 
on-line. În lucrare este expus cadrul legal internațional și 
național de protecției al mărcilor. Totodată este analizată 
problematica aprecierii legale și combaterii fenomenului 
contrafacerii mărcilor în mediul digital. 

 

2.1.3. Proiectele internaţionale 
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Proiectele internaţionale au ca scop eficientizarea cooperării instituţionale, schimburilor şi mobilităţii între sistemele de educaţie ale Republicii 
Moldova, Uniunii Europene, CSI şi alte ţări. În perioada evaluată au fost obţinute următoarele proiecte: 

1. Proiectul comun al Direcţiei Generale Poliţie Ordine Publică a MAI, Academia „Ştefan cel Mare” şi Fondul ONU pentru Populaţie (UNFPA). 
2. Programul Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene privind susţinerea democraţiei în Republica Moldova. 
3. Proiectul comun „Poliţia în Societate” al Academiei „Ştefan cel Mare” în colaborare cu Ministerul Federal de Interne al Germaniei, biroul federal 

al poliţiei criminale. 
4. Proiectul comun al Academiei „Ştefan cel Mare” şi Ambasadei SUA în Republica Moldova „Instruirea colaboratorilor de poliţie în domeniile 

investigaţiilor operative, traficul de fiinţe umane, droguri, arme precum şi instruirea acestora privind combaterea exploatării minorilor pe internet”. 
5. Proiectul comun al Academiei „Ştefan cel Mare” şi PNUD ,,Instruirea colaboratorilor de poliţie în domeniul managementului şi formarea 

profesională a colaboratorilor în domeniul prevenirii şi combaterii torturii”. 
6. Proiectul comun al Academiei „Ştefan cel Mare” şi Fundaţia „Hanns Seidel” întru promovarea valorilor europene în domeniul poliţienesc, 

schimbul de experienţă în domeniul instruirii colaboratorilor de poliţie, combaterea traficului de fiinţe umane, droguri, spălarea banilor, infracţiuni 
informaţionale. 

7. Programul comun de instruire „Asistenţă Poloneză pentru 2011-2012”. 
8. Proiectul comun al Academiei „Ştefan cel Mare” şi Misiunea OSCE în RM întru consolidarea capacităţilor ofiţerilor de poliţie privind metodele şi 

tehnicele de bază pentru efectuarea investigaţiilor proactive şi identificarea victimelor, consolidarea cooperării multidisciplinare în cadrul sistemului naţional 
de referinţe cât şi a colaborării internaţionale. 

9. Proiectul comun al Academiei „Ştefan cel Mare” şi SOROS-Moldova întru formarea percepţiilor populaţiei despre securitatea personală, 
racordarea sistemului de justiţie penală din RM la standardele internaţionale de drepturi ale omului. 

10. Proiectul comun al Academiei „Ştefan cel Mare” şi misiunea EUBAM întru combaterea traficului ilicit de droguri, gestionarea conflictelor, 
instruirea formatorilor de limbă engleză, elaborarea curriculumului de anticorupţie. 

11. Proiectul ,,Protecţia copiilor împotriva torturii şi maltratării în Asia Centrală şi Europa de Est” în comun cu Unicef, în domeniul justiţiei juvenile. 
 

Denumirea temei Conducătorul durata participanţii obiectivele generale impactul ştiinţific, economic, social 
2008 

 
Proiectul „Pactul de 
Stabilitate pentru 
Europa de Sud-Est” 

Membrii 
consorţiului: 
- Ministerul 
Afacerilor Interne 
al Austriei;  
- Biroului Federal 
al Poliţiei 
Judiciare al 
Ministerului de 

2008 -
2010 

A. Clefos  
V. Chiriţa 
V. Jitari 
 

Instruirea participanţilor 
în domeniul juridic, 
tehnicilor speciale de 
investigare şi 
supraveghere în vederea 
asistării RM în 
implementarea 
acordurilor bilaterale 
privind supravegherea 

În cadrul proiectului au fost organizate 5 seminare pentru 
reprezentanţii subdiviziunilor MAI, PG, DIP:  
1. Seminarul „Marketing-ul”, 16-18 septembrie 2008; 
2. Seminarul „Sistemele de detenţii provizorii ale poliţiei”, 
16-19 septembrie 2008; 
3. Seminarul „Tehnici criminalistice”, 1-3 octombrie 2008; 
4. Seminarul „Tehnici de intervievare”, 7-10 octombrie 2008; 
5. Seminarul „Managementul proiectului şi planificarea 
aplicativă”, 7-10 iulie 2009. 
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Interne al 
Austriei; 
- Austrian 
Development 
Agency 

transfrontalieră  
 
 
 
 

 

Proiectul 
„Combaterea 
traficului de fiinţe 
umane ca element de 
consolidare a 
sistemului 
moldovenesc de 
control al migraţilor 
şi colaborare 
internaţională. 
Schimburi de 
experienţe şi de bune 
practici moldo-
polone” 

Membrii 
consorţiului: 
- Şcoala 
superioară de 
Poliţie din 
Sczytno, Polonia; 
- Academia 
,,Ştefan cel 
Mare”a MAI 

2008 M. Gherman 
A. Clefos  
A.Andronache  

- schimb de experienţă, 
opinii şi practici în 
domeniul contracarării 
fenomenului traficului de 
fiinţe umane;  
- consolidarea viziunilor 
privind conceptul şi 
definiţia traficului de 
persoane, organizarea 
migraţiunii ilegale, 
metodele şi mijloacele de 
efectuare a schimbului de 
informaţii privind 
depistarea şi investigarea 
cazurilor de trafic de 
fiinţe umane şi 
organizarea migraţiunii 
ilegale 

1. Vizita de lucru, 23 septembrie 2008 în cadrul Academiei 
2. Vizita de studii, 3-7 noiembrie 2008, Polonia.  
 

 Proiectul ,,Premisele 
social-economice şi 
juridice privind 
reintegrarea 
Republicii Moldova” 

Institutul de 
Istorie Stat şi 
Drept al AŞM 
 

2008-
2009 

A. Guştiuc  
V. Berliba 
 

Evaluarea impactului 
reintegrării Republicii 
Moldova fără o 
condiţionare 
de factorul social-politic, 
incluzând numai 
premisele social-
economice şi juridice 
 

Proiectul a avut în vizor analiza complexă a premiselor 
social-economice şi juridice privind reintegrarea Republicii 
Moldova în contextul actualelor realităţi. Sunt evidente 
beneficiile reintegrării republicii, asigurându-se dezvoltarea 
în continuare a ţării, edificarea şi fortificarea poziţiilor 
externe şi a unei stabilităţi interne, consolidarea în regim 
natural a unei entităţi statale cum este Republica Moldova, în 
graniţele oficializate de jure 
 
 

Proiectul comun al Membrii 2008 V. Nour Perfecţionarea legislaţiei Au fost desfăşurate 3 seminare pentru personalul cu funcţie de 



26 
 

CoE şi CE împotriva 
corupţiei, spălării 
banilor şi finanţării 
terorismului în RM 
(MOLICO) 

consorţiului: 
- Comisia 
Europeană;  
- Agenţia Suedeză 
pentru cooperare 
şi dezvoltare 
internaţională;  
- Academia 
,,Ştefan cel 
Mare”a MAI 

în domeniul combaterii 
corupţiei prin prisma 
creării unei reţele de 
cooperare eficientă între 
organele de drept 

conducere în cadrul agenţiilor de aplicare a legii 
„Perfecţionarea integrităţii în serviciul public prin auto-
evaluarea riscurilor coruptibilităţii”, 30-31 ianuarie 2008, 
Academia ,,Ştefan cel Mare”a MAI 

Proiectul „Succesul 
în soluţionarea 
problemei violenţei 
pe bază de gen –
sporirea nivelului de 
cunoştinţe şi al 
experienţei de lucru 
a poliţistului” în 
comun cu Forul 
Organizaţiilor de 
femei din RM 

Centrul de 
asistenţă juridică, 
psihologică, 
socială şi 
medicală a 
femeilor victime 
ale violenţei în 
familie „Refugiu 
Casa Mărioarei” 

2008 V. Jitari - aprecierea statutului 
femeiei în RM;                
- identificarea cauzelor 
violenţei în familie;           
- analiza legislaţiei în 
vigoare cu privire la 
activitatea poliţiei în 
prevenirea şi combaterea 
acestui fenomen;                
- determinarea măsurilor 
pentru a contribui la 
asigurarea egalităţii de 
gen etc. 

Participarea la training-ul „Violenţa în familie”, 28 februarie - 
1 martie 2008 
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OIM (Organizaţia 
internaţională pentru 
Migraţiune) 
Proiectul 
„Cooperarea 
operaţională şi 
procesul comun de 
perfecţionare 
multidisciplinară 
pentru specialiştii 
din cadrul organelor 
de ocrotire a 
normelor de drept, 
ONG-urilor şi 
organizaţiilor 
internaţionale pentru 
combaterea traficului 
de fiinţe umane în 
spaţiul ţărilor-
membre ale UE, 
ţărilor în curs de 
aderare şi noilor ţări 
vecine ale UE”  

Membrii 
consorţiului: 
- Academia MAI 
din Minsk, 
Belarus; 
- Universitatea 
Scorino din 
Gomel, Belarus; 
- Academia 
,,Ştefan cel 
Mare”a MAI 
 

2008 
 

Iu. Odagiu 
Şt. Belecciu 
V. Nour 
A. Clefos 
 

- elaborarea unei 
strategii internaţionale 
de combatere a 
traficului de persoane, 
cu participarea 
experţilor din diverse 
state; 
- implicarea instituţiilor 
ştiinţifice de profil în 
cercetarea acestui 
fenomen cu scopul 
elaborării concepţiilor 
de combatere a 
traficului de fiinţe 
umane;  
- intensificarea 
schimbului de 
informaţii dintre 
organele de resort din 
diferite ţări în scopul 
îmbunătăţirii 
colaborării pentru 
depistarea nfracţiunilor 
de trafic de persoane 
 

1. Vizita de lucru cu privire la specificul investigării cazurilor 
de trafic de persoane în RM, 29 ianuarie 2008. 
2. Elaborarea programelor de studiu, cu includerea în ele a 
compartimentelor ce vizează contracararea traficului de 
fiinţe umane 
 
 

Proiectul Guvernului 
RM şi PNUD 
(UNDP) – 
Programul Naţiunilor 
Unite pentru 
Dezvoltare 
„Profilaxia 
HIV/SIDA în rîndul 
serviciilor purtătoare 
de uniformă” 

 2008-
2009 

D. Gordilă 
M.Boşcăneanu 
S. Crivenchi 

- educarea şi 
familiarizarea studenţilor 
cu pericolul şi 
consecinţele infectării cu 
HIV, precum şi 
prevenirea maladiei 
SIDA 

- probleme de 
comunicare în timpul 

1. Au fost organizate 2 seminare: 16-19 noiembrie 2008 şi 24-
26 noiembrie 2008, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI 
 

2 .Participare la cursuri de instruire pentru formatori şi 
consilieri ai cabinetelor de consiliere şi testare a voluntarilor, 
localitatea Molovata-Nouă, 29 septembrie – 2 octombrie 
2008. 

3 .Organizarea şi participarea la seminarul regional, 6-11 
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stărilor de şoc, stres, 
frustrare în cele mai 
extremale forme de 
activitate din cadrul 
MAI, munca cu oameni 
infectaţi, starea psihică a 
colaboratorilor MAI cu 
contingentul infectat, 
rudele, familia, părinţii; 

- însuşirea metodelor 
practice, psihologice 
prin coordonare şi 
manipulare; 
- audierea rapoartelor şi 
investigaţiilor din ţările 
europene: Franţa, 
Germania, Rusia, 
Ucraina; SUA, ţările 
africane 
 

martie 2009, Ialoveni.  

4.Efectuarea unui post test de evaluare a cunoştinţelor 
accumulate. 

 

Proiectul 
„Dezvoltarea 
curriculumului şi 
îmbunătăţirea 
managementului 
universitar în 
domeniul studiilor 
europene din RM”; 
„Promovarea noilor 
elemente de justiţie 
pentru copii în 
sistemul de justiţie al 
RM” şi întru 
formarea percepţiilor 

Membrii 
consorţiului: 
Fundaţia SOROS-
MOLDOVA; 
Agenţia Suedeză 
pentru Dezvoltare 
şi Cooperare 
Internaţională 
(ASDI/SIDA); 
Universitatea de 
medicină 
„Karlov”; 
Instituţiile de 
resort: PG, MJ, 

2008- 
2011 

Iu. Odagiu 
Iu. Larii 
V. Florea  
S. Nestor 
T. Osoianu 
V. Berliba 
O. Casiadi  
 

- reglementarea juridică a 
relaţiilor care apar în 
vederea acordării 
asistenţei medicale;  

- dezvoltarea dreptului 
medical ca ramură a 
ştiinţei şi ca disciplină 
academică;  

- perfecţionarea 
legislaţiei naţionale a 
statelor est-europene în 
domeniul sănătăţii şi 
asistenţei medicale şi 

1. Participare la masa rotundă internaţională „Dezvoltarea 
dreptului medical în statele Europei de Est 2008. Invitaţie la 
dialog”, 2-9 martie 2008, Praga. 

 2. Participare la masa rotundă “Performanţele justiţiei penale 
prin prisma drepturilor omului. Evaluarea procesului de 
transformare a sistemului de justiţie penală în RM”, 2 
decembrie 2009, Chişinău.  

 3. Participare la masa rotundă cu privire la lansarea primului 
studiu de victimizare în RM, 14 decembrie 2010, Chişinău. 

 4. Participare la seminarul practic “Consolidarea sistemului de 
măsurare a performanţelor poliţieneşti în Moldova”, 12-13 



29 
 

populaţiei despre 
securitatea 
personală, racordarea 
sistemului de justiţie 
penală din RM la 
standardele 
internaţionale de 
drepturi ale omului 
 

MAI, Avocatura; 
Fundaţia SOROS 
- ROMÂNIA 

ajustarea acesteia la 
standardele şi normele 
dreptului internaţional;  

- evaluarea mersului 
justiţiei penale în 
Republica Moldova şi a 
rolului Ministerului 
Justiţiei şi a Guvernului 
în elaborarea şi 
promovarea politicilor 
penale bazate pe 
respectarea drepturilor 
omului; 

 - evaluarea 
performanţelor organelor 
de urmărire penală şi a 
instanţelor de judecată 
din Republica Moldova; 

- identificarea 
percepţiilor populaţiei 
privind securitatea 
personală, nivelul de 
frică şi de victimizare a 
populaţiei;  

- consolidarea sistemului 
de măsurare a 
performanţelor 
poliţieneşti în Republica 
Moldova 

septembrie, 2011, Chişinău. 

 5. Participare la conferinţa internaţională “Fenomenul 
delincvenţei juvenile în RM: provocări şi soluţii”, 28-29 
septembrie 2011, Chişinău. 

 6. Vizita şi realizarea unui schimb de experienţă cu o serie de 
universităţi din România, 13-20 noiembrie, 2011. 
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Proiectul BUMAD 
„Combaterea 
traficului consumului 
de droguri în 
Belarus, Moldova şi 
Ucraina” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UE, ONU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008-
2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iu. Odagiu 
A. Pareniuc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- analiza strategiilor de 
anihilare a cererii de 
droguri;                            
- promovarea şi 
consolidarea mai 
eficientă a cooperării 
între ţările tranzit şi 
Comunitatea Europeană 
în domeniul combaterii 
traficului de droguri;       
- implicarea ONG-lor în 
campanii de informare 
despre pericolului 
drogurilor;                       
- colaborarea interstatală 
a serviciilor vamale, 
grăniceri şi poliţie în 
domeniul desfăşurării 
operaţiunilor comune de 
livrare controlată a 
drogurilor;                       
- punerea la dispoziţie a 
literaturii şi soft-urilor 
speciale de analiză a 
informaţiei, care au fost 
implementate şi sunt 
folosite în Moldova şi 
Ucraina 

1. Participare la seminarul internaţional „Achiziţii sub 
acoperirea drogurilor”, 3-6 noiembrie 2008, Minsk. 
2. Stabilirea grupurilor de lucru care vor elabora raportul 
naţional în domeniul combaterii traficului ilicit de droguri.  
3. Crearea unei reţele între ţările nominalizate.  
4. Participarea la Conferinţa finală a programului, 25 
februarie 2009, Kiev  
5. Ajutor financiar sub formă de echipament acordat. 
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Proiectul moldo-
german ,,Premisele 
social economice şi 
juridice de integrare 
a Republicii 
Moldova şi 
soluţionarea 
Conflictului 
Transnistrean” 

Academia de 
Ştiinţe a 
Moldovei 
 

2008-
2009 
 
 
 
 
 

A. Guştiuc 
 
 
 
 

Efectuarea unui studiu şi 
elaborarea unui raport 
analitic 

Implementarea acestui raport analitic în activitatea ştiinţifică 
 
 
 

                                                                                                            2010 
Proiectul comun cu 
Fondul ONU pentru 
Populaţie (UNFPA) 
în Moldova 
,,Violenţa în familie 
şi rolul 
colaboratorilor de 
poliţie în prevenirea 
şi combaterea 
fenomenului” 

Direcţia Generală 
Poliţie Ordine 
Publică a MAI 

2010-
2011 

Iu. Odagiu 
Iu. Cerchez 

Consolidarea 
capacităţilor 
colaboratorilor de poliţie 
în identificarea şi 
asistarea 
multidisciplinară a 
cazurilor de violenţă în 
familie 

1. Ateliere de lucru ,,Violenţa în familie şi rolul colaboratorilor 
de poliţie în prevenirea şi combaterea fenomenului” pentru 
şefii de post, ofiţerii operativi de sector din următoarele 
Comisariate de Poliţie, Anenii-Noi (04.11.2010) - 16 
colaboratori, Rezina (11.11.2010) - 16 colaboratori, Şoldăneşti 
(18.11.2010) - 15 colaboratori şi Vulcăneşti (30.11.-
01.12.2010) - 60 colaboratori. 

2.Revizuirea curriculei ce vizează instruirea continuă şi iniţială 
şi elaborarea suportului de curs pentru colaboratorii OAI în 
vederea integrării şi actualizării componenţei de violenţă în 
familie  
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Proiectul „Poliţia în 
societate” 

Ministerul 
Federal de Interne 
al Germaniei, 
Biroul federal al 
poliţiei criminale 

 

2010- 
2011 

 

 

S. Carp 
Iu. Odagiu 
Iu. Larii 
A. Cananău 
 

Familiarizarea cu 
structura, caracteristicile 
atribuţiilor funcţionale, 
organigrama, activitatea 
poliţiei cu societatea, 
activitatea de prevenţie, 
serviciile de patrulă, 
procesarea accidentelor 
rutiere 

1. Curs de instruire “Prevenirea traficului rutier”, 15-19 
noiembrie 2010, Freudenstadt, Germania. 

2. Reparaţia sălii sportive a Academiei „Ştefan cel Mare” a 
MAI, în suma de 70000 euro. 

3. Participarea la seminarul “Prevenirea criminalităţii la nivel 
comunitar: sarcini şi posibilităţi de cooperare în activitatea 
de prevenţie”, 3-6 mai 2011, Chişinău. 

4. Participarea la seminarul “Metode şi tactici în descoperirea 
mijloacelor de transport sustrase”, 21-25 noiembrie 2011. 

OIM (Organizaţia 
internaţională pentru 
Migraţiune) 
Proiectul „Asistenţa 
tehnică şi de sporire 
a capacităţii 
Guvernelor RM şi 
Ucrainei pentru 
implementarea 
acordurilor de 
readmisie cu UE” 

Centru de 
Plasament 
Temporar al 
Străinilor 

2010 A. Pareniuc - facilitarea şi 
obstrucţionarea fluxurilor 
migratoare;                       
- evaluarea costurilor şi 
beneficiilor migraţiei;      
- returnarea cetăţenilor 
ţărilor terţe  

Participare la seminarul de instruire şi obţinere a abilităţilor 
profesionale necesare în domeniul migraţiei, 2-3 iunie 2010, 
Chişinău 

Proiect al Înaltului 
Comisariat al 
Naţiunilor Unite 
pentru Drepturile 
Omului (UNHCR) 
 
 
 
 

R. Staraşciuc  
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

R. Staraşciuc 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborarea curriculei 
universitare pentru 
disciplina ,,Dreptul 
refugiaţilor” 

 

 

 

Elaborarea curriculei universitare la această disciplină va 
permite schiţarea celor mai importante subiecte necesare de a 
fi introduse în planul de învăţământ 
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Bursa Fulbright  A. Guştiuc 2009-
2010 

A.Guştiuc Realizarea de cercetări 
ştiinţifice postdoctorale 
în domeniul dreptului 
constituţional. Tema 
cercetării: „Constituţia 
SUA: sistemul său de 
balanţe şi protecţia 
drepturilor şi a 
libertăţilor individuale” 

Investigaţii postdoctorale asupra temei de cercetare în 
Southestern Law School-Los Angeles, California, SUA. 

 

                                                                                                                 2011 
Proiectul comun cu 
misiunea EUBAM 
(European Union 
Border Assistance 
Mission to Moldova 
and Ucraine) 

Serviciul Vamal, 
CCCEC, Misiunea 
EUBAM din 
Odessa-Unitatea de 
consolidare a 
capacităţilor 
 

2011 V. Florea  
N. Obreja 
A. Secrieru 
S. Nestor 
V. Lîsenco 
 

Instruirea colaboratorilor 
în domeniile: 
combaterea traficului ilicit 
de droguri, gestionarea 
conflictelor, instruirea 
formatorilor de limbă 
engleză, elaborarea 
curriculum-ului de 
anticorupţie 

1. Participare la training-ul „Combaterea traficului ilicit de 
droguri”, 26-29 iulie 2011, Odessa. 
2. Participarea la training-ul cu privire la consolidarea 
comportamentului social şi cultural al personalului serviciilor 
partenere în exercitarea atribuţiilor de serviciu, 6-9 septembrie 
2011, Chişinău. 
3. Participare la 2 seminare de instruire a formatorilor de limbă 
engleză, 18-23 septembrie 2011 şi 16-22 octombrie 2011, 
Odessa. 
4. Participare la conferinţa „Progrese şi perspective în 
reprimarea corupţiei”, 12 decembrie 2011. 

Proiectul Guvernului 
RM şi PNUD 
(UNDP) – 
Programul Naţiunilor 
Unite pentru 
Dezvoltare 

 2011 V. Ursu 
R. Cojocaru 
N. Plăcintă 
T. Carp 
Anatol 
Andronache 
 

Instruirea în domeniul 
managementului în OAI, 
prevenirii şi combaterii 
torturii, identificării şi 
corelării măsurilor 
legislative, administrative 
şi judiciare în scopul 
contracarării acestui 
fenomen 

1.Participare la cicluri şi seminare de instruire “Managementul 
în OAI” pentru perioada de 5 luni, 15 februarie – 15 iunie 
2011. 
2. Participare la atelierul de formare a formatorilor, 10-15 mai 
şi 20-24 iunie 2011, Chişinău. 
3. Procurarea unui set de camere de supraveghere video 
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Proiect al Fundaţiei 
Terre des Hommes 
(Elveţia) 

R. Staraşciuc 
 
 

2011 
 
 
 

R. Staraşciuc 
 
 
 

Efectuarea unei analize a 
curriculelor academice 
existente şi elaborarea 
curriculei pentru modulul 
instructiv ,,Protecţia 
drepturilor copiilor” 
 

Realizarea unor seminare care ar avea ca subiect de dezbatere 
unele reglementări naţionale şi internaţionale în domeniul 
protecţiei drepturilor copilului 

Proiect “Dezvoltarea 
curricumului şi 
îmbunătăţirea 
managementului 
universitar în 
domeniul studiilor 
europene din 
Republica Moldova” 

Fundaţia Soros - 
Moldova 

2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

O. Casiadi 
 
 
 
 
 
 

Studierea şi preluarea 
experienţei româneşti în 
dezvoltarea curricumului 
şi îmbunătăţirea 
managementului 
universitar în domeniul 
studiilor europene din 
Republica Moldova”  

Organizarea şi participarea la Conferinţa internaţională de 
totalizare a Proiectului Soros - Moldova cu genericul 
“Dezvoltarea curriculumului şi îmbunătăţirea managementului 
universitar în domeniul studiilor europene din Republica 
Moldova”. 

Aplicarea rezultatelor acestei experienţe de studii europene în 
cadrul Facultăţii de Drept şi Facultăţii Securitate şi Ordine 
Publică ale Academiei “Ştefan cel Mare” a MAI. 

 
 

 
 
2.2. Personalul uman. 
2.2.1. Componenţa nominală a personalului de conducere. 
 
 

 2012 
1. Proiect al Fundaţiei 
Terre des Hommes 
(Elveţia) 

Roman 
Staraşciuc 
 
 
 
 
 
 
 

2012 Roman Staraşciuc 
 

Efectuarea unei analize a 
curriculelor academice 
existente şi elaborarea 
curriculei pentru modulul 
instructiv „Protecţia 
drepturilor copiilor”. 

 

Aplicarea rezultatelor acestei experienţe de studii 
europene în cadrul Facultăţii de Drept şi Facultăţii 
Securitate şi Ordine Publică ale Academiei “Ştefan 
cel Mare” a MAI. 
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Nr. Numele, 
prenumele, 

patronimicul,
funcţia deţinută

Anul 
naşterii 

Studii obţinute Gradul 
ştiinţific

Titlul 
ştiinţific sau 
ştiinţifico-
didactic 

Stagiile de 
perfecţion

are 
efectuate 
în ţară 

Stagiile de 
perfecţiona

re şi/sau 
documenta
re efectuate 

peste 
hotare 

Cursuri 
de 

perfecţio-
nare a 

manage-
rilor 

Implicare 
în pr. de 
cercet. 
intern. 
durata 
anilor 

precedenţi

Abilitări cu 
dreptul de 

conducător/
consultant 
de doctorat

Hotărîri 
privind 

desemnare
a în funcţie 

Date şi 
rezultatel
e ultimei 
atestări 

1. Carp Simion 
Terentie 
Rector 
(comandant) 

30.08. 
1962 

Institutul 
naţional de 

educaţie fizică 
şi sport în 1992; 

Academia de 
Poliţie “Ştefan 
cel Mare” în 

1997 

Doctor 
în drept

Conferenţi
ar 

universitar 

 România, 
Germania, 
Turcia 
 

  Din 23 
aprilie 
2009, 
nr.953 

12.00.08 

Ord.MAI 
346 EF. 

03.08.2007 

 

2. Odagiu Iurie 
Nicolae 
Prim-prorector 
pentru studii 

04.01. 
1974 

Academia de 
Poliţie “Ştefan 
cel Mare” în 

1995 

Doctor 
în drept

Conferenţi
ar 

universitar 

 România, 
Germania, 
Slovenia, 
Polonia, 
Lituania, 
SUA 

  Din 18 
martie 
2010, 

nr.1045 
   12.00.08 

Ord.MAI 
83 EF. 

29.02.2008 

 

3. Larii Iurie 
Ştefan  
Prorector 
pentru ştiinţă, 
şef doctorat 

10.03. 
1972 

Academia de 
Poliţie „Ştefan 
cel Mare” în 

1997 

Doctor 
în drept

Conferenţi
ar 

universitar 

 Ungaria, 
Germania, 
România 
 

  Din 18 
septembrie 

2008, 
nr.915 

12.00.08 

Ord.MAI 
106 EF. 

14.03.2008 

 

4. Grati 
Veaceslav 
Evtihie 
Director (la 
nivel de şef 
facultate) 

03.11. 
1972 

Academia de 
Poliţie „Ştefan 
cel Mare” în 

1996 

Doctor 
în drept

Conferenţi
ar 

universitar 

    Din 18 
martie 
2010, 

nr.1044 
  12.00.02 

Ord.MAI 
10 EF. 

18.01.2008 
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5. Nour Valeriu 
Tudor 
Şef facultate 

21.08. 
1973 

Academia de 
Poliţie 

„Alexandru 
Ioan Cuza” din 

Bucureşti în 
1996 

Doctor 
în drept

Conferenţi
ar 

universitar 

 Germania, 
Ucraina  

 

 1.Tempus-
Tacis 

2.Provocări
le 
Mileniului 

Din 23 mai 
2012, nr. 
1662 D, la 
specialitate
a 12.00.08 

Ord.MAI 
3 EF. 

15.01.2010 

 

6. Arteni Dorin 
Nicolae 
Locţiitor şef 
facultate 

24.02. 
1972 

Academia de 
Poliţie „Ştefan 
cel Mare” în 

1995 

       Ord.MAI 
3 EF. 

15.01.2010 

 

7. Ursu 
Veaceslav 
Onofrei 
Şef facultate 

26.02. 
1971 

Academia de 
Poliţie „Ştefan 
cel Mare” în 

1995 

Doctor 
în drept

Conferenţi
ar 

universitar 

 Ungaria, 
Germania, 
România 

 BUMAD Din 23 
aprilie 
2009, 

nr.955, la 
specialitate
a 12.00.08 

Ord.MAI 
276 EF. 

17.09.2010 

 

8. Pareniuc 
Alexandru Ion 
Locţiitor şef 
facultate, şef 
secţie 
învăţămînt de 
zi 

19.03. 
1976 

Academia de 
Poliţie „Ştefan 
cel Mare” în 

1998 

Doctor 
în drept

Conferenţi
ar 

universitar 

 Ungaria, 
Germania 
 

  Din 18 
martie 
2010, 

nr.1046, la 
specialitate
a 12.00.08 

Ord.MAI 
276 EF. 

17.09.2010 

 

9. Belecciu 
Ştefan Petru 
Şef catedră 
interimar 

31.12. 
1972 

Academia de 
Poliţie „Ştefan 
cel Mare” în 

1995 

Doctor 
în drept

Conferenţi
ar 

universitar 

 Germania, 
România, 
Turcia 

  Din 5 
octombrie 

2011, 
nr.1187, la 
specialitate
a 12.00.02 

Ord.MAI 
367 EF. 

26.11.2010 

 

10 Gherman 
Marian Ion 
Şef catedră 

01.05. 
1973 

Academia de 
Poliţie „Ştefan 
cel Mare” în 

1995 

Doctor 
în drept

Conferenţi
ar 

universitar 

 Germania, 
Belgia, 
Franţa 

  Din 23 
aprilie 
2009, 

nr.954, la 
specialitate
a 12.00.08 

Ord.MAI 
331 EF. 

17.09.2004 
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11 Pînzari 
Alexandru 
Gheorghe 
Şef catedră 

07.05. 
1956 

Şcoala 
superioară 

politică „60 ani 
ai UTCL a 
URSS” din 

Leningrad în 
1986 

Doctor 
în drept

Conferenţi
ar 

universitar 

    Din 27 
decembrie 

2005, 
nr.386, la 

specialitate
a 12.00.02 

Ord.MAI 
88 EF. 

24.03.2006 

 

12 Casiadi Oleg 
Afanasie 
Şef catedră 

22.01. 
1968 

Universitatea 
Pedagogică de 

Stat “Ion 
Creangă” din 

Chişinău, 
facultatea 
istorie şi 

etnopedagogie, 
în 1994 

Doctor 
în 

filosofi
e 

Conferenţi
ar 

universitar 

Trainingu
l de 
formare a 
trainerilor 
în dome- 
niul 
negocieri-
lor 
interna- 
ţionale 

Lituania, 
Ungaria 

   Ord.MAI 
314 EF. 

16.11.2006 

 

13 Samoil Nelly 
Anatolie 
Şef catedră 

26.04. 
1969 

Universitatea de 
Stat din 

Moldova, 
facultatea litere, 

limba şi 
literatura rusă şi 
română, în 1994

Doctor 
în 

filologi
e 

Conferenţi
ar 

universitar 

     Ord.MAI 
321 EF. 

22.08.2003 

 

14 Bantuş Igor 
Anatolie 
Şef catedră 

12.12. 
1978 

Academia de 
Poliţie „Ştefan 
cel Mare” în 

2000 

Doctor 
în drept

Conferenţi
ar 

universitar 

 Germania   Din 18 
martie 
2010, 

nr.1043, la 
specialitate
a 12.00.02 

Ord.MAI 
262 EF. 

29.09.2006 

 

15 Cojocaru 
Radion 
Grigore 
Şef catedră 

07.07. 
1976 

Academia de 
Poliţie 

„Alexandru 
Ioan Cuza” din 

Bucureşti în 

Doctor 
în drept

Conferenţi
ar 

universitar 

 Germania, 
Egipt 

  Din 
31.03.201, 
nr.1132 la 
specialitate
a 12.00.08 

Ord.MAI 
276 EF. 

17.09.2010 
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1997 
16 Nestor Sergiu 

Lazar 
Şef catedră 
interimar 

31.08. 
1965 

Şcoala 
superioară a 

MAI al URSS 
din Habarovsk 

în 1992 

   Germania    Ord.MAI 
655 EF. 

26.12.2007 

 

17 Strungaru 
Vitalie Vasile 
Şef catedră 

23.07. 
1979 

Academia 
“Ştefan cel 

Mare” în 2004; 
Colegiul militar 
„Alexandru cel 
Bun” în 1999 

       Ord.MAI 
10 EF. 

18.01.2008 

 

18 Pui Eduard 
Anatolie 
Şef catedră 
interimar 

15.10. 
1970 

Institutul 
naţional de 

educaţie fizică 
şi sport în 1992; 

Academia de 
Poliţie „Ştefan 
cel Mare” în 

2001 

       Ord.MAI 
404 EF. 

24.08.2007 

 

19 Sîrbu Sergiu 
Feofan 
Şef catedră 
interimar 

04.09. 
1974 

Academia de 
Poliţie 

„Alexandru 
Ioan Cuza” din 

Bucureşti în 
1996 

       Ord.MAI 
117 EF. 
23.03.12 

 

20 Maftea 
Serghei 
Dumitru 
Şef catedră 

31.03. 
1974 

Universitatea de 
Stat din 

Moldova, 
facultatea 

matematică şi 
cibernetică, în 

1995 

Doctor 
în 

ştiinţe 
fizico-
matem
atice 

  Cairo, 
Egipt 

   Ord.MAI 
417 EF. 

31.10.2003 

 

21 Ignatiuc Igor 
Grigore 

02.08. 
1963 

Institutul 
agricol 

       Ord.MAI  
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Şef ciclu „M.V.Frunze” 
din Chişinău, 

facultatea 
mecanică, în 

1990 

655 EF. 

26.12.2007 

22 Plăcintă 
Nicolae 
Mihail 
Şef centru (la 
nivel de şef 
facultate) 

14.10. 
1958 

Universitatea de 
Stat 

„V.I.Lenin” din 
Chişinău, 

facultatea limbi 
străine, limbă 
franceză, în 

1989; 
Academia de 

Poliţie “Ştefan 
cel Mare” în 

2002 

   Franţa    Ord.MAI 
15 EF. 

29.01.2010 

 

 
 
2.2.2. Lista personalului din sfera ştiinţei şi inovării. 
 
Nr. Numele, 

prenumele, 
patronimicu

l 

Anul 
naşterii 

Studii obţinute Gradul 
ştiinţific 

Titlul 
ştiinţific 

sau 
ştiinţifico-
didactic 

Stagiile de 
perfecţiona
re efectuate 

în ţară 

Stagiile de 
perfecţiona

re şi/sau 
documentar
e efectuate 
peste hotare

Abilitări cu 
dreptul de 

conducător/
consultant 
de doctorat

Forme de 
angajare 
(în state, 
cumul 
intern, 
cumul 
extern) 

Funcţii 
deţinute 

Sarcina 
ştiinţifică şi 

didactică 

Şt 

(a) 

Did 

(b) 

Total 
sarcin

a 
ştiinţif

ică 

a+b/3 

1. Gladchi 
Gheorghe 
Nicolae 

10.08. 
1960 

Institutul 
pedagogic de Stat 
„T.G.Şevcenco” 

Doctor 
habilitat 

Profesor 
universitar

  Din 1 
martie 
2006, 

Cumul 
extern, 
profesor 

Profesor 
universit
ar 

0,25 0,5 0,25 
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din Tiraspol în 
1982; 

Academia de 
“Ştefan cel Mare” 

a MAI în 2006 

Nr.494, 
12.00.08 

universit
ar 

2. Costachi 
Gheorghe 
Ignatie 

03.05. 
1941 

Institutul Juridic 
din or. Harcov în 

1971 

Doctor 
habilitat 

Profesor 
universitar

  Din 9 
martie 
2006, 

nr.535, la 
specialitate
a 12.00.02 

Cumul 
extern, 
profesor 
universit
ar 

 0,25 0,5 0,25 

3. Carp 
Simion 
Terentie 

30.08. 
1962 

Institutul naţional 
de educaţie fizică 
şi sport în 1992; 

Academia de 
Poliţie “Ştefan cel 

Mare” în 1997 

Doctor în 
drept 

Conferenţi
ar 

universitar

 România, 
Germania, 
Turcia 
 

Din 23 
aprilie 
2009, 
nr.953 

12.00.08 

Cumul 
intern, 
profesor 
universit
ar 

Rector 
(comand
ant) 

1 0,5 0,5 

4. Odagiu 
Iurie 
Nicolae 

04.01. 
1974 

Academia de 
Poliţie “Ştefan cel 

Mare” în 1995 

Doctor în 
drept 

Conferenţi
ar 

universitar

 România, 
Germania, 
Slovenia, 
Polonia, 
Lituania, 
SUA 

Din 18 
martie 
2010, 

nr.1045, la 
specialitate
a 12.00.08 

Cumul 
intern, 
conferen
ţiar 
universit
ar 

Prim-
prorecto
r pentru 
studii 

1 0,5 0,5 

5. Larii Iurie 
Ştefan 

10.03. 
1972 

Academia de 
Poliţie „Ştefan cel 

Mare” în 1997 

Doctor în 
drept 

Conferenţi
ar 

universitar

 Germania, 
Ungaria, 
România 
 

Din 18 
septembrie 

2008, 
nr.915 

12.00.08 

Cumul 
intern, 
conferen
ţiar 
universit
ar 

Prorecto
r pentru 
ştiinţă, 
şef 
doctorat 

1 0,5 0,5 

6. Grati 
Veaceslav 
Evtihie 

03.11. 
1972 

Academia de 
Poliţie „Ştefan cel 

Mare” în 1996 

Doctor în 
drept 

Conferenţi
ar 

universitar

  Din 18 
martie 
2010, 

nr.1044 
12.00.02 

Cumul 
intern, 
conferen
ţiar 
universit
ar 

Director 
(la nivel 
de şef 
facultate
) 

0,25 0,5 0,25 
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7. Ursu 
Veaceslav 
Onofrei 

26.02. 
1971 

Academia de 
Poliţie „Ştefan cel 

Mare” în 1995 

Doctor în 
drept 

Conferenţi
ar 

universitar

 Ungaria 
Germania 
Polonia 

Din 23 
aprilie 
2009, 

nr.955, la 
specialitate
a 12.00.08 

Cumul 
intern, 
conferen
ţiar 
universit
ar 

Şef 
facultate 

0,25 0,5 0,25 

8. Cojocaru 
Radion 
Grigore 

07.07. 
1976 

Academia de 
Poliţie „Alexandru 

Ioan Cuza” din 
Bucureşti în 1997 

Doctor în 
drept 

Conferenţi
ar 

universitar

 Cairo, 
Egipt 

Din 
31.03.201, 
nr.1132 la 

specia-
litatea: 

12.00.08 

Cumul 
intern, 
conferen
ţiar 
universit
ar 

Şef 
catedră 

0,25 0,5 0,25 

9. Belecciu 
Ştefan 
Petru 

31.12. 
1972 

Academia de 
Poliţie „Ştefan cel 

Mare” în 1995 

Doctor în 
drept 

Conferenţi
ar 

universitar

 Germania, 
România, 
Turcia 

Din 5 
octombrie 

2011, 
nr.1187, la 
specialitate
a 12.00.02 

Cumul 
intern, 
conferen
ţiar 
universit
ar 

Şef 
catedră 

0,25 0,5 0,25 

10. Gherman 
Marian Ion 

01.05. 
1973 

Academia de 
Poliţie „Ştefan cel 

Mare” în 1995 

Doctor în 
drept 

Conferenţi
ar 

universitar

 Germania, 
Belgia, 
Franţa 

Din 23 
aprilie 
2009, 

nr.954, la 
specialitate
a 12.00.08 

Cumul 
intern, 
conferen
ţiar 
universit
ar 

Şef 
catedră 

0,25 0,5 0,25 

11. Pînzari 
Alexandru 
Gheorghe 

07.05. 
1956 

Superioare – 
Şcoala superioară 
politică „60 ani ai 
UTCL a URSS” 
din Leningrad în 

1986  

Doctor în 
drept 

Conferenţi
ar 

universitar

   Titular Şef 
catedră 

0,25 0,5 0,25 

12. Stamatin 
Ştefan Ion 

02.12.  
1964 

Academia de 
Poliţie „Ştefan cel 

Mare” în 1997 

Doctor în 
drept 

Conferenţi
ar 

universitar

  Din 27 
decembrie 

2005, 
nr.385 la 
specialitat

Titular Profesor 
universit
ar 

0,25 0,5 0,25 
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ea 
12.00.08 

13. Pareniuc 
Alexandru 
Ion 

19.03. 
1976 

Academia de 
Poliţie „Ştefan cel 

Mare” în 1998 

Doctor în 
drept 

Conferenţi
ar 

universitar

 Ungaria, 
Germania 

Din 18 
martie 
2010, 

nr.1046, la 
specialitat

ea 
12.00.08 

Cumul 
intern, 
conferen
ţiar 
universit
ar 

Locţiitor 
şef 
facultate 
şef 
secţie 
învăţămî
nt de zi 

0,25 0,5 0,25 

14. Guştiuc 
Andrei Ion 

13.12. 

1970 

 

Academia de 
Poliţie „Ştefan cel 

Mare” în 1995 

Doctor în 
drept 

Conferenţi
ar 

universitar

   Cumul 
extern, 
conferen
-iar 
universit
ar 

 0,25 0,5 0,25 

15. Zosim 
Alexandru 
Vasile 

13.07. 
1975 

Academia de 
Poliţie „Ştefan cel 

Mare” în 1998 

Doctor în 
drept 

Conferenţi
ar 

universitar

   Titular Locţiitor 
al 
şefului 
de 
catedră - 
lector 
superior 

0,3 1 0,43 

16. Florea 
Vasile 
Nicolae 

18.01. 
1936 

Institutul juridic 
din or. Harkov în 
1962; Academia 

de Ştiinţe din 
URSS în 1974 

Doctor în 
drept 

Conferenţi
ar 

universitar

  Din 27 
decembrie 

2005, 
nr.383, la 

specialitate
a 

12.00.08 

Titular Profesor 
universit
ar 
interima
r 

0,3 1 0,43 
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17. Osoianu 
Tudor 
Constantin 

21.06.   
1969 

Sovhoz Tehnicum 
de Agronomie din 

s.Ţaul rn. 
Donduşeni în 

1988; Academia 
de Poliţie „Ştefan 
cel Mare” în 1995

Doctor în 
drept 

Conferenţi
ar 

universitar

   Cumul 
extern, 
conferen
ţiar 
universit
ar 

Confere
nţiar 
universit
ar 

0,25 0,5 0,25 

18. Cuvşinov 
Ion Simion 

18.01. 
1959 

Universitatea de 
Stat de Medicină 

în 1982 

Doctor în 
medicină 

Conferenţi
ar 

universitar

 Portugalia
Estonia, 
Ucraina, 
România 

 Cumul 
extern, 
conferen
ţiar 
universit
ar 

Confere
nţiar 
universit
ar 

0,25 0,5 0,25 

19. Trofimov 
Igor 
Haralambi
e 

12.02. 
1974 

Academia 
Naţională de 

Poliţie “Ştefan cel 
Mare” în 1995 

Doctor în 
drept 

Conferenţi
ar 

universitar

  Din 5 
octombrie 

2011, 
nr.1189, la 
specialitat

ea 
12.00.02 

Titular Confere
nţiar 
universit
ar 

0,3 1 0,43 

20. Berliba 
Viorel 
Vasile 

02.11. 
1975 

 

Academia de 
Poliţie „Ştefan cel 

Mare” în 1998 

Doctor în 
drept 

Conferenţi
ar 

universitar

   Cumul 
intern, 
conferen
ţiar 
universit
ar 

Şef 
centru 
de 
cercetări 
ştiinţific
e 

0,25 0,5 0,25 

21. Zavatin 
Vasile 

14.06. Universitatea de 
Stat din Moldova, 

Doctor în Conferenţi
ar 

   Titular Şef 
secţie 

0,25 0,5 0,25 
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Boris 1964 

 

facultatea drept, 
în 1990 

drept universitar învăţămî
nt cu 
frecvenţ
ă redusă 
a 
facultăţii 
de drept 

22. Antoci 
Albert 
Gheorghe 

24.06. 
1982 

Academia „Ştefan 
cel Mare” a MAI 

în 2002 

Doctor în 
drept 

    Titular Lector 
superior 
interima
r 

0,3 1 0,43 

23. Belecciu 
Liliana 
Victor 

22.02. 
1976 

Universitatea 
„Babeş-Bolyai” 

din Cluj-Napoca, 
România în 2000 

Doctor în 
drept 

    Titular Confere
nţiar 
universit
ar 

0,3 1 0,43 

24. Glavan 
Boris 
Alexandru 

29.07. 
1974 

Academia de 
Poliţie „Ştefan cel 

Mare” în 1999 

Doctor în 
drept 

    Cumul 
intern, 
conferen
ţiar 
universit
ar 

Lector 
superior 

0,5 1,5 0,66 

25. Osadcii 
Cornel 
Alexei 

29.03. 
1978 

Academia de 
Poliţie „Ştefan cel 

Mare” în 2001 

Doctor în 
drept 

    Cumul 
intern, 
conferen
ţiar 
universit
ar 

Lector 
superior 

0,5 1,5 0,66 

26. Rusu Oleg 
Ion 

19.04. 
1975 

Universitatea de 
Stat din Moldova, 
facultatea drept, în 

1999 

Doctor în 
drept 

    Cumul 
intern, 
conferen
ţiar 

Lector 
superior 
enţiar 
universit

0,5 1,5 0,66 
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universit
ar 

ar 

27. 
 
 
 
 
 
 

Chiriţa 
Valentin 
Pavel 
 
 
 
 

24.06. 
1981 

 
 
 
 
 

Universitatea 
liberă 

internaţională din 
Moldova, 

facultatea drept, în 
2003 

 

Doctor în 
drept 

 
 
 
 
 

    Titular 
 
 
 
 
 
 

Lector 
superior 
 
 
 
 
 

0,3 1 0,43 

28. Creangă 
Liliana Ion 
 
 
 
 

 
18.04. 
1980 

Academia de 
Poliţie „Ştefan cel 

Mare” în 2003 

Doctor în 
drept 

 
 

    Titular Şef 
centru 
(la nivel 
de şef 
facultate
) 

1 0,5 0,5 

29. Chiper 
Natalia 
Grigore 

13.08. 
1981 

Academia de 
Poliţie „Ştefan cel 

Mare” în 2003 

Doctor în 
drept 

 
 

    Titular Confere
nţiar 
universit
ar 

0,3 1 0,43 

30. Valah 
Ciprian 
Mihail 

11.04. 
1971 

Universitatea 
Liberă 

Internaţională din 
Moldova în 2003 

Doctor în 
drept 

    Cumul 
extern, 
conferen
ţiar 
universit
ar 

0,25 0,5 0,25 

31. Sîrbu 
Sergiu 
Feofan 

04.09. 
1974 

Academia de 
Poliţie “Alexandru 

Ioan Cuza” din 
Bucureşti în 1996 

Master în 
drept 

    Titular Lector 
superior 

0,3 1 0,43 

32. Nestor 
Sergiu 

31.08. 
1965 

Şcoala superioară a 
MAI al URSS din 

Master în 
drept 

  Germania  Cumul 
intern, 

Şef 
catedră 

0,25 0,5 0,25 
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Lazăr Habarovsk în 1992 lector 
superior 

interima
r 

33. Cananău 
Anatolie 
Victor 

10.02. 
1983 

Academia “Ştefan 
cel Mare” în 2005

Master în 
drept 

    Titular Lector 
superior 

0,3 1 0,43 

34. Paladii 
Andrian 
Pavel 

20.12. 

1981 

 

Academia de 
Poliţie “Alexandru 

Ioan Cuza” din 
Bucureşti în 2005 

Doctor în 
drept  

    Titular Lector 0,3 1 0,43 

35. Cernomore
ţ Sergiu 
Sergiu 

11.08.198
3 

 

Academia “Ştefan 
cel Mare” a MAI 

în 2005 

Doctor în 
drept 

    Titular Lector 0,3 1 0,43 

36. Ţvigunov 
Iurie 
Mihail 

26.09. 
1963 

Şcoala medie 
specială de miliţie 
„F.E.Dzerjinschii” 

în 1986 
Academia de 

Poliţie „Ştefan cel 
Mare” în 1997 

Master în 
drept 

    Cumul 
intern, 
lector 
superior 

Şef 
bibliotec
ă 

0,25 0,5 0,25 

37. Ionaşcu 
Vitalie 
Vasile 

04.01. 
1985 

Academia „Ştefan 
cel Mare” în 2008

Master în 
drept 

    Titular Lector 0,3 1 0,43 

38. Jurnavei 
Anna 
Alexandr 

03.06. 
1988 

Academia „Ştefan 
cel Mare” în 2010

Master în 
drept 

    Titular Lector 
asistent 

0,3 1 0,43 

39. Telipan 
Vitalie 
Tudor 

05.07. 
1986 

Academia „Ştefan 
cel Mare” în 2009

Master în 
drept 

    Titular Lector 
asistent 

0,3 1 0,43 

40. Vozian 
Roman 
Tudor 

09.11. 
1988 

Academia „Ştefan 
cel Mare” în 2011

Master în 
drept 

    Titular Lector 
asistent 

0,3 1 0,43 
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41. Guitu 
Dumitru 
Fiodor 

19.08. 
1953 

Şcoala medie 
specială de miliţie 

din Chişinău în 
1977; 

Şcoala superioară 
din Kiev a MAI a 
URSS în 1988; 

Academia MAI a 
Federaţiei Ruse în 

1992 

Master în 
drept 

    Titular Lector 
superior 
interima
r 

0,3 1 0,43 

42. Guţan 
Veaceslav 
Mihai 

07.02. 
1965 

Academia 
ucraineană a 

afacerilor interne 
din Kiev în 1993; 
Şcoala medie 

specială de miliţie 
„F.E.Dzerjinskii” 
din Chişinău în 

1987 

Master în 
drept 

    Titular Lector 
superior 

0,3 1 0,43 

43. Clefos Alic 
Mihail 

15.10. 
1973 

Academia de 
Poliţie Ştefan cel 
Mare” în 1995 

Master în 
drept 

    Titular Lector 
superior 

0,3 1 0,43 

44. Juc 
Veronica 
Stanislav 

24.04. 
1988 

Academia de 
Poliţie „Ştefan cel 

Mare” în 2011 

Master în 
drept 

    Titular Lector 
interima
r 

0,3 1 0,43 

45. Blîndu 
Eugeniu 
Pavel 

22.01. 
1943 

Şcoala medie 
specială de miliţie 

din Chişinău în 
1970; 

Şcoala superioară 
„F.E.Dzerjinschii” 
din Kiev în 1978 

Master în 
drept 

    Titular Lector 
superior 

0,3 1 0,43 

46. Mîrzac 
Victor 
Ştefan 

20.09. 
1940 

Institutul 
politehnic din 

Chişinău în 1972; 

Master în 
drept 

    Titular Lector 
superior 

0,3 1 0,43 
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Şcoala superioară a 
MAI din Moscova 

în 1973 
(perfecţionare) 

47. Grosu 
Valeriu 
Nicolae 

29.01. 
1953 

Academia de 
Poliţie a MAI al 

Republicii Ucraina 
în 1983 

Master în 
drept 

    Titular Lector 
superior 

0,3 1 0,43 

48. Punga 
Alexei 
Gheorghe 

10.08. 
1947 

Universitatea de 
Stat „V.I.Lenin” 

din Chişinău, 
pedagog, în 1970; 

Academia MAI din 
Moscova în 1988 

Master în 
drept 

    Titular Lector 
superior 

0,3 1 0,43 

49. Staraşciuc 
Roman 
Arcadie 

18.07. 
1976 

Academia de 
Poliţie “Alexandru 

Ioan Cuza” din 
Bucureşti în 1997 

Master în 
drept 

    Titular Lector 
superior 

0,3 1 0,43 

50. Pavlencu 
Mariana 
Gheorghe 

26.10. 
1981 

Academia de drept 
din Moldova în 

2004 

Master în 
drept 

    Titular Lector  0,3 1 0,43 

51. Corcimari 
Ion 
Nicolae 

19.01. 
1987 

Universitatea de 
Stat din Moldova 

în 2010 

Master în 
drept 

    Titular Lector 
asistent 
perior 

0,3 1 0,43 

52. Chirtoaca 
Ion Mircea 

03.10. 
1987 

Academia „Ştefan 
cel Mare” în 2010

Master în 
drept 

    Titular Lector 
asistent 

0,3 1 0,43 

53. Şevcenco 
Igor Mihai 

17.04. 
1988 

Academia „Ştefan 
cel Mare” în 2011

Master în 
drept 

    Titular Lector 
asistent 

0,3 1 0,43 

54. Chiril Oleg 
Ion 

31.07. 
1986 

Academia „Ştefan 
cel Mare” în 2008

Master în 
drept 

    Titular Lector 0,3 1 0,43 

55. Dimin 
Nataşa Ion 

17.07. 
1978 

Universitatea de 
Stat din Moldova 

în 2002 

Master în 
drept 

    Titular Lector 
interima
r 

0,3 1 0,43 

56. Orbu Inga 
Mihail 

28.05. 
1980 

Institutul de studii 
politice şi relaţii 

Master în 
drept 

    Titular Lector 
asistent 

0,3 1 0,43 
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internaţionale în 
2006; Colegiul de 
Poliţie „Dimitrie 

Cantemir” în 2000
57. Cojocaru 

Sergiu 
Chiril 

15.12. 
1973 

Colegiu naţional 
de comerţ din 

Chişinău în 1992; 
Academia de 

Poliţie „Alexandru 
Ioan Cuza” din 

România în 1997 

Master în 
drept 

    Titular Lector 0,3 1 0,43 

58. Slisarenco 
Ion Ion 

20.01. 
1986 

Academia „Ştefan 
cel Mare” în 2009

Master în 
drept 

    Titular Lector 
asistent 

0,3 1 0,43 

59. Andronach
e Anatolie 
Vasile 

28.06. 
1970 

Academia de 
Poliţie „Alexandru 

Ioan Cuza” din 
Bucureşti în 1994 

Master în 
drept 

  Germania  Titular Locţiitor 
al 
şefului 
de 
catedră - 
lector 
superior 

0,3 1 0,43 

60. Luchin 
Lilian 
Alexandru 

25.11. 
1974 

Universitatea 
Agrară de Stat din 

Moldova, 
zootehnie, în 1996; 

Universitatea de 
Stat din Moldova, 
facultatea drept, în 

2002 

Master în 
drept 

  Ungaria, 
Budapesta; 

SUA 

 Titular Lector 
superior 

0,3 1 0,43 

61. Burbulea 
Corneliu 
Ion 

13.02. 
1974 

Academia de 
Poliţie „Ştefan cel 

Mare” în 1998 

Master în 
drept 

  Ungaria, 
Budapesta; 
Muntenegr
u 

 Titular Lector 
superior 

0,3 1 0,43 

62. Paustovsca
ia Natalia 
Constantin 

09.10. 
1972 

Academia „Ştefan 
cel Mare” în 2002

Master în 
drept 

  Germania  Titular Lector 
superior 

0,3 1 0,43 
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63. Bulai Iurie 
Gheorghe 

05.08. 
1976 

Academia de 
Poliţie „Ştefan cel 

Mare” în 2001 

Master în 
drept 

    Titular Lector 
superior 

0,3 1 0,43 

64. Bargan 
Eugeniu 
Ion 

25.12. 
1986 

Academia “Ştefan 
cel Mare” în 2009

Master în 
drept 

    Titular Lector 
asistent 

0,3 1 0,43 

65. Rusnac 
Constantin 
Petru 

06.01. 
1986 

Academia “Ştefan 
cel Mare” în 2007

Master în 
drept 

    Titular Lector 0,3 1 0,43 

66. Vasilişin 
Nicolae 
Ion 

01.01. 
1975 

Academia de 
Poliţie “Ştefan cel 

Mare” în 1995 

Master în 
drept 

    Titular Lector 
superior 
interima
r 

0,3 1 0,43 

67. Cernăuţean
u Viorel 
Iurie 

02.12. 
1980 

Academia “Ştefan 
cel Mare” în 2005

Master în 
drept 

    Cumul 
extern, 
lector 
superior 

 0,25 0,5 0,25 

68. Chiriţa 
Sofia Pavel

10.12. 
1988 

Universitatea 
Liberă 

Internaţională din 
Moldova în 2011 

Master în 
drept 

    Titular Lector 
asistent 

0,3 1 0,43 

69. 
 

Gugulan 
Evghenia 
Victor 

21.12. 
1981 

Academia „Ştefan 
cel Mare” în 2003

Master în 
drept 

    Titular Lector 0,3 1 0,43 

70. Vasiliţa 
Vladimir 
Dumitru 

16.01. 
1985 

Academia „Ştefan 
cel Mare” în 2007

Master în 
drept 

    Titular Lector 0,3 1 0,43 

71. Ardelean 
Grigore 
Ştefan 

06.05. 
1984 

Academia “Ştefan 
cel Mare” în 2006

Master în 
drept 

    Titular Lector 0,3 1 0,43 

72. Cebotari 
Victor 
Gheorghe 

19.09. 
1985 

Academia “Ştefan 
cel Mare” în 2007

Master în 
drept 

    Titular Lector 
asistent 

0,3 1 0,43 

73. Savva 
Alexandru 

16.09. 
1981 

Academia “Ştefan 
cel Mare” în 2003

Master în 
drept 

    Titular Lector 0,15 0,25 0,13 



51 
 

Ion 
74. Iachimovs

chi Silvia 
Victor 

16.03. 
1982 

Universitatea de 
Stat din Moldova 

în 2004 
 
 

Master în 
drept 

    Cumul 
extern, 
lector 

Confere
nţiar 
universit
ar 

0,15 0,25 0,13 

75. Gumenco 
Aliona 
Alexei 
 
 
 

25.12. 
1982 

Colegiul de 
economie şi drept 

„Socrate” din 
Chişinău în 2001 
Universitatea de 
Stat din Moldova 

în 2006 
 

Master în 
drept 

    Titular Lector 
asistent 

0,3 1 0,43 

76. Moţpan 
Victor 
Chiril 

07.09. 
1985 

Universitatea 
Liberă 

Internaţională din 
Moldova în 2008 

Master în 
drept 

    Titular Cercetăt
or 
ştiinţific 

1 - 0,33 

77. Timotin 
Liliana 
Tudor 

15.06. 
1982 

Academia “Ştefan 
cel Mare” în 2003

Master în 
drept 

    Titular Cercetăt
or 
ştiinţific 

1 - 0,33 

78. Ionaşcu 
Ana Mihail

27.12. 
1985 

Universitatea de 
Studii Europene în 

2009 

Master în 
drept 

    Titular Cercetăt
or 
ştiinţific 

1 - 0,33 

79. Draguţan 
Elena 
Anatolii 

15.10. 
1986 

Universitatea de 
Studii Europene 
din Moldova în 

2005 

Master în 
drept 

    Titular Cercetăt
or 
ştiinţific 

1 - 0,33 

80. Prişcepa 
Natalia 
Valeri 

17.10. 
1989 

Academia “Ştefan 
cel Mare” în 2011

Master în 
drept 

    Titular Cercetăt
or 
ştiinţific 

1 - 0,33 

                                              Total unităţi cercetători ştiinţifici: N cerc = 30,15+63,5/3=31,28 30,1
5 

63,5 31,28 

                                       Coeficient pentru # : N ind x 10/ ( 5x Ncerc) = N ind x 10/ (5x 31,28) = N ind x  1,27878)    
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Stagieri, seminare etc.  
 

Iurie Odagiu 
    1. Cursul de instruire în domeniul post-explozive, 6-17 octombrie 2008, organizat de Ambasada 
SUA, Agenţia Anti – Drog şi Biroul Federal de Investigaţii (FBI), Biroul pentru afaceri internaţionale în 
domeniul drogurilor şi organelor de drept pentru ,,Instruirea colaboratorilor de poliţie în domeniile 
investigaţiilor operative, traficul de fiinţe umane, droguri, arme precum şi instruirea acestora privind 
combaterea exploatării minorilor pe internet”. 

  
Andrei Guştiuc 
1. Iulie 2010, Chişinău. Participarea la seminarul de instruire organizat de UNDP şi Ministerul 

Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Tematica seminarului: „Calificările-cheie în procesul de 
negocieri cu Uniunea Europeană”. 

2.  Martie 2010 – participarea în calitate de formator (guest-speaker) la University of California – 
Los Angeles (UCLA). Titlul lecţiei: „Percepţia Americii în Moldova”; 

3.  Martie 2010 – participarea în caliatet de formator (guest speaker) la Southwestern Law School 
Los Angeles, CA. Titlul lecţiei: „Revoluţia Twitter din Aprilie 2009 şi viitorul Moldovei”; 

4.  Noiembrie 2009 – participarea în calitate de formator (guest-speaker) în cadrul International 
Law Society, Southwestern Law School – Los Angeles. Titlul prezentării: „Drepturile omului în 
Moldova: probleme şi provocări”; 

5.  Octombrie 2009 – participarea în calitate de formator (guest-speaker) în cadrul Southwestern 
Journal of International Law Seminar, Southwestern Law School – Los Angeles. Titlul prezentării: 
„Provocările constituţionale şi criza parlamentarismului Republicii Moldova”. 

     Valeriu Nour 

1. Seminar metodic de instruire  în calitate de formator în cadrul Programului “Provocările 
Mileniului” cu genericul “Aplicarea metodelor de profilaxie şi combaterea corupţiei în cadrul poliţiei” - 
2008; 

2. Seminar metodic de instruire în cadrul MAPN al R.Moldova organizat de NATO Centre of 
excellence defence against terrorism (COE - DAT) cu genericul “Saibergterorism” – 2009;  

 Marian Gherman 

 1.Participarea la seminarul de instruire de la Academia de Legionowo (pe  problemele traficului de 
fiinţe umane), 2-6 noiembrie 2008, Polonia. 

 2. Participarea la seminarul de instruire de la Academia de Poliţie „Emilien Vaes” ,18-23 mai 2010, 
or. Jurbise, Belgia. 

3. Participarea la seminarul de instruire în domeniul activităţii operative de investigaţii,11-16 
septembrie 2011, Bucureşti, România. 

4. Participarea la seminarul de instruire privind mecanismele, activitatile si procesul de luare a 
deciziilor în cadrul Europol, 17-19 aprilie 2011, Haga, Olanda. 

5. Atelierul de lucru cu genericul„Intervenţia şi unităţile speciale” ,TAIEX, 25-27 octombrie 2011, 
Belgia. 
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6. Seminar ,,Activitatea poliţiei în cazuri speciale”, TAIEX, 01-04 februarie 2011. 

7. Atelier de lucru ,,Analiza informaţiei criminale operative în cadrul poliţiei”, TAIEX, 05-07 iulie 
2011. 

8. Seminar de instruire privind ajustarea legislaţiei în domeniul investigaţiilor operative şi 
interceptării convorbirilor telefonice potrivit standardelor UE, 6-10 februarie 2012, Paris, Franţa. 

Alic Clefos 

1. Participarea la seminarul „Eliminarea traficului de fiinţe umane din RM şi Ucraina prim măsuri 
ale pieţii muncii” 05.02.2009. 

2. Organizarea şi participarea la seminarul „Consolidarea colaborării între organele de drept cu 
atribuţii în domeniu prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane”, 17-19 aprilie 2009. 

3. Seminarul de instruire ,,Eforturile comune ale organelor de drept şi autorităţilor din domeniul 
sănătăţii în statele membre UE şi ţările terţe pentru  prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, 
protecţia şi asistenţa victimelor TFE”, 12-13 iunie 2013. 

4. Seminar de instruire destinat pentru ofiţerii noi numiţi în domeniul antitrafic, care are drept scop 
de ai familiariza pe ultimii cu specificul de investigare şi abordare asupra infracţiunilor de trafic de 
fiinţe umane şi a celor conexe, organizat de către Centrul pentru combaterea traficului de 
persoane.Vadul lui Vodă,  20-21 iunie 2012. 

Boris Glavan  

1. Participarea  la seminarul cu tema „Combaterea exploatării minorilor prin Internet”  în incinta 
Centrului de Combatere a Traficului de Persoane  al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii 
Moldova, organizat de Agenţia de Imigrare şi Serviciul Vamal (ICE), SUA, 14. -18.03.2011. 

2. Participarea la seminarul de instruire în cadrul celei de-a III-ea şcoli de Poliţie din Bavaria 
(Germania) situată în or.Wurzburg, 23-27 mai 2011. 

Anatol Andronache 

1. Seminar- Informarea şi instruirea juridică a colaboratorilor OAI şi contribuţia acestora la 
asigurarea garantării respectării drepturilor si libertăţilor fundamentale ale omului pe parcursul 
desfăşurării urmării penale, la aplicarea reţinerii şi la aplicarea măsurilor preventive, desfăşurat pe 
23.01.2008 – 25.01.2008 în comisariatele teritoriale din R. Moldova. 

2. Seminar de instruire ,,Lupta împotriva traficului de persoane sub aspectul consolidării 
sistemului moldovenesc de gestionare a migraţiei şi cooperării internaţionale”, 03-07 noiembrie 2008, 
Varşovia, Polonia. 

3. Stagiu de informare şi perfecţionare organizat de către Fundaţia Hanss Seidel, 14-19 iulie 2009, 
Bavaria, Germania. 

4. Seminar cu genericul „Principii şi metodica valorificării – valorificarea operativă”, desfăşurat 
pe 10-15 mai 2010, organizat de Oficiul Federal de poliţie pentru Investigaţii Criminale din Germania 
care a avut loc în incinta Biroului Interpol a MAI. 

5. Programul Comun al Uniunii Europene şi Consiliului Europei în Moldova privind susţinerea 
Democraţiei în Republica Moldova în colaborare cu Institutul Naţional de Justiţie. Curs de instruire 
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pentru formatori în domeniul combaterii torturii şi a relelor tratamente, desfăşurat pe 27 septembrie – 
01 octombrie 2010. 

6. Curs de instruire iniţială pentru ofiţerii de urmărire penală, desfăşurat în septembrie – octombrie 
2010. 

7. Seminar organizat de  Ambasada SUA. Curs de instruire pentru ofiţerii de poliţie în domeniul 
cercetării la faţa locului, desfăşurat pe 11.04.2011 – 15.04.2011, Academiei ILEA, or. Budapesta, 
Ungaria. 

8. Seminar pentru experţi „Perfecţionarea programelor de instruire privind exercitarea urmăririi 
penale pe cauzele penale privind infracţiunile de corupţie”, organizat de Oficiul Secretariatului GUAM 
cu sediul în or. Kiev, Ucraina, 26-27 ianuarie 2012, Participanţi: reprezentanţii MAI, CCCEC, CSJ, din 
R. Moldova şi respective din Statele GUAM. 

9. Seminar privind elaborarea unui Curriculum de Anticorupţie, în comun pentru Serviciile 
Partenere (poliţie, poliţa de frontieră şi serviciile vamale) din Republica Moldova şi Ucraina, cu 
genericul „Metode de instruire moderne” pentru membrii grupului de lucru 21- 25 februarie 2012, 
oraşul Odessa, Ukraina. 

10. Instruire a formatorilor în domeniul Justiţiei pentru Copii, ,,Justiţia pentru Copii”, 21-31 martie 
2012, Tbilisi, Georgia, organizat de către Oficiul Regional al UNICEF pentru Ţările Europei de Est şi 
Comunitatea Statelor Independente din Geneva.  

11. Instruirea colaboratorilor MAI în calitate de formatori în domeniul prevenirii şi combaterii 
torturii, 21.06.2012 – 26.06.2012. 

Corneliu Burbulea  

1. Seminar, organizat de către Departamentul Justiţie, SUA; Administraţia pentru combaterea 
traficului de droguri, SUA, cu tematica Combaterea traficului de droguri, desfăşurat pe  12 – 23 mai 
2008, Centrul de instruire al Serviciului Vamal al R. Moldova. 

Sergiu Nestor  

1. Seminar cu Genericul „Protecţia şi apărarea drepturilor minorilor”, desfăşurat la 24.01.2008 – 
25.01.2008, or. Riga, Letonia.  

2. Vizită de informare şi perfecţionare, susţinut de către Fundaţia „Hanns Seidel” 15 – 20 iulie 
2008. 

3. Seminar ,,Normele de drept în vederea organizării descoperirii infracţiunilor comise în 
transport”, desfăşurat pe 15 – 16 decembrie 2010,  Universitatea de Stat a Afacerilor Interne, oraşul 
Odesa, Ucraina. 

4. Training cu genericul „Combaterea traficului ilicit de droguri”organizat de misiunea EUBAM şi 
cu fundaţia „Hans Seidel” la 26-29 iulie 2011, or. Odesa, Ucraina. 

Eugen Bargan  

1. Seminar ,,Formarea de formatori în domeniul combaterii violenţei în familie”, desfăşurat la 18 
noiembrie – 20 noiembrie 2010, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI. 
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2. Seminar ,,Tehnicile de investigare pro-active în cazurile de trafic de persoane: experienţa 
naţională şi internaţională”, 29 noiembrie – 03 decembrie 2010, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI. 

Ştefan Belecciu 

1. Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu genericul: „Sisteme regionale de protecţie şi garantare a 
drepturilor omului, particularităţile lor”, organizată în mun. Chişinău, 29-30 octombrie 2011. 

2. Seminarul ştiinţifico-practic cu tematica „Curriculum-ul privind poliţia comunitară al 
Academiei „Ştefan cel Mare” din Republica Moldova” organizat de Programul Comun al Consiliului 
Europei şi Uniunea Europeană „Susţinerea Democraţiei în Moldova” în cooperare cu Academia 
„Ştefan cel Mare”, 26-27 septembrie 2011. 

3. Seminarul ştiinţifico-practic cu genericul „Formarea formatorilor în domeniul poliţiei 
comunitare”, organizat de Programul Comun al Consiliului Europei şi Uniunea Europeană „Susţinerea 
Democraţiei în Moldova” în cooperare cu Academia „Ştefan cel Mare”, 25-28 octombrie 2011. 

4. Seminarul ştiinţifico-practic, cu tematica „Formarea formatorilor în domeniul poliţiei 
comunitare” organizat de Programul Comun al Consiliului Europei şi Uniunea Europeană „Susţinerea 
Democraţiei în Moldova” în cooperare cu Academia „Ştefan cel Mare”, 21-23 noiembrie 2011. 

5. Seminarul „Cu privire la prezentarea manualului privind facilitarea exercitării libertăţii la 
întrunire”, organizată de Programul Comun al Consiliului Europei şi Uniunea Europeană „Susţinerea 
Democraţiei în Moldova” în cooperare cu Academia „Ştefan cel Mare”, 2 decembrie 2011. 

6. Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu genericul „Sisteme regionale de protecţie şi garantare a 
drepturilor omului, particularităţile lor”, Chişinău, 29-30 octombrie 2011. 

7. Participarea la „Seminarul de pilotare al programului de instruire GOVAC în domeniul 
migraţiei, pentru instituţiile guvernamentale”, organizat în colaborare cu Biroul migraţie şi azil, 29-31 
octombrie 2012. 

Anatolie Cananău 

1. Trainingul-seminar cu genericul „Problemele asigurării ordinii publice şi a drepturilor 
fundamentale ale omului în timpul manifestaţiilor cu caracter de masă”, cu participarea comisarilor 
adjuncţi pe ordinea publică ai comisariatelor de poliţie din Republică, organizat de Catedra de drept 
poliţienesc, în conformitate cu acţiunea 9.3 al Planului de acţiuni al MAI pentru anul 2010 de 
implementare a recomandărilor Comitetului ONU împotriva torturii. Participare cu raportul: 
„Prezentarea comenzilor non-verbale de dirijare cu efectivul implicat în menţinerea şi/sau restabilirea 
ordinii publice. Prezentarea mijloacelor speciale utilizate în unele state europene pentru asigurarea şi 
menţinerea ordinii publice”, 15 septembrie 2010. 

2. Seminarul de instruire cu genericul: „Poliţia de proximitate”, cu participarea experţilor din 
Franţa, organizat în incinta Academiei „Ştefan cel Mare”, 22-23 noiembrie 2010. 

3. Seminarul de instruire cu genericul: „Prevenirea criminalităţii la nivel comunitar, sarcini şi 
posibilităţi de cooperare în activitatea de prevenţie”, eveniment organizat cu suportul Ministerului 
Federal de Interne din Germania, 3-6 mai 2011. 

4. Seminar-trainingul cu genericul „Prezentarea Proiectului MiniEu-roeast”, cu participarea 
reprezentanţilor Armeniei, Belorusia, Poloniei, Azedbarjanului, Gruziei şi a Republicii Moldova, 19-23 
septembrie 2011. 
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5. Seminarul de instruire cu tematica „Curriculumul privind poliţia comunitară al Academiei 
„Ştefan cel Mare” din Republica Moldova”, organizat de Programul Comun al Consiliului Europei şi 
Uniunea Europeană „Susţinerea Democraţiei în Moldova” în cooperare cu Academia MAI „Ştefan cel 
Mare”, 26-27 septembrie 2011. 

6. Seminarul de instruire cu tematica „Formarea formatorilor în domeniul poliţiei comunitare”, 
organizat de Programul Comun al Consiliului Europei şi Uniunea Europeană „Susţinerea Democraţiei 
în Moldova” în cooperare cu Academia MAI „Ştefan cel Mare”, 25-28 octombrie 2011. 

7. Seminarul de instruire, fără raport, dar în calitate de formator, cu tematica „Formarea 
formatorilor în domeniul poliţiei comunitare” organizat de Programul Comun al Consiliului Europei şi 
Uniunea Europeană „Susţinerea Democraţiei în Moldova” în cooperare cu Academia MAI „Ştefan cel 
Mare”, 21-23 noiembrie 2011. 

8. Participarea la sesiunile de instruire, în cadrul Centrului de reforme al MAI, pentru agenţii de 
patrulare rutieră ai subdiviziunilor subordonate Direcţiei Poliţiei Rutiere, cu scopul consolidării 
capacităţilor profesionale de comunicare, promovării unor noi standarde şi practici de lucru pe 
segmentul securitate rutieră, 28 mai-17 august 2012. 

Vitalie Ionaşcu 

1. Seminarul de instruire cu tematica „Poliţia de proximitate”, cu participarea experţilor din 
Franţa, 22-23 noiembrie 2010. 

2. Seminarul de instruire cu tematica „Curriculum-ul privind poliţia comunitară al Academiei 
„Ştefan cel Mare” din Republica Moldova”, organizat de Programul Comun al Consiliului Europei şi 
Uniunea Europeană „Susţinerea Democraţiei în Moldova” în cooperare cu Academia MAI „Ştefan cel 
Mare”, 26-27 septembrie 2011. 

3. Seminarul de instruire cu tematica „Formarea formatorilor în domeniul poliţiei comunitare”, 
organizat de Programul Comun al Consiliului Europei şi Uniunea Europeană „Susţinerea Democraţiei 
în Moldova” în cooperare cu Academia MAI „Ştefan cel Mare”, 25-28 noiembrie 2011. 

4. Participarea la sesiunile de instruire, în cadrul Centrului de reforme al MAI, pentru agenţii de 
patrulare rutieră ai subdiviziunilor subordonate Direcţiei Poliţiei Rutiere, cu scopul consolidării 
capacităţilor profesionale de comunicare, promovării unor noi standarde şi practici de lucru pe 
segmentul securitate rutieră, 28 mai-17 august 2012. 

5. Seminarul ştiinţifico-practic cu genericul „Metodologia de intervenţie în cazurile de violenţă în 
familie”, organizat de Ambasada SUA, desfăşurat în cadrul Academiei Internaţionale a Organelor de 
Drept „ILEA” în or. Budapesta, Ungaria, eveniment organizat cu suportul Fondului ONU pentru 
Populaţie (UNFPA) în Republica Moldova, 19-23 noiembrie 2012. 

6. Seminarul ştiinţifico-practic desfăşurat în scopul implementării Legii nr.45-XVI din 1 martie 
2007 „cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie”, cu raport intitulat  ,,Tactica audierii 
minorului – victimă a violenţei în familie”, organizat de către Centrul de Drept al Femeilor în 
parteneriat cu Fondul ONU pentru populaţie în Moldova, în incinta  Academiei MAI „Ştefan cel 
Mare”, 3-5 decembrie 2012. 

7. Seminarul ştiinţifico-practic desfăşurat în scopul implementării Legii nr.45-XVI din 1 martie 
2007 „cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie”, cu raport intitulat „Mecanisme de 
soluţionare a cazurilor de violenţă în familie”, organizat de către Centrul de Drept al Femeilor în 
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parteneriat cu Fondul ONU pentru populaţie în Moldova, în incinta  Academiei MAI „Ştefan cel 
Mare”, 12-14 decembrie 2012. 

Vitalie Telipan  

1. Seminarul-training cu genericul „Problemele asigurării ordinii publice în timpul întrunirilor cu 
condiţia respectării drepturilor omului”, eveniment organizat de către Catedra de drept poliţienesc a 
Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 16 iunie 2010. 

2. I etapă a seminarului specializat cu genericul „Gestionarea mulţimilor de masă”, eveniment 
organizat de MAI al RM în cadrul Programului Consiliului Europei şi Comisiei Europene privind 
susţinerea democraţiei în RM, 20-21 septembrie 2010. 

3. A II-a etapă a seminarului specializat cu genericul „Gestionarea mulţimilor de masă”, 
eveniment organizat de MAI al RM în cadrul Programului Consiliului Europei şi Comisiei Europene 
privind susţinerea democraţiei în RM, 18-19 octombrie 2010. 

4. Seminarul specializat cu genericul „Formare de formatori în domeniul prevenirii şi combaterii 
violenţei domestice”, eveniment organizat de Misiunea OSCE  în parteneriat cu Institutul Naţional de 
Justiţie, 18-20 noiembrie 2010. 

5. Seminarul specializat din cadrul „Asistenţei Poloneze pentru anul 2011”, cu genericul „Paşii 
spre o cooperare mai apropiată de Europa: Consolidarea capacităţii organelor de drept din Moldova în 
vederea cooperării eficiente cu partenerii Uniunii Europene”, 20-23 iunie 2011. 

6. Seminarul de instruire a formatorilor cu tematica: „Metodologia de predare a principiilor poliţiei 
comunitare în conformitate cu cele mai bune practici internaţionale”, eveniment organizat în cadrul 
Programului comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene „Susţinerea democraţiei în Republica 
Moldova, 25-28 octombrie 2011. 

7. Seminarul ştiinţifico-practic cu genericul „Elaborarea Codului de etică şi deontologie al 
poliţistului” organizată în sala de conferinţe al hotelului „Jazz” de către Misiunea UE în cadrul 
proiectului „Susţinerea Guvernului RM în domeniul anticorupţiei, reformei MAI, inclusiv a poliţiei şi 
protecţiei datelor cu caracter personal”, 15 noiembrie 2012. 

8. Seminarul ştiinţifico-practic cu genericul „Metodologia de intervenţie în cazurile de violenţă în 
familie”, organizat de Ambasada SUA, desfăşurat în cadrul Academiei Internaţionale a Organelor de 
Drept „ILEA” în or. Budapesta, Ungaria, eveniment organizat cu suportul Fondului ONU pentru 
Populaţie (UNFPA) în Republica Moldova, 19-23 noiembrie 2012. 

9. Seminarul ştiinţifico-practic desfăşurat în scopul implementării Legii nr.45-XVI din 1 martie 
2007 „cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie”, cu raport intitulat „Modalitatea de 
luare la evidenţă a agresorilor familiali”, organizat de către Centrul de Drept al Femeilor în parteneriat 
cu Fondul ONU pentru populaţie în Moldova, în incinta  Academiei MAI „Ştefan cel Mare”, 3-5 
decembrie 2012. 

10. Seminarul ştiinţifico-practic desfăşurat în scopul implementării Legii nr.45 din 01.03.2007 „cu 
privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie”, cu raport intitulat „Executarea ordonaţei de 
protecţie”, organizat de către Centrul de Drept al Femeilor în parteneriat cu Fondul ONU pentru 
populaţie în Moldova, în incinta  Academiei MAI „Ştefan cel Mare”, 12-14 decembrie 2012. 

Veaceslav Grati 
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1. Participarea în cadrul „Programului de instruire în domeniul dezvoltării capacităţilor 
manageriale ale angajaţilor MAI”, organizat şi desfăşurat în scopul promovării principiilor democratice 
de funcţionare a sistemului poliţienesc, dezvoltarea capacităţilor MAI în procesul de realizare a 
Planului de acţiuni UE-RM, a Programului Preliminar pe Ţară „Provocările Mileniului”, în parteneriat 
cu Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului,  16 noiembrie 
2007 - 31 decembrie 2008. 

2. Participarea la şedinţele de lucru a conducătorilor serviciilor resurse umane a MAI ale statelor 
membre ale Comunităţii Statelor Independente, cu genericul „Implementarea noilor tehnologii 
informaţionale în procesul de instruire a cadrelor OAI ale statelor-membre ale CSI”,  desfăşurate în or. 
Sanct-Petersburg, Federaţia Rusă, 15-18 mai 2008. 

3. Participarea la şedinţele de lucru a conducătorilor serviciilor resurse umane a MAI ale statelor 
membre ale Comunităţii Statelor Independente, cu genericul „Probleme privind selectarea şi angajarea 
la serviciu în OAI, căi de îmbunătăţire a calităţii şi creştere a eficienţei acestor activităţi”, desfăşurate în 
or. Kazan, Federaţia Rusă, 18-21 mai 2010. 

4. Desfăşurarea în parteneriat cu Centrul Internaţional „La Strada” a trainingului cu genericul 
„Tehnici de audiere a copilului victimă-martor al traficului de copii şi/sau exploatări sexuale 
comerciale”,  organizat în cadrul Proiectului „Susţinerea parteneriatului durabil de combatere a 
traficului de persoane în Republica Moldova”, iniţiat de Departamentul de Stat al SUA şi a Proiectului 
Comisiei Europene „Măsuri suplimentare privind combaterea traficului de copii în Moldova”, în cadrul 
programului „Suportul acţiunilor axate pe prevenirea vătămării copiilor, supuşi influenţei conflictelor 
militare, combaterea traficului de fiinţe umane şi reabilitarea victimelor”, lucrările căruia s-au 
desfăşurat în cadrul Institutului de formare profesională continuă şi cercetări ştiinţifice aplicative al 
Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, 14-27 octombrie 2010 şi 2-10 noiembrie 2010. 

5. Participarea la şedinţele de lucru a conducătorilor serviciilor resurse umane a MAI ale statelor 
membre ale Comunităţii Statelor Independente, cu genericul „Perfecţionarea muncii de asigurare cu 
cadre calificate a OAI ale statelor-membre a CSI”, desfăşurate în or. Kiev, Ucraina , 15-16 iunie 2011. 

6. Seminarul de formare de formatori, cu tematica „Instruirea formatorilor în domeniul combaterii 
violenţei în familie şi aspecte juridice ale fenomenului în Moldova”, organizat de Misiunea OSCE din 
Republica Moldova, 18-20 noiembrie 2010. 

7. În parteneriat cu Fondul ONU pentru Populaţie din Republica Moldova în cadrul proiectului 
„Consolidarea capacităţilor colaboratorilor de poliţie în identificarea şi soluţionarea multidisciplinară a 
cazurilor de violenţă în familie”, au fost organizate şi desfăşurate atelierele de instruire în identificarea 
şi soluţionarea multidisciplinară a cazurilor de violenţă în familie pentru şefii sectoarelor de poliţie, 
şefii de post şi inspectorii operativi de sector din patru Comisariate raionale de poliţie, după cum 
urmează: Anenii Noi (4 noiembrie 2010, pentru 15 funcţionari); Rezina (11 noiembrie 2010, pentru 21 
funcţionari); Şoldăneşti (18 decembrie 2010, pentru 16 funcţionari); Vulcăneşti (30 noiembrie, 1 şi 2 
decembrie 2010, pentru 59 funcţionari), conform unei agende de lucru coordonate cu specialiştii şi 
experţii din cadrul MAI şi Academia „Ştefan cel Mare”, 1 octombrie 2010- 31 mai 2011. 

8. Participarea la „Atelierul de lucru pentru elaborarea Mecanismului de Evaluare a Necesităţilor 
de Instruire şi a instrumentelor de evaluare a instruirii ex-ante şi ex-post”, în cadrul proiectului susţinut 
de Uniunea Europeană „Susţinerea Guvernului Republicii Moldova în domeniul anticorupţie, reformei 
MAI, inclusiv a poliţiei şi protecţiei datelor cu caracter personal (MIAPAC)”, 3-5 octombrie 2012. 

 Radion Cojocaru 
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1. Seminar metodic de instruire Planul-cadru provizoriu pentru ciclul  1  (studii superioare de 
licenţă). 

Repere fundamentale”, Academia  MAI „Ştefan cel Mare”,  14.10.2008; 
2. Seminar metodic de Cerinţe ce ţin de completarea borderoului cumulativ de evidenţă a reuşitei 

studenţilor şi elaborarea testelor de evaluare a reuşitei curente”, Academia  MAI „Ştefan cel Mare”,  
14.10.2008; 

3. Seminar metodic Comunicarea didactică în universitate. Optimizarea procesului de adaptare a 
studenţilor la învăţarea de tip universitar ( pe 06.02.2009); 

4. Trianing de instruire cu genericul ”Cyber & Modern Technology Crime Combat”, organizat de 
Egyptian Fund for Technical Cooperation With Commonwealth States, desfăşurat pe perioada 18.04-
21.05.2008; 

5. Seminar metodic organizat de către Serviciul studii şi asigurare a calităţii a Academiei „Ştefan 
cel Mare” a MAI cu genericul „Problema ierarhizării universităţilor şi consecinţele imediate şi 
strategice asupra mediilor universitare. Programul de modernizare a sistemului educaţional în RM. 
11.02.2010; 

6. Seminar metodic organizat de către Serviciul studii şi asigurare a calităţii a Academiei „Ştefan 
cel Mare” a MAI cu genericul: „Natura psiho-socială a relaţiilor „profesor-student”, 14.04.2011. 

7. Seminar metodic Conceptul de curriculum universitar. Structura curriculumului universitar” 
Academia  MAI „Ştefan cel Mare”,  28.04.2011; 

8. Seminar metodic Programul de modernizare a sistemului educaţional în R.Moldova”, Academia  
MAI „Ştefan cel Mare”, 28.04.2011. 

 
Alexandru Zosim 
1.Seminarul internaţional „Sistemul detenţiei poliţieneşti şi drepturile omului” din cadrul 

Proiectului austriac „Cooperarea poliţienească pentru combaterea traficului cu fiinţe umane, traficului 
cu migranţi şi a migraţiei ilegale”, Chişinău, 16-19 septembrie 2008. 

2.Seminarul internaţional „„Depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din 
activitatea infracţională” 14-15 aprilie 2011. 

 
Cornel Osadcii 
1. Trianing de instruire cu genericul: „Managementul corpului de comandă în OAI” organizat şi 

desfăşurat de ICITAP pe perioada 14.08-17.08.2008. Seminar metodic de Cerinţe ce ţin de completarea 
borderoului cumulativ de evidenţă a reuşitei studenţilor şi elaborarea testelor de evaluare a reuşitei 
curente”, Academia  MAI „Ştefan cel Mare”,  14.10.2008; 

2. Seminar metodic Comunicarea didactică în universitate. Optimizarea procesului de adaptare a 
studenţilor la învăţarea de tip universitar ( pe 06.02.2009); 

3. Seminarul metodic organizat de către Serviciul studii şi asigurare a calităţii a Academiei 
„Ştefan cel Mare” a MAI cu genericul „Comunicarea didactică în universitate. Optimizarea procesului 
de adaptare a studenţilor la învăţarea de tip universitar”, 06.02.2009; 

4. Seminar metodic organizat de către Serviciul studii şi asigurare a calităţii a Academiei „Ştefan 
cel Mare” a MAI cu genericul „Problema ierarhizării universităţilor şi consecinţele imediate şi 
strategice asupra mediilor universitare. Programul de modernizare a sistemului educaţional în RM. 
11.02.2010; 

5. Seminar metodic Conceptul de curriculum universitar. Structura curriculumului universitar” 
Academia  MAI „Ştefan cel Mare”,  28.04.2011; 

 
 Oleg Rusu 
1. Seminarul „Международное право и правоохранительная деятельность» organizat de către 

CICR în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI în perioada 27-28 martie 2008; 
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2. Seminarul metodic organizat de către Serviciul studii şi asigurare a calităţii a Academiei „Ştefan 
cel Mare” a MAI cu genericul „Cerinţe ce ţin de completarea borderoului cumulativ de evidenţă a 
reuşitei studenţilor şi elaborarea testelor de evaluare a reuşitei curente, 14.10.2008; 

3. Seminarul „Sistemul detenţiei poliţieneşti şi drepturile omului” din cadrul proiectului austriac 
„Cooperare poliţienească pentru combaterea traficului cu fiinţe umane, traficului cu migranţi şi a 
migraţiei ilegale” desfăşurat în perioada 16.09.2008 – 19.09.2008 în cadrul Academiei „Ştefan cel 
Mare”. 

4. Seminarul metodic organizat de către Serviciul studii şi asigurare a calităţii a Academiei „Ştefan 
cel Mare” a MAI cu genericul „Comunicarea didactică în universitate. Optimizarea procesului de 
adaptare a studenţilor la învăţarea de tip universitar”, 06.02.2009; 

5. Seminarul organizat de către reprezentanţii Poliţiei franceze cu genericul „Rolul poliţiei în 
societatea modernă”, Chişinău, Academia „Ştefan cel Mare”, 15-16 noiembrie 2010. 

6. Seminarul metodic organizat de către Serviciul studii şi asigurare a calităţii a Academiei „Ştefan 
cel Mare” a MAI cu genericul „Problema ierarhizării universităţilor şi consecinţele imediate şi 
strategice asupra mediilor universitare. Programul de modernizare a sistemului educaţional în RM. 
11.02.2010. 

7. Seminarul metodic organizat de către Serviciul studii şi asigurare a calităţii a Academiei „Ştefan 
cel Mare” a MAI cu genericul: „Natura psiho-socială a relaţiilor „profesor-student”, 14.04.2011. 

 
 Valentin Chiriţa 

1. Seminarul internaţional „Dreptul internaţional şi activitatea de ocrotire a normelor de drept”, 
Chişinău, 27-28 martie 2008. 

2. Seminarul metodic „Comunicarea dialectică în universitate. Optimizarea procesului de adaptare 
a studenţilor la învăţarea de tip universitar”, Chişinău, 06 februarie 2009. 

3. Seminarul internaţional „Project management” din cadrul Proiectului austriac „Cooperarea 
poliţienească pentru combaterea traficului cu fiinţe umane, traficului cu migranţi şi a migraţiei ilegale”, 
Chişinău, 07-10 iulie 2009. 

4. Seminarul metodic „Psihologia personalităţii studentului contemporan şi a activităţii lui de 
învăţare”, Chişinău, 25 februarie 2010 

5. Seminarul metodic „Conceptul de curriculum universitar. Structura curriculumului universitar”, 
Chişinău, 28 aprilie 2011. 

6. Seminarul internaţional în cadrul Proiectului Twinning „Suport pentru implementarea şi 
respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”, Chişinău, 30 mai-2 iunie 
2011. 

7. Seminarul de instruire a formatorilor cu tematica: „Metodologia de predare a principiilor poliţiei 
comunitare în conformitate cu cele mai bune practici internaţionale”, Chişinău, 25-28 octombrie 2011. 

8. Seminar: Dezbateri publice privind măsurile de prevenire şi combatere a corupţiei introduse în 
pachetul legislativ de punere în aplicare a Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei şi a Planului de 
Acţiuni (Pilonul IV)” desfăşurate în incinta hotelului „Codru”, Chişinău, 6 decembrie 2012. 

 
   Ion Slisarenco 
1. Trianing de instruire The Law Enforcement Executive Development program of the 

international law enforcement academy (ILEA), Budapesta, Ungaria, desfăşurat pe perioada 29.05.11 - 
21.07.2011. 

2. Cursul de formare continuă Cercetarea crimelor informaţionale (Cybercrime Investigations), 
organizat de Secţia Justiţie Penală şi Aplicare a Legii a Ambasadei SUA în Republica Moldova şi 
Institutul Naţional al Justiţiei al Republicii Moldova, desfăşurat în perioada 12-16 martie 2012. 

3. Seminar metodic organizat de către Serviciul studii şi asigurare a calităţii a Academiei „Ştefan 
cel Mare” a MAI cu genericul: „Natura psiho-socială a relaţiilor „profesor-student”, 14.04.2011. 
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4.  Seminar metodic Conceptul de curriculum universitar. Structura curriculumului universitar” 
Academia  MAI „Ştefan cel Mare”,  28.04.2011; 
 5. Cursul de formare continuă Cercetarea crimelor informaţionale (Cybercrime Investigations), 
organizat de Secţia Justiţie Penală şi Aplicare a Legii a Ambasadei SUA în Republica Moldova şi 
Institutul Naţional al Justiţiei al Republicii Moldova, desfăşurat în perioada 12-16 martie 2012. 

 
Roman Staraşciuc 

 
1. Participarea la concursul internaţional pe probleme de cetăţenie, migraţiune şi refugiaţi „Noul 

Orizont”, 8-16 iunie 2008, Minsk, organizat de Înaltul Comisariat al ONU pentru refugiaţi. 
2. Participarea la Seminarul de instruire ,,Guvernarea democratică în sectorul de securitate” 

desfăşurat pe 27-29 octombrie 2008  în incinta Centrului de Informare şi Documentare privind NATO, 
or.Chişinău. 
      3.Organizarea şi desfăşurarea seminarului de instruire „Dreptul refugiaţilor”, 25 februarie 2010.  
 

Veaceslav Ursu  

1. Participare la vizita de studiu cu tema “Gestionarea mulţimilor şi tactici specifice pentru 
combaterea dezordinilor publice” 16-21 noiembrie 2010, Londra. 

Lilian Luchin 

1. Atelier de lucru cu genericul „Investigarea infracţiunilor comise prin intermediul Internet-ului” 
din cadrul proiectului „Suport pentru implementarea şi respectarea drepturilor de proprietare 
intelectuală în Republica Moldova” 17-19 ianuarie 2012, Academia „Ştefan cel Mare”. 

Ion Chirtoacă 

1. Cursul de instruire în domeniul metodologiei de intervenţie în cazurile de violenţă în familie 
organizat de Ambasada SUA din RM cu suportul Guvernului SUA în incinta Academiei Internaţionale 
a Organelor de Drept, or. Budapesta, Ungaria, 18-24. 11.2012. 

 
Roman Vozian 
1. Participarea la „Seminarul de pilotare al programului de instruire GOVAC în domeniul 

migraţiei, pentru instituţiile guvernamentale”, organizat în colaborare cu Biroul migraţie şi azil, 31 
octombrie 2012. 
  

       Ana Jurnavei 

  1. Participarea la „Seminarul de pilotare al programului de instruire GOVAC în domeniul 
migraţiei, pentru instituţiile guvernamentale”, organizat în colaborare cu Biroul migraţie şi azil, 31 
octombrie 2012. 
  

2.2.3. Lista personalului auxiliar 
Nr. Numele, prenumele, 

patronimicul 
Anul 

naşterii 
Studii obţinute Forme de 

angajare (în 
state, cumul 

intern, cumul 
extern) 

Funcţii deţinute 
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1.  Cerchez Iurie Ion 22.11.73 Academia de Poliţie 
“Ştefan cel Mare” în 
2000 

Titular Director-adjunct, şef 
secţie pregătire şi 
perfecţionare a 
cadrelor 

2.  Ţîmbal Svetlana Iosif 13.08.66 Institutul agricol 
„M.V.Frunze” din 
Chişinău, economie şi 
organizare a agriculturii, 
în 1991 

Titular Lector-metodist 
superior 

3.  Pichin Igor Petru 27.07.75 Universitatea de Stat din 
Moldova, facultatea 
filosofie, în 1996; 
Academia “Ştefan cel 
Mare” în 2003 

Titular Lector-metodist 
superior 

4.  Radu Mariana 
Nicolae 

04.02.71 Universitatea Pedagogică 
de Stat „Ion Creangă” din 
Chişinău în 1997; 
Academia de Poliţie 
„Ştefan cel Mare” în 
2002 

Titular Lector-metodist 

5.  Eşanu Jana Chiril 16.02.68 Universitatea de Stat din 
Moldova în 1990 

Titular Lector-metodist 

6.  Bulgaru Mariana 
Tudor 

26.08.70 Universitatea Tehnică a 
Moldovei, facultatea 
arhitectură şi urbanistică, 
în 1993; Academia de 
Poliţie “Ştefan cel Mare” 
în 2002 

Titular Lector-metodist 
superior 

7.  Şclearuc Viorica 
Vasili 

28.01.82 Academia „Ştefan cel 
Mare” în 2004 

Titular Lector-metodist 

8.  Borodac Eugenia 
Vasile 

24.02.42 Universitatea de Stat din 
Moldova în 1975 

Cumul extern Laborant superior 

9.  Guţu Elena Timofei 29.09.49 Institutul Pedagogic de 
Stat în 1975 

Cumul extern Laborant superior 

10.  Furtuna Larisa 
Andrei 

06.10.65 Universitatea de Stat 
„V.I.Lenin” din 
Chişinău, facultatea 
matematică şi 

Titular Lector-metodist 
superior 
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cibernetică, în 1988; 
Academia de Poliţie 
“Ştefan cel Mare” în 
2002 

11.  Zubic-Diaconu 
Svetlana Pavel 

07.01.70 Institutul Pedagogic de 
Stat “Alecu Russo” din 
Bălţi, facultatea filologie, 
limba şi literatura 
română, în 1992; 
Academia de Poliţie 
„Ştefan cel Mare” în 
2000 

Titular Lector-metodist 
superior 

12.  Druţă Nadejda 
Valentin 

06.10.81 Academia „Ştefan cel 
Mare” în 2004 

Titular Lector-metodist 

13.  Boşcaneanu Marcel 
Toma 

31.07.84 Academia “Ştefan cel 
Mare” în 2006 

Titular Lector-metodist 

14.  Coreţcaia Cristina 
Ivan 

06.04.88 Academia „Ştefan cel 
Mare” în 2004 

Titular Laborant superior 

15.  Reniţă Tatiana Vasile 22.04.65 Academia „Ştefan cel 
Mare” în 2004 

Titular Laborant superior 

16.  Staver Liliana 
Evgheni 

24.09.83 Academia “Ştefan cel 
Mare” în 2006 

Titular Lector-metodist 

17.  Postovan Olga Vasile 08.05.85 Universitatea de Stat din 
Moldova în 2007 

Titular Lector-metodist 

18.  Bucaţel Alina Ion 13.04.86 Universitatea de Stat din 
Moldova în 1990 

Titular Laborant superior 

19.  Rusu Svetlana Victor 04.02.86 Academia de studii 
economice din Moldova, 
facultatea contabilitate, 
în 2010 

Titular Lector-metodist 

20.  Postolachi Vadim 
Grigore 

02.10.87 Universitate de studii 
Europene în 2010 

Titular Şef cabinet tehnică 
specială 

21.  Buliga Tatiana 
Anatoli 

14.02.51 Universitatea de Stat din 
Moldova în 1985 

Titular Bibliotecar superior 

22.  Cepili Elena Fiodor 28.02.56 Universitatea de Stat din Titular Bibliotecar superior 
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Moldova în 1979 

23.  Zubcevskaia Anna 
Nicolai 

15.06.61 Universitatea de Stat din 
Moldova în 1985 

Titular Bibliotecar superior 

24.  Caraulan Iulia Tudor 03.03.51 Universitatea din 
Tiraspol în 1972 

Titular Bibliotecar superior 

25.  Patiurca Cristina 
Constantin 

05.02.81 Universitatea de studii 
Umanistice în 2003 

Titular Laborant superior 

26.  Stropşa Teodora 
Nicolae 

10.07.82 Universitatea de Stat din 
Moldova în 2004 

Titular Laborant superior 

27.  Slabari Elena 
Vladimir 

03.06.91 an. III f/f Academia 
“Ştefan cel Mare” 

Titular Laborant superior 

28.  Savca Elena Valeriu 22.11.79 Academia “Ştefan cel 
Mare” în 2003 

Titular Lector-metodist 

29.  Golub Olesea 
Alexandru 

02.11.83 Universitatea Slovonă în 
2006 

Titular Laborant superior 

30.  Cucu Tatiana Dmitrii 18.04.85 Universitatea de Stat din 
Moldova, facultatea 
filologie în 2006 

Titular Lector-metodist 

31.  Afanasii Ana Filip 07.01.80 Universitatea „Ion 
Creangă” 2003 

Titular Laborant superior 

32.  Dobă Olga Andrei 22.11.86 Universitatea Liberă 
Internaţională din 
Moldova în 2009 

Titular Lector-metodist 

33.  Pasat Nina Andrei 09.04.85 UCCM în 2010 Titular Laborant superior 

34.  Batrîncea Limma 
Dumitru 

21.03.86 Universitatea „Ion 
Creangă” în 2008 

Titular Lector-metodist 

35.  Moiseeva Zinaida 
Valeri 

27.12.90 Universitatea Pedagogică 
de Stat „Ion Creangă”, 
facultatea filologie, spec. 
română - italiană în 2008 

Titular Laborant superior 

36.  Ţipişca Gabriela 
Timofei 

16.05.76 Universitatea de Stat din 
Moldova, facultatea 
filologie, în 1998; 
Academia de Poliţie 

Titular Lector-metodist 
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„Ştefan cel Mare” în 
2000 

37.  Monacu Victor 
Victor 

20.05.85 Universitatea Tehnică în 
2007 

Titular Şef de laborator 

38.  Rotaru Tatiana 
Leontie 

03.01.78 Cursuri operator 
computer în 2002 

Titular Laborant superior 

39.  Moţpan Victor 
Feodosie 

19.09.70 Academia de Poliţie 
„Ştefan cel Mare” în 
2001 

Titular Laborant superior 

40.  Argint Maria 
Gheorghe 

01.09.74 Academia de Poliţie 
„Ştefan cel Mare” în 
1998 

Titular Lector-metodist 

41.  Marjanovschi Anatoli 
Fiodor 

25.08.47 Institutul Pedagocic în 
1969 

Titular Şef al complexului de 
instruire 

42.  Cuţeviţchii Alexandr 
Serghei 

28.12.50 Universitatea de Stat din 
Moldova în 1981 

Titular Şef al complexului de 
instruire 

43.  Losi Svetlana Victor 09.03.63 Tehnicum or. Kiev în 
1983 

Titular Laborant superior 

44.  Luncaşu Tatiana Ivan 21.11.61 Tehnicum or. Kiev în 
1982 

Titular Laborant superior 

45.  Clipa Inna Constantin 31.08.81 Academia “Ştefan cel 
Mare” în 2003 

Titular Lector-metodist 

46.  Manciu Iulia Nicolae 23.11.80 UCCM în 2010 Titular Metodist, şef de 
cabinet 

47.  Dzero Stela Nicolae 05.02.80 Academia “Ştefan cel 
Mare” în 2002 

Titular Laborant superior 

48.  Scorici Tatiana 
Vladimir 

19.09.81 Institutul de Studii 
Politice şi Relaţii 
Internaţionale în 2004 

Titular Laborant superior 

49.  Ursu Alesea Mihail 15.05.85 Universitatea de Stat din 
Moldova în 2007 

Titular Laborant superior 

50.  Guzun Aliona Ion 26.04.81 Universitatea de 
criminologie, drept, în 
2003 

Titular Lector-metodist 
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51.  Panuş Carolina 
Simion 

06.12.81 Colegiul de Poliţie în 
2003 

Titular Laborant superior 

52.  Gânu Gheorghe 
Leontie 

20.10.48 Colegiul Industrial 
Pedagogic în 1977 

Titular Instructor auto 

53.  Josan Aliona Timofei 07.01.77 Academia de studii 
economice din Moldova, 
facultatea management, 
în 1999; Academia 
„Ştefan cel Mare” în 
2006 

Titular Lector-metodist 
superior 

54.  Tiron Irina Anatolie 11.04.43 Universitatea de Stat din 
Moldova în1970 

Cumul intern, 
laborant 
superior 

Lector-metodist 
superior 

55.  Triboi Tatiana Ion 02.04.74 Universitatea Tehnică a 
Moldovei, facultatea 
tehnologie, în 1996; 
Academia de Poliţie 
“Ştefan cel Mare” în 
2001 

Titular Lector-metodist 
superior 

56.  Ghereg Nelea 
Alexandru 

05.08.60 Institutul Politehnic 
„Serghei Lazo” în1990 

Cumul intern, 
laborant 
superior  

Lector-metodist 
superior 

57.  Tomuleţ Angela 
Gheorghe 

26.03.71 Universitatea de Stat din 
Moldova, facultatea 
istorie, în 1993; 
Academia „Ştefan cel 
Mare” în 2007 

Titular Lector-metodist 
superior 

58.  Grosu Elena Valeriu 17.12.82 Academia „Ştefan cel 
Mare” în 2004; 
Universitatea de stat din 
Tiraspol în 2010 

Titular Metodist 

59.  Ciobanu Vitalie 
Teodor 

06.06.75  Titular Conducător de 
orchestră 

60.  Moşin Octavian 
Victor 

03.06.77 Academia Teologică 
ortodoxă în 1999 

Titular Conducător artistic 

61.  Bacinschi Sergiu 16.05.84 Academia “Ştefan cel Titular Lector-metodist 
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2.3. Mijloacele financiare disponibile 

Volumul total de finanţare a Academiei pentru perioada anilor 2008 – 2012 a constituit 1900,5 
mii lei, şi anume: 

• 2008 – 221,2 mii lei; 
• 2009 – 161,6 mii lei; 
• 2010 – 319,6 mii lei; 
• 2011 – 565,2 mii lei; 
• 2012 – 632,9 mii lei. 

Ponderea mijloacelor financiare destinate sectorului ştiinţific din contul mijloacele bugetare a 
constituit 234,7 mii lei, şi anume: 

• 2008 – 55,5 mii lei; 

Alexandru Mare” în 2006 

62.  Ţvigunov Iurie 
Mihail 

26.09.63 Academia „Ştefan cel 
Mare” în 1997 

Cumul intern, 
lector superior 

Şef bibliotecă 

63.  Cebotari Vera Ion 06.09.56 Institutul de Cultură din 
Moscova în 1982 

Titular Şef-adjunct 
bibliotecă, şef 
serviciu achiziţie, 
evidenţă, catalogare 
şi prelucrare 

64.  Ciobanu Irina Sergiu 14.01.77 Universitatea de Stat din 
Moldova în 2000 

Titular Bibliotecar-bibliograf 
categoria I 

65.  Ştefan Emilia 
Alexandr 

06.10.70 Universitatea de Stat din 
Moldova în 1995 

Titular Şef serviciu 

66.  Soltu Liubov Vasile 29.12.48 Universitatea de Stat din 
Moldova în 1973 

Titular Şef serviciu 

67.  Costeţchi Aurica 
Vladimir 

13.12.66 Şcoala Republicană „E. 
Sîrbu” în 1986 

Titular Şef serviciu 

68.  Cotruţă Lilia Tudor 24.06.74 Universitatea de Stat din 
Moldova în 2010 

Titular Şef serviciu 

69.  Davidenco Galina 
Vasili 

11.07.49 Universitatea de Stat din 
Moldova în 1975 

Titular Bibliotecar categoria 
superioară 

70.  Diuvenji Inesa Vasile 12.07.81 Academia „Ştefan cel 
Mare” în 2003 

Titular Bibliotecar categoria 
superioară 

71.  Tihon Evdochia 
Nichifor 

17.01.60 Tehnicum Tehnologic în 
1980 

Titular Bibliotecar categoria 
superioară 
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• 2009 – 56,6 mii lei; 
• 2010 – 52,0 mii lei; 
• 2011 – 30,1 mii lei, 
• 2012 – 40,5 mii lei. 

Ponderea mijloacelor financiare destinate sectorului ştiinţific din contul mijloacele 
extrabugetare a constituit 824,1 mii lei, şi anume: 

• 2008 –165,7 mii lei; 
• 2009 – 105,0 mii lei; 
• 2010 – 267,6 mii lei; 
• 2011 – 114,3 mii lei; 
• 2012 – 171,5 mii lei. 

 
 2.4 Potenţialul logistic şi infrastructura de cercetare 
  

Activitatea de cercetare ştiinţifică este susţinută de o bază tehnico-materială bună ce cuprinde 
etajele 1,2,3,4 ale blocului de studiu, în total – aproximativ 700 m2. Graţie eforturilor depuse de 
Academie în ultimii ani, baza tehnico-materială creată corespunde, în mare măsură, exigenţelor care 
permit desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice. 

Pe lângă faptul că cercetătorii beneficiază de biblioteca Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI, 
care dispune de un fond bogat de carte şi are atât publicaţii ştiinţifice fundamentale, monografii, studii, 
cât şi publicaţii periodice în domeniu, facultăţile Drept şi SOP mai beneficiază de o bibliotecă secretă 
proprie cu o gamă bogată de literatură juridică cu un spaţiu de peste 98 m2. Un rol important pentru 
asigurarea procesului de cercetare ştiinţifică cu literatură îl au cabinetele metodice ale catedrelor, 
completate cu literatură didactico-ştiinţifică în domeniu, culegeri de acte normative naţionale şi 
internaţionale sistematizate, cataloage bibliografice pentru fiecare disciplină de profil din cadrul 
catedrei, diverse schiţe, scheme şi alte materiale ilustrative. Academia mai dispune de o sală de 
conferinţe cu o capacitate dimensională de 157 m2. 

Cercetările ştiinţifice realizate se bazează pe utilajul didactic şi tehnologiile moderne pe care le 
deţine instituţia. În activitatea ştiinţifică sunt foarte utile computatoarele facultăţii care au legătură cu 
reţeaua globală internet, facilitînd semnificativ procesul activităţii de cercetare. 

Catedra Procedură penală şi criminalistică dispune de spaţiu de instruire în activităţile practice 
din cadrul disciplinei „Criminalistica” ce se desfăşoară în laboratoare special amenajate.  

Practica la cursul Criminalistica se realizează în condiţii de laborator criminalistic. Principalele 
aptitudini pe care le obţin studenţii sunt determinate de: cercetarea la faţa locului, depistarea urmelor 
infracţiunii, reliefarea lor. De asemenea, se practică formarea celor mai simple aptitudini de cercetări 
criminalistice, cum ar fi: efectuarea expertizelor traseologice, dactiloscopice, balistice etc. La finele 
practicii studenţii fixează într-un album probele acumulate ce reprezintă o dovadă a cunoştinţelor şi 
experienţei acumulate.   
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3. REZULTATELE CERCETĂRII, CALITATEA, EFICIENŢA, RELEVANŢA, IMPAC-
TUL 
 
3.1. Rezultatele ştiinţifice mai importante. 
       2008 

1. Marian Gherman, „Îndrumar metodic privind prevenirea şi combaterea infracţiunilor de 
migraţiune ilegală, trafic de fiinţe umane şi copii”, (coautori G. Cosovan, A. Clefos,  I. Botnari.). 
Chişinău. Îndrumarul conţine prevederi privind particularităţile organizării şi realizării activităţii de 
prevenire şi combatere a infracţiunilor de migraţiune ilegală, trafic de fiinţe umane şi copii, 144p.  
 
2. Marian Gherman, „Particularităţi ale activităţii de organizare şi planificare a prevenirii şi 
descoperirii infracţiunilor cu largă rezonanţă socială şi în serie”. Editura  Academia „Ştefan cel 
Mare”, (coautor Eugen Blîndu), Chişinău, 2008, 92 pag. 
3.Alexei Pungă, „Activitatea investigativ-operativă a OAI” (partea generală), (coautori V. 
Mejinschi, S. Carp, A. Pareniuc), Chişinău, 2008, 400 p. 
4. Alexei Pungă, „Prevenirea şi descoperirea escrocheriilor”, (coautori A. Pareniuc), Chişinău, 
2008. „Materialul elaborat vizează aspecte generale referitoare la prevenirea şi descoperirea actelor de 
escrocherie”, 64 p. 

5. Simion Carp, Criminalitatea penitenciară. Chişinău 2008, Ed.Acad. ,,Ştefan cel Mare”, 190p. 
         

2009-2010 

1. Adrian Paladii, teza de doctor în drept: Violul: studiu de drept penal şi investigarea judiciară 
a infracţiunii. Cercetarea ştiinţifică este dedicată studierii infracţiunii de viol din perspectiva dreptului 
penal precum şi relevarea particularităţilor investigării judiciare a infracţiunii. Scopul şi obiectivele 
tezei de doctorat.  
2. Sergiu Cernomoreţ, teză de doctor în drept: Răspunderea penală pentru samavolnicie. Studiul 
ştiinţific a fost axat pe domeniul dreptului penal special, atenţia fiind acordată analizei juridico-penale a 
infracţiunii prevăzute de art.352 C.pen. – samavolnicia.  
 
       2010-2011 

1. Valeriu Nour, „Managementul instituţional în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului 
corupţiei” constituie programa cursului universitar pentru ciclul II de studii – masterat – facultatea 
drept, reflectă imensul şi valorosul tărâm al jurisprudenţei.  

2. Marian Gherman„Metodologia prevenirii şi descoperirii infracţiunilor de către serviciul 
Poliţiei Judiciare”,  Editura  Academia „Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2010, 280 pag., (coautori E. 
Blîndu, A. Clefos). 
3. Alexei Pungă, „Combaterea traficului ilicit de droguri”, (coautori I. Jecicov, A. Pareniuc), 
Chişinău, 2010. Monografia expune problema combaterii criminalităţii legate de traficul ilicit de 
droguri, particularităţile cercetării infracţiunilor legate de droguri, 120 p. 
4. Alexei Pungă, „Prevenirea şi descoperirea infracţiunilor de către serviciile Poliţiei judiciare”. 
(Partea specială), (coautor A. Pareniuc), Chişinău, 2011, 417 p.                                                                                  
5. Gheorghe Costachi, Respectarea drepturilor omului-condiţie principală în edificarea statului 
de drept în Republica Moldova. Chişinău: Tipografia Centrală, 2010. 490 p.  

6.Cornel Osadcii, teză de doctor în drept: Diferenţierea şi individualizarea executării pedepsei 
închisorii, Chişinău, 2010. Prezenta cercetare este dedicată investigării ştiinţifice din perspectiva 
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dreptului execuţional-penal a problematicii diferenţierii şi individualizării executării pedepsei 
închisorii.  

7. Oleg Rusu, teză de doctor în drept: Resocializarea penitenciară şi postpenitenciară a 
persoanelor supuse pedepsei cu închisoare, Chişinău 2010. 

8. Boris Glavan, teză de doctor în drept: Liberarea de răspundere penală în contextul legislaţiei 
Republicii Moldova,  Chişinău 2010. 180p. 

9. Valentin Chiriţa, teză de doctor în drept: Analiza juridico-penală şi criminologică a 
infracţiunii de luare de ostatici, Chişinău 2011. Scopul prezentului studiu îl constituie cercetarea 
minuţioasă a complexului de probleme juridico-penale şi criminologice referitoare la infracţiunea de 
luare de ostatici, determinarea esenţei social-juridice a acesteia şi a locului componenţei date în 
sistemul Părţii speciale a Codului penal.  

       2012 

1. Liliana Creangă, teză de doctor în drept: Căile de asigurare a constituţionalităţii în Republica 
Moldova, Chişinău 2012, 170 p. Scopul studiului îl constituie cercetarea complexă a modalităţilor şi 
procedeelor de asigurare a constituţionalităţii unor acte, acţiuni.  

 
3.2. Publicaţii de performanţă. 

       2008 
1. Anatolie Bantuş, Igor Bantuş, Roman Staraşciuc, „Elemente de drept public”, Editura „Elena-
V.I., Chişinău, 2008, 473 p. 
2. Valeriu Nour, Gh. Chiriţa „Instruirea Poliţienească”, ed. Poliart SRL, Chişinău 2008, 249 p. (16 
c/a); 
3.Marian Gherman, Eugen Blîndu,. „Particularităţi ale activităţii de organizare şi planificare a 
prevenirii şi descoperirii infracţiunilor cu largă rezonanţă socială şi în serie”, Chişinău, 2008, 92 
p. 

4. Alexei Pungă, Simion Carp, Alexandru Pareniuc Valentin Menjinschi. „Activitatea 
investigativ-operativă a OAI” (partea generală),Chişinău, 2008, 400p. 

5. Alexei Pungă, Alexandru Pareniuc. „Prevenirea şi descoperirea escrocheriilor”, Chişinău, 
2008,64 p. 

6. Mihai Ciupac, Alexandru Pareniuc,  „Combinaţia operativă: concept şi caracterizare”. 
Chişinău 2008, 94 pag.  

7. Simion Carp, Criminalitatea penitenciară, Chişinău, Ed. Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 
Chişinău, 2008, 190p. 

2009 

1. R. Cojocaru, Viorel Berliba (în coautorat), Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu. 
Studiu ştiinţifico-practic, Chişinău, 2009, 847 p. 

 
      2010 
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1. Andrei Guştiuc., L.Guştiuc. Diminuarea riscurilor profesionale prin îmbunătăţirea procesului 
de recrutare a angajaţilor pentru organele afacerilor interne. Experienţa LAPD (Los Angeles 
Police Department). În materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Evaluarea şi 
prevenirea riscurilor la care sunt expuşi colaboratorii organelor afacerilor interne şi ai altor organe de 
drept” desfăşurată la data de 26-27 octombrie 2010, mun.Chişinău, Academia „Ştefan cel Mare” a 
MAI. Chişinău. 2011. Editura Bons Offices SRL. p.76-82. 

2. Гуштюк Андрей. Актуальные проблемы юстиции Республики Молдова в контексте 
европейской интеграции. International Scientific Journal – Law and Politology Nr.18, December 
2011. Chişinău. 2011. Editura Print-Caro. p.6-13.  

3. Marin Gherman, Alic Clefos, Eugen Blîndu. „Metodologia prevenirii şi descoperirii 
infracţiunilor de către serviciul Poliţiei Judiciare”, Chişinău 2010, 280 p. 

4. Victor Mîrzac „Detectorul comportamentului simulat în activitatea de urmărire penală”, 
Chişinău 2010, 62 p. 

5. Alexei Pungă, Alexandru Pareniuc. „Combaterea traficului ilicit de droguri”, Chişinău, 2010, 
120 p. 

6. Simion Carp, Drept execuţional-penal, Chişinău, Ed. Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 
Chişinău, 2010, 344 p. 

 
2011 

1. Roman Staraşciuc, „Dreptul refugiaţilor”, Chişinău, 2011, 152p (7,6 c.a). 
2. Igor Bantuş, Nicolae Sandu, Oleg Chiril, „Organele de ocrotire a normelor de drept”, Editura 
Academiei „Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2011, 350p. 
3. Alexei Pungă, Alexandru Pareniuc. „Prevenirea şi descoperirea infracţiunilor de către 
serviciile Poliţiei judiciare”. (Partea specială), Chişinău, 2011, 417 p. 
4.Valentin Chiriţa, Luarea de ostatici (analiza juridico-penală şi criminologică), Chişinău, Ed. 
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2011, 244 p. 
5.Cornel Osadcii, Diferenţierea şi individualizarea executării pedepsei închisorii, Chişinău 2011, 
Ed. Academia „Ştefan cel Mare” a MAI 2011, p.283. 
6.Oleg Rusu, Resocializarea penitenciară şi postpenitenciară a persoanelor supuse pedepsei cu 
închisoare, Chişinău, Tipografia Academiei „Ştefan cel Mare”,  2011, 320 p. 
7. Radion Cojocaru, Drept penal. Partea specială. Culegere de speţe (Ediţia a II-a revăzută şi 
adăugită), Chişinău, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2011, 130p. 
 
       2012 
1) A.Pungă (coautor Al.Pareniuc), Hoţii în lege – mituri şi realitate, Chişinău 2012, 105p. 
 
 
4. ANTRENARE ÎN ACTIVITĂŢI CONEXE CERCETĂRII. 
Forme de antrenare în activităţi conexe cercetării 
 
1. Andrei Guştiuc, doctor în drept., conf.univ - Perfectarea avizelor la sesizările Curţii 
Constituţionale a Republicii Moldova după cum urmează: 

1.10.12.2010 – Sesizarea „privind controlul constituţionalităţii sintagmei „în locuinţe”, cuprinsă 
în art.176 din Codul contravenţional al Republicii Moldova”, înaintată de avocatul parlamentar Aurelia 
Grigoriu. 
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2.11.05.2011 – Sesizarea prin care se solicită controlul constituţionalităţii art.IX pct.2, 3, 5 şi 7 
din Legea nr.48 din 26 martie 2011 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” şi art.20 
lit.a), b), d), f) şi l) din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr.52 din 31 martie 2011, înaintat de un 
grup de deputaţi din fracţiunea parlamentară a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

 
4.1. Cercetători implicaţi în procesul de instruire în alte facultăţi/universităţi. 
 
1. Igor Bantuş – doctor în drept, conferenţiar universitar – Universitatea ”Perspectiva-INT”, cu 
următoarele disciplini: Drept parlamentar şi Mari sisteme de drept.  
 
3. Radion Cojocaru, doctor în drept, conf.univ. – USEFS, Facultatea de Protecţie, Pază şi Securitate, 
disciplina Drept penal (Partea specială); Drept penal al afacerilor.  

4. Alexandru Zosim, doctor în drept., conf.univ. – USEFS, Facultatea de Protecţie, Pază şi Securitate, 
disciplina Drept penal (Partea generală); Drept penal (Partea specială); Drept penal al afacerilor. 

5. Vasile Florea, doctor în drept., conf.univ. –  USM, Facultatea Drept, Drept penal (Partea 
generală),Drept execuţional-penal,  perioada de activitate 2008. 

 
4.2. Ponderea cercetătorilor implicaţi în procesul de instruire. 
100% din cercetătorii ştiinţifici sunt implicaţi în procesul de instruire, o mare parte la Ciclul I licenţă, 
cei cu grad ştiinţific şi la Ciclul II masterat. 
 
4.3  Raportul nr. teze de licenţă/nr.cercetători şi nr. teze de master/nr.cercetători. 

Raportul 2008 2009 2010 2011 2012 

Nr.teze de licenţă/nr.cercetori 161/65 126/68      160/70   242/78  183/75 

Nr.teze de master/nr.cercetători 70/65 70/68       160/70  160/78  165/75 

 
 

4.4. Antrenarea în procesul de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare. 
În cadrul Facultăţii de Drept şi SOP unii cercetători sunt implicaţi în procesul pregătirii cadrelor 

ştiinţifice de calificare înaltă şi anume sunt conducători ştiinţifici la tezele de doctorat. 
 
4.5. Preşedinţi şi membri ai Comisiei examenelor. 
80% din cercetătorii ştiinţifici sunt implicaţi în comisiile de stat ca membri ai acestora, secretari sau 

ca vicepreşedinţi. 
 

1. Iurie Larii, dr., conf. univ., a participat în calitate de preşedinte al Comisiei de licenţă şi de susţinere 
a tezelor de master la UCCM. 

2. Radion Cojocaru, dr., conf. univ., a participat în calitate de membru al Comisiei examenelor de 
licenţă la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 

 
     4.6. Premii, distincţii şi titluri.  

2008 



73 
 

1. Liliana Creangă, doctor în drept. Insigna pentru serviciul impecabil de gradul III,  acordat pe 5 
decembrie 2008 prin ordinul 561 ef. 

2. Radion Cojocaru, doctor în drept, conferenţiar universitar, Titlul de cel mai bun profesor al anului de 
studii 2007-2008 în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”. 
3. Radion Cojocaru, doctor în drept, conferenţiar universitar, Diploma Ministerului Educaţiei pentru 
profesionalism înalt, devotamentul acordat sistemului învăţământului şi aportul adus în realizarea 
demersului educaţional. 
4. Radion Cojocaru, doctor în drept, conferenţiar universitar, Insigna MAI Serviciu impecabil de gradul 
IV, acordată prin Ord. nr. 561 Ef. din 05.12.2008. 
5. Radion Cojocaru, doctor în drept, conferenţiar universitar, Diploma ,,Cel mai bun profesor al 
anului”, 2008. 
6. Anatol Andronache, Diploma pentru ,,Cea mai bună publicaţie a anului”, 2008. 
7. Cornel Burbulea, Diploma pentru ,,Cea mai bună publicaţie a anului”, 2008. 
8. Sergiu Nestor, Diploma pentru ,,Cea mai bună publicaţie a anului”, 2008. 
9. Iurie Odagiu, doctor în drept, conf.univ, Diploma pentru ,,Cea mai bună publicaţie a anului”, 2008. 
10. Natalia Popuşoi, Diploma pentru ,,Cea mai bună publicaţie a anului”, 2008. 
 
       2009 

1. Liliana Creangă, doctor în drept. Insigna colaborator eminent, acordat pe 2 martie 2009 prin ordinul 
105 ef. 

2. Gheorghe Costachi, Diploma „Meritul Academic” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

3. Radion Cojocaru, doctor în drept, conferenţiar universitar, Crucea „Pentru merit” de clasa II-a, 
acordată prin Ord. nr. 482 Ef. din 4.12.2009. 
4. Alexandru Zosim, doctor în drept, conferenţiar universitar, Titlul de cel mai bun profesor al anului 
de studii 2009-2010 în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”. 
5. Anatol Andronache, Diploma pentru ,,Cea mai bună publicaţie a anului”, 2009. 
6. Cornel Burbulea, Diploma pentru ,,Cea mai bună publicaţie a anului”, 2009. 
7. Roman Staraşciuc, Diploma ,,Cel mai bun profesor al anului”, 2009. 

 

2010 

1. Valeriu Nour, doctor în drept, conferenţiar universitar, medalie jubiliară „20 de ani de la fondarea 
Poliţiei Naţionale” ord. MAI nr. 380 ef din 03.12.2010. 

2. Marian Gherman, doctor în drept, conferenţiar universitar, insigna MAI „Pentru serviciul impecabil” 
de gradul I,II,III. 
3. Marian Gherman, doctor în drept, conferenţiar universitar, insigna MAI „20 ani poliţia R. Moldova”, 
2010. 
4. Alexei Pungă, lector superior- „Crucea pentru merit” de gradul II, 2010. 
5. Victor Mîrzac, lector superior- „Crucea pentru merit” de gradul II, 2010. 
6. Boris Glavan, doctor în drept, insigna MAI „Pentru serviciul impecabil” de gradul II. ord.MAI nr. 
381 efectiv din 03.12.2010. 
7. Alic Clefos, lector superior, insigna MAI „Pentru serviciul impecabil” de gradul II din 2010. 
8. Radion Cojocaru, doctor în drept, conferenţiar universitar, Diploma Guvernului de gradul II pentru 
rezultate meritorii obţinute în realizarea procesului educaţional şi ştiinţific în Academia “Ştefan cel 
Mare”, 2010. 
9. Radion Cojocaru, doctor în drept, conferenţiar universitar, Insigna Jubiliară MAI „20 de ani Poliţia 
naţională”, acordată prin Ord. nr. 380 Ef. din 3.12.2010. 
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10. Vasile Florea, doctor în drept, conferenţiar universitar, Crucea ,Pentru merit clasa II, Ordinul 
Ministerului Afacerilor Interne № 319 din 22.10.2010. 
11. Cornel Osadcii, doctor în drept, conferenţiar universitar, Insigna MAI „Colaborator eminent”, 
acordată prin Ord. nr. 290 Ef. din 01.10.2010. 
12. Oleg Rusu, doctor în drept, conferenţiar universitar, Diploma MAI în semn de recunoştinţă pentru 
aportul adus la instruirea cadrelor pentru sistemul organelor afacerilor interne, profesionalism şi ţinută 
civică înaltă, disciplină ireproşabilă în serviciu, devotament cauzei, promovarea imaginii pozitive a 
organelor afacerilor interne în societate, precum şi în legătură cu sărbătorirea zilei profesionale a 
lucrătorului de învăţământ. 
13. Lilian Luchin, Diploma ,,Cel mai bun profesor al anului”, 2010. 
14. Alexandru Pareniuc, doctor în drept, conf.univ, Diploma pentru ,,Cea mai bună publicaţie a anului”, 
2010. 
15. A.Punga, Diploma pentru ,,Cea mai bună publicaţie a anului”, 2010. 
16. Alexandru Zosim, doctor în drept, conf.univ, Diploma ,,Cel mai bun profesor al anului”, 2010. 

 

 2011 
1. Vasile Florea, doctor în drept, conferenţiar universitar, Diplomă de onoare, acordată prin Ord. nr. № 
114 din 30.09.11. 
2. Cornel Osadcii, doctor în drept, conferenţiar universitar, Insigna MAI Serviciu impecabil de gradul 
II, acordată prin Ord. nr. 574 Ef. din 09.12.2011. 
3. Oleg Rusu, doctor în drept, conferenţiar universitar, Diploma „Pentru merite deosebite în activitatea 
Academiei „Ştefan cel Mare”. 
4. Valentin Chiriţa, doctor în drept, Diplomă pentru merite deosebite în activitatea Academiei „Ştefan 
cel Mare” a MAI al RM. 
5. Anatol Andronache, Diploma ,,Cel mai bun profesor al anului”, 2011. 
6. E.Blîndu, Diploma pentru ,,Cea mai bună publicaţie a anului”, 2011. 
7.A.Clefos, Diploma pentru ,,Cea mai bună publicaţie a anului”, 2011. 
8.L.Creangă, doctor în drept, Diploma pentru ,,Cea mai bună publicaţie a anului”, 2011. 
9.M.Gherman, doctor în drept, conf. univ, Diploma pentru ,,Cea mai bună publicaţie a anului”, 2011. 

 
4.7. Experţi ai unor proiecte şi/sau membri ai unei activităţi ştiinţifice de peste hotare. 
 
4.8. Membri ai unor societăţi ştiinţifice internaţionale. 
 

   Andrei Guştiuc este membru al unor organizaţii şi instituţii ce realizează diverse activităţi, inclusiv 
ştiinţifice: 

1. Din februarie 2010 – membru al ABA-UNDP International Legal Resource Center (ILRC), 
SUA; 

2. Din decembrie 2009 – membru al Fulbright Association, SUA; 

3. Din octombrie 2009 – membru al Federalist Society for Law and Public Policy Studies, SUA. 

 
4.9. Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice din ţară. 
         

2010-2012 
1. Gheorghe Costachi, doctor hab în drept, prof.univ– membru al colegiului de redacţie al revistei 
Legea şi Viaţa. 
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2. Gheorghe Gheorghe, doctor hab în drept, prof.univ – membru al colegiului de redacţie al revistei 
Закон и Жизнь . 
3. Gheorghe Costachi, doctor hab în drept, prof.univ – membru al colegiului de redacţie al revistei 
Omul şi Universul. 
4. Vasile Florea, doctor în drept, conferenţiar universitar, membru al colegiului de redacţie ,,Legea şi 
viaţa”. 
5. Vasile Florea, doctor în drept, conferenţiar universitar, membru al colegiului de redacţie ,,Закон и 
жизнъ”. 
              

    2008-2012 
1.Ştefan Belecciu, doctor în drept, conferenţiar universitar, membru al colegiului de redacţie al sesiunii 
de comunicări ştiinţifice a Institutului de Ştiinţe Administrative din RM.  
2. Membri ai colegiului de redacţie Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului 
Afacerilor Interne al Republicii Moldova: Gheorghe Costachi, Tudor Osoianu, Radion Cojocaru, 
Alexandru Zosim, Iurie Larii, Gheorghe Gladchi, Veaceslav Ursu, Ştefan Belecciu, Andrei Guştiuc, 
Marian Gherman, Alexandru Pînzari, Veaceslav Grati, Alexandru Pareniuc, Igor Trofimov, Vasile 
Florea, Valeriu Nour. 
 
4.10.Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice de peste hotare. 
1.Gheorghe Costachi, doctor în drept, prof. univ. – Право и Политология (Международный 
научный журнал) (Azerbaidjan, Georgia, Moldova), trimestrial. 
2. Radion Cojocaru, doctor în drept, conferenţiar universitar,  membru al colegiului de redacţie al 
revistei ştiinţifice, „ Власть. Человек. Закон”, editată în or. Zaporojie, Ucraina. 
3. Ştefan Belecciu, doctor în drept, conferenţiar universitar, membru al colegiului de redacţie al revistei 
ştiinţifice Acta Universitatis ,,G.Bacovia”- Juridica, Bacău. 
 
4.11. Membri şi experţi ai CSŞDT, CNAA. 
1. Tudor Osoianu – expert CNAA, 2011. 
2. Ştefan Belecciu – expert CNAA, 2011. 
3. Iurie Odagiu – expert CNAA, 2011. 
4. Igor Trofimov – expert CNAA, 2011. 
 
4.12. Membri ai comisiilor specializate de evaluare în scopul acreditării ştiinţifice a 

organizaţiilor. 
2008 - Gheorghe Costachi, preşedintele Comisiei de acreditare a Universităţii Slavone. 
2008 - Gheorghe Costachi, preşedintele Comisiei de acreditare a Institutului Nistrean de Economie şi 
Drept. 
2010 - Radion Cojocaru, membru al Comisiei de acreditare a Universitatăţii de Studii Aplicate din 
Moldova. 
2011 - Radion Cojocaru, membru al Comisiei de acreditare a Universităţii de stat Alecu Russo din 
Bălţi. 
2011- Iurie Larii, membru al Comisiei de acreditare a Universitatăţii de Stat din Moldova. 
2011- Ştefan Belecciu, membru al Comisiei de acreditare la Academia Militară. 
 
4.13. Participare în activitatea comisiilor instituite de Preşedinte, Parlament, Guvern. 
  
1. Valentin Chiriţa, membru al grupului de lucru interministerial privind modificarea şi completarea 
legislaţiei naţionale în conformitate cu standardele internaţionale în scopul ratificării de către R. 
Moldova a Convenţiei Consiliului Europei cu privire la protecţiei copiilor împotriva exploatării 
sexuale, semnate la 25.11.2007, Lanzarote, Spania. (Ordinul MAI nr.144 din 02 iunie 2011). 
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2. Şt.Belecciu, membru al grupului de lucru privind elaborarea noii Legi cu privire la Poliţie, 2012. 
3. I.Trofimov, membru al grupului de lucru privind elaborarea noii Legi cu privire la Poliţie, 2012. 
4. M.Gherman, membru al grupului de lucru privind elaborarea noii Legi cu privire la activitatea 
specială de investigaţii, 2012. 
 
4.14. Conducători ai proiectelor de cercetare.  
1. Valeriu Nour, membru al proiectului comun al CoE şi CE împotriva corupţiei, spălării banilor şi 
finanţării terorismului în RM (MOLICO), 2008. Rezultat: Au fost desfăşurate 3 seminare pentru oficiali 
cu funcţie de conducere în cadrul agenţiilor de aplicare a legii „Perfecţionarea integrităţii în serviciul 
public prin auto-evaluarea riscurilor coruptibilităţii”, 30-31 ianuarie 2008, în Academie. 
2. Iurie Odagiu, Ştefan Belecciu, membrii proiectului ,,Cooperarea operaţională şi procesul comun de 
perfecţionare multidisciplinară pentru specialiştii din cadrul organelor de ocrotire a normelor de drept, 
ONG-urilor şi organizaţiilor internaţionale pentru combaterea traficului de fiinţe umane în spaţiul 
ţărilor-membre ale UE, tărilor în curs de aderare şi noilor ţări vecine ale UE”, 2008. Rezultat: Vizita de 
lucru cu privire la specificul investigării cazurilor de trafic de persoane în RM, 29 ianuarie 2008. 
3. Iurie Odagiu, Alexandru Pareniuc, membrii proiectului BUMAD „Combaterea traficului consumului 
de droguri în Belarus, Moldova, Ucraina”, 2009. Rezultat: Participare la seminarul internaţional 
„Achiziţii sub acoperirea drogurilor”, 3-6 noiembrie 2008, Minsk. 
4. Simion Carp, Iurie Odagiu, Marian Gherman, Veaceslav Ursu, Victoria Jitari, Alic Clefos, Ian 
Dogotari, Anatolie Andronache, Boris Glavan, Ştefan Belecciu, membrii proiectului TAIEX pentru 
ofiţerii de poliţie şi dezvoltarea capacităţilor de instruire în conformitate cu standardele UE din cadrul 
Unităţii de Constituire a Instituţiei a Comisiei Europene, 2009-2011. Rezultat: Au fost organizate şi 
desfăşurate seminare cu studenţii cu tematica “Traficul de droguri”, 22-24 septembrie 2009, de 
asemenea vizite de studiu în Belgia. 
5. Simion Carp, Iurie Odagiu, Iurie Larii, Anatolie Cananău, membrii proiectului „Poliţia în societate”, 
2011. Rezultat: Participarea la cursul de instruire “Prevenirea traficului rutier”, 15-19 noiembrie 2010, 
Freudenstadt, Germania. 
6. Veaceslav Ursu, Terentie Carp, Nicolae Plăcintă, Radion Cojocaru, Anatolie Andronache, membrii 
proiectului Guvernului RM şi PNUD (UNDP) – Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, 2011. 
Rezultat: Participare la cicluri de seminare de instruire “Managementul în OAI” pentru perioada de 5 
luni, 15 februarie – 15 iunie 2011. 
7. Lilian Luchin, membru al proiectului de cercetare ,,Metodele moderne de criminalistică şi unele 
aspecte şi tehnici de formare în poliţie ca un instrument utilizat pentru prevenirea şi combaterea 
criminalităţii”, 29.05.2012 – 01.06.2012. 
 
4.15. Membri ai Comitetelor de program la manifestări ştiinţifice naţionale cu participare 

internaţională, la manifestări ştiinţifice internaţionale.  
 
1. Ştefan Belecciu, copreşedinte, membru al comitetului de organizare al Conferinţei internaţionale 
,,Acte inovative în legislaţia achiziţiilor publice. Repercusiuni asupra accesării şi managementului 
fondurilor structurale”, 24-27 noiembrie 2011, Sovata, România. 
2. S. Carp, Iu.Larii, Iu Odagiu, V Gratii, membi ai comitetului de organizare ai Conferinţei naţionale cu 
participare internaţională „Probleme de prevenire şi combatere a criminalităţii de către Organele 
Afacerilor Interne în perioada recesiunii economice”, Chişinău, 2009. 
 
4.16. Seminare ştiinţifice. 
Seminarul ştiinţific de profil, specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (cu specificarea: drept penal; 
criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria 
activităţii investigativ-operative) din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, în următoarea 
componenţă: 
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1.Carp Simion –conferenţiar universitar, doctor în drept, preşedinte al SŞP; 
2.Odagiu Iurie - conferenţiar universitar, doctor în drept, vicepreşedinte al SŞP; 
3.Cojocaru Radion – conferenţiar universitar, doctor în drept, secretar al SŞP; 
4.Larii Iurie – conferenţiar universitar, doctor în drept, membru al SŞP; 
5.Berliba Viorel  - conferenţiar universitar, doctor în drept, membru al SŞP; 
6.Gherman Marian – conferenţiar universitar, doctor în drept, membru al SŞP; 
7.Ursu Veaceslav – conferenţiar universitar, doctor în drept, membru al SŞP; 
8.Florea Vasile – conferenţiar universitar, doctor în drept, membru al SŞP; 
9.Stamatin Ştefan – conferenţiar universitar, doctor în drept, membru al SŞP; 
10. Zosim Alexandru – conferenţiar universitar, doctor în drept, membru al SŞP. 
11. Pareniuc Alexandru – conferenţiar universitar, doctor în drept, membru al SŞP; 
12. Nour Valeriu – conferenţiar universitar, doctor în drept, membru al SŞP; 
13. Gladchi Gheorghe – profesor universitar, doctor habilitat în drept, membru al SŞP; 
14.  Dolea Igor – conferenţiar universitar, doctor habilitat în drept, membru al SSP; 
15. Osadcii Cornel – conferenţiar universitar, doctor în drept, membru al SŞP; 
16. Rusu Oleg – conferenţiar universitar, doctor în drept, membru al SŞP; 
17.  Glavan Boris – conferenţiar universitar, doctor în drept, membru al SŞP; 
18. Chiriţa Valentin – doctor în drept, membru al SŞP; 
 
 Susţinerea tezelor de doctor în cadrul catedrelor  

 
2009 

• specialitatea 12.00.08 – Drept penal (drept penal; criminologie; drept execuţional); tema tezei de 
doctorat: „Răspunderea penală pentru samavolnicie”; autor: Cernomoreţ Sergiu. 
• specialitatea 12.00.08 – Drept penal (drept penal; criminologie; drept execuţional); tema tezei de 
doctorat: „Violul: studiu de drept penal şi investigarea judiciară a infracţiunii”; autor: Paladii Adrian. 
 

 
2010 

• specialitatea 12.00.08 – Drept penal (drept penal; criminologie; drept execuţional); tema tezei de 
doctorat: „Diferenţierea şi individualizarea executării pedepsei închisorii”; autor: Osadcii Cornel. 
• specialitatea 12.00.08 – Drept penal (drept penal; criminologie; drept execuţional); tema tezei de 
doctorat:  „Resocializarea penitenciară şi pospenitenciară a persoanelor supuse pedepsei cu închisoare”; 
autor: Rusu Oleg. 
• specialitatea 12.00.08 – Drept penal (drept penal); tema tezei de doctorat: „Liberarea de răspundere 
penală în contextul legislaţiei Republicii Moldova”; autor: Glavan Boris. 
• specialitatea 12.00.02 – Drept public; tema tezei de doctorat: ,,Căile de asigurare a constituţionalităţii 
în Republica Moldova”; autor: Liliana Creangă. 
• specialitatea 12.00.02 – Drept public; tema tezei de doctorat: ,,Formele şi regimurile de 
guvernământ”; autor: Roman Staraşciuc. 
 
        2011 
• specialitatea 12.00.08 – Drept penal (drept penal, criminologie); tema tezei de doctorat: „Analiza 
juridico-penală şi criminologică a infracţiunii de luare de ostatici”; autor: Chiriţa Valentin. 
 
     
4.17. Preşedinte, secretar, membri, referenţi ai Consiliilor ştiinţifice specializate de susţinere a 

tezelor de doctor/doctor habilitat. 
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 Secretar ştiinţific 
 Iurie Larii, doctor în drept, conferenţiar universitar, secretar ştiinţific al următoarelor Consilii 
ştiinţifice specializate: 
• D 75.12.00.08 – 01* din 09.07.2010; specialitatea 12.00.08 – Drept penal  
• D 75.12.00.08 – 02* din 09.07.2010; specialitatea 12.00.08 – Drept penal  
• D 75.12.00.08 – 03* din 11.09.2010; specialitatea 12.00.08 – Drept penal  
• D 75.12.00.08 – 04* din 19.04.2011; specialitatea 12.00.08 – Drept penal  
• D 75.12.00.08 – 05* din 09.09.2011; specialitatea 12.00.08 – Drept penal  
• D 75.12.00.08 – 06* din 09.09.2011; specialitatea 12.00.08 – Drept penal  
• D 75.12.00.08 – 07* din 26.10.2011; specialitatea 12.00.08 – Drept penal  
• D 75.12.00.08 – 08* din 10.04.2012; specialitatea 12.00.08 – Drept penal  

• D 75.12.00.08 – 09* din 29.08.2012; specialitatea 12.00.08 – Drept penal  

 
Membri al consiliului ştiinţific specializat de susţinere a tezelor de doctor habilitat/doctor 

  
          2008 

1.Andrei Guştiuc, doctor în drept, conferenţiar universitar, în martie 2008 este ales de către 
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare drept membru permanent (pentru anii: 2008-2012) al 
Seminarului ştiinţific Specializat (12.00.02 – Drept Public) 
    2. Valeriu Nour, doctor în drept, membru al Seminarul Ştiinţific de Profil 12.00.08 – Drept penal al 
USM al R.Moldova perioada 2008 – 2009; 
        2010 

1. Radion Cojocaru, doctor în drept, conferenţiar universitar, membru al CŞS pe 9 iulie 2010. 
2. Vasile Florea, doctor în drept, conferenţiar universitar, membru al CŞS pe 9 iulie 2010. 
3. Simion Carp, doctor în drept, conferenţiar universitar, membru al CŞS pe 9 iulie 2010. 
4. Gheorghe Gladchi, doctor habilitat în drept, prof.univ, membru al CŞS pe 9 iulie 2010. 
5. Gheorghe Gladchi, doctor habilitat în drept, prof.univ, membru al CŞS pe 11 septembrie 2010. 
6. Simion Carp, doctor în drept, conferenţiar universitar, membru al CŞS pe 11 septembrie 2010. 
7. Veaceslav Ursu, doctor în drept, conferenţiar universitar, membru al CŞS pe 11 septembrie 

2010. 
8. Simion Carp, doctor în drept, conferenţiar universitar, membru al CŞS pe 9 iulie 2010. 

 
2011 

1. Radion Cojocaru, doctor în drept, conferenţiar universitar, membru al CŞS pe 9 septembrie 
2011. 

2. Radion Cojocaru, doctor în drept, conferenţiar universitar, membru al CŞS pe 15 aprilie 2011. 
3. Iurie Odagiu, doctor în drept, conferenţiar universitar, membru al CŞS pe 9 septembrie 2011. 
4. Iurie Odagiu, doctor în drept, conferenţiar universitar,  membru al CŞS pe 15 aprilie 2011. 
5. Gheorghe Gladchi, doctor habilitat în drept., prof.univ, membru al CŞS pe 9 septembrie 2011. 
6. Simion Carp, doctor în drept, conferenţiar universitar, membru al CŞS pe 9 septembrie 2011. 
7. Gheorghe Gladchi, doctor habilitat în drept., prof.univ, membru al CŞS pe 9 septembrie 2011. 
8. Alexandru Pareniuc, doctor în drept, conferenţiar universitar, membru al CŞS pe 9 septembrie 

2011. 
9. Veaceslav Ursu, doctor în drept, conferenţiar universitar, membru al CŞS pe 26 octombrie 

2011. 
10. Alexandru Pareniuc, doctor în drept, conferenţiar universitar, membru al CŞS pe26 octombrie 

2011. 
        2012 
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1. A.Pareniuc, doctor în drept, conferenţiar universitar, membru al CŞS, ianuarie 2012. 

2. M.Gherman, doctor în drept, conferenţiar universitar, membru al CŞS, ianuarie 2012. 

3. V.Ursu, doctor în drept, conferenţiar universitar, membru al CŞS, 10 aprilie 2012. 

4. V.Ursu, doctor în drept, conferenţiar universitar, membru al CŞS, 29 august 2012. 

5. R.Cojocaru, doctor în drept, conferenţiar universitar, membru al CŞS, 29 august 2012. 

 
Referenţi oficiali 

 2008 
1. Ştefan Belecciu, doctor în drept, conferenţiar universitar - referent oficial la teza de doctor - 
Concepţia modernă a dezvoltării serviciului public în Republica Moldova, autor Irina Vlah.  
2. Ştefan Belecciu, doctor în drept, conferenţiar universitar - referent oficial la teza de doctor - 
Asigurarea legalităţii în administraţia de stat, autor Mihai Manoliu. 
3. Ştefan Belecciu, doctor în drept, conferenţiar universitar - referent oficial la teza de doctor - 
Garanţiile realizării dreptului fundamental la muncă în Republica Moldova, autor Lilian Platon. 
4.   Iurie Odagiu, doctor în drept, conferenţiar universitar - referent oficial la teza de doctor - Asistenţa 
tehnico-criminalistică a descoperirii şi cercetări infracţiunilor: realităţi şi perspective, autor Vitalie 
Colodrovschi. 

5. Viorel Berliba, doctor în drept, conferenţiar universitar - referent oficial la teza de doctor - 
Prescripţia în dreptul penal, autor Florin Sârbu. 

6. Viorel Berliba, doctor în drept, conferenţiar universitar - referent oficial la teza de doctor -  
Aspectele juridico-penale ale eutanasiei, autor Mihaela Vidaicu.  
       2009 

1. Viorel Berliba, doctor în drept, conferenţiar universitar- referent oficial la teza de doctor- Infracţiuni 
legate de prelevarea organelor sau ţesuturilor umane în reglementarea legislaţiei penale contemporane, 
autor Adriana Eşanu.  
2. Viorel Berliba, doctor în drept, conferenţiar universitar- referent oficial la teza de doctor- 
Răspunderea penală pentru acţiunile care dezorganizează activitatea penitenciarelor, autor Vladislav 
Manea.  

        2010 
 

1. Marian Gherman, doctor în drept, conferenţiar universitar - referent oficial la teza de doctor a dlui 
Boris Glavan, cu tema „Liberarea de răspundere penală în contextul legislaţiei Republicii Moldova”. 

2. Ştefan Belecciu, doctor în drept, conferenţiar universitar- referent oficial la teza de doctor- 
Reglementarea ştiinţifico-juridică a statutului cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Republica Moldova, 
autor Svetlana Slusarenco.  
3. Ştefan Belecciu, doctor în drept, conferenţiar universitar- referent oficial la teza de doctor- Rolul 
autorităţilor publice în organizarea securităţii circulaţiei rutiere, autor Sergiu Armaşu.  
4. Ştefan Belecciu, doctor în drept, conferenţiar universitar- referent oficial la teza de doctor- 
Reglementarea juridică a dreptului constituţional de a întemeia şi de a se afilia la un sindicat, autor 
Marian Foca. 
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2011 
1. Gheorghe Gladchi, doctor habilitat în drept, profesor universitar, referent oficial la teza de doctor -
Acordarea asistenţei juridice de către avocat în faza urmăririi penale, autor Vesco Ivan. 
        
4.18. Alte activităţi 
Distincţii  de apreciere a rezultatelor cercetărilor şi elaborărilor. 
1. Gheorghe Costachi – Medalia de Aur pentru Moldova pentru anul 2007 a Institutului Biografic 
American. 
2. Gheorghe Costachi – Medalia de Onoare „Milenium 2000” a Institutului Biografic American, 2008. 
3. Gheorghe Costachi – Ordinul „Gloria Muncii” conferit prin Decretul nr. 119-VI din 3 mai 2011 
semnat de Preşedintele Republicii Moldova (Brevetul nr. 2395 din 3 mai 2011). 

4. Gheorghe Costachi– Diploma Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru contribuţie valoroasă în 
dezvoltarea ştiinţelor juridice şi pregătirea cadrelor de înaltă calificare pe parcursul a peste 50 de ani, 
2011. 

5. Gheorghe Costachi  – Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru realizări ştiinţifice, 2011. 
6. Gheorghe Costachi – Doctor Honoris Causa a Institutului de Antreprenoriat şi Drept 
(Odesa,Ucraina), 2011. 
7. Gheorghe Costachi – Doctor Honoris Causa a Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului 
Afacerilor Interne al Republicii Moldova, 2011. 
8. Gheorghe Costachi – Ordinul „Crucea de Argint” a Institutului Biografic American, 2011. 
9. Gheorghe Costachi – Profesor de onoare al Institutului de Transport Maritim (Izmail, Ucraina), 
2011. 
10. Vasile Florea- Ordinul „Gloria Muncii” conferit prin Decretul nr. 422-VI din 18 decembrie 2011. 
11. Simion Carp- Ordinul ,,Credinţă Patriei” clasa III prin Decretul nr.422-VI din 18 februarie 2011. 
Centrele  universitare şi ştiinţifice, unde au fost invitaţi reprezentanţii organizaţiei pentru 
activitate didactică şi/sau ştiinţifică;  
Southwestern Law School – Los Angeles, California, SUA (2009-2010), Guştiuc Andrei. 
University of California Los Angeles (UCLA), California, SUA (2010), Guştiuc Andrei. 
 
Produse ştiinţifice create, cu înscriere în registru; 
 
5. COOPERĂRI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE. 
5.1. Cooperare în cadrul naţional. 

                                                            
5.1.1 Acordurile de colaborare. 

În scopul realizării obiectivelor planului de studii şi cercetare ştiinţifică, Academia ,,Ştefan cel 
Mare” acordă o atenţie deosebită semnării acordurilor naţionale de colaborare. Schimbul de experienţă, 
participarea în comun la diferite proiecte de cercetare şi publicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice 
fiind prioritare în obţinerea finalităţii şi succesului colaborării. 

Astfel, în perioada evaluată au avut loc colaborări cu următoarele instituţii: 
1. Acord de colaborare între Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM şi Fondul Naţiunilor Unite 

pentru Populaţie pentru implementarea Planului de Lucru Anual, finanţat de UNFPA aprobat ca parte a 
planului de Acţiuni pentru implementarea Programului de asistenţă şi cooperare pentru 2007-2011, din 
04 octombrie 2010. 

  
5.1.2 Rezultate mai importante obţinute în colaborare. 

5.1.3. Date privind colaborarea cu organele centrale de specialitate. 
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             2011 
1. Andrei Guştiuc, doctor în  drept, conferenţiar universitar a realizat  în baza demersului Cancelariei 
de Stat a R.Moldova studiul ,, privind actualitatea acordurilor semnate dintre Moldova şi administraţia 
din stânga Nistrului şi instituţiile vizate”.Rezultatele studiului şi-au găsit materializare în actele 
normative adoptate ulterior. Astfel, a se vedea spre exemplu: Hotărârea Guvernului nr.662 din 
10.09.2011 cu privire la aprobarea Programului activităţilor de reintegrare a ţării pe anul 2011. 
Publicată în Monitorul Oficial al R.Moldova nr.152-155 din 16.09.2011. Art.733 (Cu modificările 
operate prin Hotărârea Guvernului nr.754 din 05.10.2011 cu privire la modificarea Hotărârii 
Guvernului nr.662 din 10 septembrie 2011. Publicată în Monitorul Oficial al R.Moldova nr.166-169 
din 07.10.2011. Art.825). 

2. Marian Gherman, doctor în  drept, conferenţiar universitar este vicepreşedinte al comisiei comune a 
MAI pentru  elaborarea legii cu privire la activitatea specială de investigaţii. 
 
                2012 
1. Alexandru Pareniuc, doctor în  drept, conferenţiar universitar, membru al grupului de lucru pentru 
elaborarea proiectului Legii privind modul de activitate de confecţionare şi distrugere a ştampilelor, 
2012. 
   

5.2. Cooperare internaţională. 

 În contextul ralierii Republicii Moldova la standardele internaţionale în materie de inovare şi 
ştiinţă, Academia ,,Ştefan cel Mare” consideră un obiectiv important, prevăzut şi în Carta Universitară, 
politica de deschidere practicată, constant şi susţinut în spaţiul european şi internaţional. Astfel, prin 
acordurile internaţionale de cooperare ştiinţifică, instituţia noastră îşi propune să susţină principiile 
privind gestionarea proprietăţii intelectuale (PI). Aceste principii garantează reciprocitatea, tratamentul 
echitabil şi avantajele reciproce în materie de PI, promovând astfel încrederea şi schimbul de cunoştinţe 
în cadrul activităţilor de cercetare. Pentru realizarea direcţiilor strategice ale cooperării internaţionale, 
Academia ,,Ştefan cel Mare” a semnat următoarele acorduri de colaborare: 

         1. Protocol de cooperare între instituţiile de învăţămînt superior a MAI/Poliţie a ţărilor membre 
CSI, semnat la Moscova pe  11 septembrie 2009. 

2. Acord de colaborare între Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM şi Universitatea de Stat a 
MAI al Ucrainei din or. Odesa din 27 octombrie 2010. 

          3. Acord de colaborare între Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM şi Institutul Juridic a 
MAI al Federaţiei Ruse din or. Voronej, din 28 ianuarie 2010. 

4. Acord de colaborare între Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM şi INTERPA din 
Istanbul din 2 iulie 2011. 

5. Acord de colaborare între Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM şi Academia de Poliţie 
„A. I. Cuza” a MAI al României din Bucureşti din 3 iunie 2011. 

6. Acord de colaborare între Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM şi Colegiul European de 
Poliţie (CEPOL), din 10 decembrie 2012. 
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7. Contract de instruire în domeniul pregătirii poliţieneşti între Academia „Ştefan cel Mare” a 
MAI al RM şi Academia de Poliţie al MAI al Republicii Azerbaidjan, din 8 septembrie  2012. 

           8. Acord de colaborare între Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM şi Universitatea de 
Drept a Academiei de Ştiinţe a Ucrainei din or. Kiev, din 8 iunie 2007, actualizat 27 august 2012. 

9. Memorandum de înţelegere între Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM şi Universitatea 
de Drept a Academiei de Ştiinţe a Ucrainei din or. Kiev, din 27 august 2012. 

10. Protocol de parteneriat între Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM şi Agenţia 
internaţională pentru prevenirea criminalităţii şi politici de securitate din Bucureşti din 14 iunie 2012. 

În scopul îmbunătăţirii procesului de instruire şi cercetare Academia „Ştefan cel Mare” 
desfăşoară o activitate de proporţii privind stabilirea şi întreţinerea contactelor cu instituţii similare de 
peste hotare, precum şi cu organizaţii străine cu sediul sau filiale în Republica Moldova, cu misiunile 
diplomatice acreditate în Republica Moldova şi misiunile diplomatice ale RM de peste hotare. 

1. Instiututul Juridic al MAI al Ukrainei din or. Donetk http:// www.dli.donetsk.ua 
2. Universitatea de Stat a MAI al Ukrainei din or Dnepropetrovsk http://.www.dduvs.dp.ua 
3. Universitatea MAI a Federaţiei Ruse din or. Sankt-Peterburg http://www.univermvd.ru 
4. Universitatea MAI a Federaţiei Ruse din or. Moskova http://www.mosu-mvd.com 
5. Universitatea de Stat a MAI al Ukrainei din or. Harikov http://www.univd.edu.ua 
6. Academia Naţională a MAI al Ukrainei din or. Kiev http://www.naiau.kiev.ua 
7. Universitatea de Stat a MAI al Ukrainei din or. Odesa http://www.onua.edu.ua 
8. Academia MAI al Republicii Belarus http://www.academy.mia.by 
9. Academia MAI al Federaţiei Ruse din or. Volgograd http://www.va-mvd.ru 
10. Instiututul Juridic al MAI al Federaţiei Ruse din or. Voronej 
11. Academia MAI al Federaţiei Ruse din or.Omsk http://www.omamvd.ru 
12. Fundaţia ,,Hanns Seidel” din or. Munchen, Bavaria http://www.hss.de 
13. Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” din mun. Bucureşti, România 

http://www.academiadepolitie.ro 
14. Academia MAI din Georgia http://www.academy.security.gov.ge 
15. Universitatea MAI al Federaţiei Ruse din or Krasnodar http://www.edu.ru 
16. Universitatea MAI al Federaţiei Ruse din or. Saratov http://www.suimvd.ru  
17. Institutul Juridic al MAI al Federaţiei Ruse din or. Oriol http://www.urinst.orel.ru 
18. Institutul Juridic al Serviciului Federal al Federaţiei Ruse din or. Pscov http://puifsin.ru 
19. Academia de Poliţie din or. Bacu , Azerbaijan http:// http://www.pa.edu.az 
20. Academia de Dirijare a MAI al Ukrainei din or Kiev http://www.aums.kiev.ua  
21. Universitatea de Stat a MAI al Ukrainei din or. Lvov http:// www.livs.lviv.ua 
22. Universitatea de Drept din or. Kiev http://www.kul.kiev.ua 
23. Academia de Poliţie din or. Ankara, Turcia http://www.pa.edu.tr 
24. The Liverpool Law School http://www.liv.ac.uk 
25. International Law Enforcement Academy Budapest http://www.ilea.hu 
26. Academia de Criminalistică şi ştiinţe poliţieneşti din or. Belgrad, Serbia http://www. 

kpa.edu.rs/en/ 
27. Şcoala de agenţi de poliţie din Cluj Napoca, România http://www.scoalapolcj.ro 
28. Şcoala de Formare Initială si Continuă a Personalului Politiei de Frontieră Iasi, România 

http://www.sficppfiasi.ro 
29. Academia de Poliţie din or. Şcitno, Polonia http://www.wspol.edu.pl 
30. Universitatea de Stat din or. Riga, Letonia http://www.university.lv 
31. Academia MAI din or. Duşanbe, Tajikistan 
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5.2.1. Tematica de cercetare a doctoranzilor străini sau naţionali peste hotare  
Doctoranzi străini: 
1. Mînzicu Elena-Cristina. Tema tezei: „Personalitatea infractorului: probleme conceptuale şi 
caracterizare criminologică”. Conducător ştiinţific Larii Iurie, doctor în drept, conferenţiar universitar. 
2. Nicolau Ingrid-Ileana. Tema tezei: „Raportul juridic de dreptul mediului”. Conducător ştiinţific 
Belecciu Ştefan, doctor în drpet, conferenţiar universitar. 
3. Mureşan Marius-Ioan. Tema tezei: „Aspecte teoretice şi practice ale motivului şi scopului 
infracţiunii”. Conducător ştiinţific Moraru Victor, doctor în drpet, conferenţiar universitar. 
4. David Mihail. Tema tezei: „Economia subterană şi spălarea banilor – studiu criminologic”. 
Conducător ştiinţific Stamatin Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar. 
 
5.2.2. Rezultate mai importante obţinute în colaborare.  
 
1. În urma colaborării cu Fundaţia „Hanns Seidel” Bavaria şi în special cu Ministerul afacerilor 
interne bavarez, au fost obţinute următoarele rezultate:  

• Participare la o vizită de informare a cadrului didactic, 15-20 iulie 2008, or. Zulţbah-Rozenberg, 
Bavaria; 

• Participare la seminarul ,,Poliţia şi societatea, 13-16 mai 2008, Chişinău ; 
• Organizarea şi desfăşurarea conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice ,,Rolul societăţii şi 

organelor de drept în contracararea narcomaniei”, 9 octombrie 2008; 
• Vizita de studiu a lectorilor, 2-6 iunie 2008, Munchen;  
• Participare la conferinţa internaţională ,,Terorismul ca fenomen transfrontalier-o ameninţare la 

securitatea Europei”, 3 iunie 2008, Munchen; 
• Organizarea şi desfăşurarea conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice “Cooperarea 

internaţională a organelor de drept în prevenirea şi combaterea criminalităţii transnaţionale”, 5-6 
noiembrie 2009, Chişinău; 

• Vizita de informare a studenţilor în cadrul poliţiei bavareze, 22 august-7 septembrie 2009, 
Zulţbah-Rozenberg; 

• Vizita de studiu a lectorilor, 14-19 iulie 2009, Munchen;  
• Organizarea şi desfăşurarea conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice “Asigurarea drepturilor 

şi libertăţilor fundamentale ale omului în timpul manifestărilor cu character de masă”, 28-29 
ianuarie 2010, Chişinău; 

•  A fost organizat şi desfăşurat seminarul “Lupta împotriva criminalităţii cibernetice”, 28-29 
iunie 2010, Chişinău; 

• Organizarea şi desfăşurarea conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice “Evaluarea şi 
prevenirea riscurilor la care sunt expuşi colaboratorii OAI şiai altor organe de drept”, 26-27 
octombrie 2010, Chişinău; 

• Participarea la seminarul “Managementul personalului, poliţia şi democraţia”, 3-4 mai 2011 în 
Academie; 

• Participarea la seminarul “Proiectarea unui sistem unitar de instruire a angajaţilor MAI adaptat 
la standardele UE”, 5-6 mai 2011 în Chişinău; 

• Vizita de informare, 23-27 mai 2011, Wurzburg, Bavaria; 
• Organizarea şi desfăşurarea conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice “Probleme actale 

privind combaterea traficului de femei”, 2-3 iunie 2011, în Chşinău; 
• Stagiul de informare, 26 august-12 septembrie 2011, Koningsbrun, Germania; 
• Organizarea şi desfăşurarea seminarului “Poliţia şi cetăţenii”, 27 octombrie 2011 în Academie. 



84 
 

2.  În urma colaborării cu Comitetul Internaţional al Crucii Roşii au fost obţinute următoarele 
rezultate: 

• Participarea şi organizarea la seminarul “drept internaţional şi activitatea de ocrotire a normelor 
de drept”, 23-25 aprilie 2007;  

• Participarea studenţilor la concursul internaţional “Profesionalul viitorului” în Federaţia Rusă; 
• Revizuirea şi perfecţionarea programului analitic şi planului thematic al cursului “Drept 

Internaţional umanitar”; 
•    Completarea fondului de carte cu manuale, monografii, acte normative internaţionale.  

 
3. În urma acordului de parteneriat în cadrul Programului preliminar SUA „Provocările 
Mileniului”din cadrul Programului Internaţional de Asistenţă şi Instruire în Materie de Anchete 
Penale (ICITAP) şi Proiectul „Jurnaliştii împotriva corupţiei” a Programului Consolidarea 
capacităţilor de Monitorizare a Societăţii Civile din Moldova au fost obţinute următoarele 
rezultate:  

• Au fost organizate sondaje sociologice cu participarea societăţii civile referitor la imaginea 
poliţiei în societate; 

• Au fost organizate cursuri de instruire pentru instructori în vederea aplicării metodelor de 
profilaxie şi combatere a corupţiei în cadrul poliţiei; 

• Seminarul „Instruirea formatorilor din cadrul serviciului securitate internă în domeniu 
anchetării”, 7-18 aprilie 2008 în Academie cu participarea lectorilor Academiei, colaboratori 
MAI, Serviciului Vamal;  

• Au fost organizate 4 cicluri regionale de instruire în domeniul eticii şi anticorupţiei; 
• A fost organizat seminarul cu formatorii „Îmbunătăţirea calităţii predării şi instruirii eticii şi 

deontologiei poliţieneşti”; 
• Seminarul „Colaborarea reprezentanţilor instituţiilor publice cu mass-media în informarea 

corectă a publicului”, 23 mai 2008 în Chişinău; 
• A fost organizată şi desfăşurată conferinţa ştiinţifico-practică cu genericul „Realizări şi 

perspective în cooperarea poliţiei cu societatea civilă”, 26 noimbrie 2008. 



85 
 

Anexa nr. 1 
FIŞA  STATISTICĂ 

 
 
 

I. INFORMAŢII GENERALE 
 
 
1.1. Denumirea organizaţiei   – Academia ,,Ştefan cel Mare” a MAI 
 
1.2. Statutul juridic  –  Instituţie publică 
 
1.3. Anul fondării   –  1990 
 
1.4. Actul de înfiinţare- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr.276 din 17 august 1990 „Cu 
privire la înfiinţarea Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare” şi restructurarea actualelor 
instituţii de învăţământ din sistemul M.A.I. al R.S.S.M ”. 

1.5. Numărul de înregistrare (identificare) atribuit de Camera Înregistrării de Stat şi data eliberării 

certificatului de înregistrare – 1006601000691 din 14.01.2013 

1.6 .Profilul de cercetare  
„Asigurarea ordinii publice şi a securităţii cetăţenilor prin eficientizarea măsurilor de prevenire şi 

combatere a criminalităţii (delincvenţei)” 
1.7. Direcţiile ştiinţifice de bază 
 
08. Activitatea organelor de urmărire penală şi a subdiviziunilor operative ale MAI în domeniul 
prevenirii şi combaterii diferitor tipuri de criminalitate 

1.8. Structura organizatorică  
 
1.9. Director  
 
Simion Carp, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
 
1.10. Adresa  
 
Republica Moldova 
Mun. Chişinău, 
Str. Gh. Asachi, 21 
 
1.11. Telefon, fax, pagina web, e-mail 
 
Telefon, fax, pagina web, e-mail 
73-89-94; 
www.academy@police.md 
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II. RESURSE UMANE 
Indicatorul 

 
Anul 

2008 2009 2010 2011 2012 

M
ed

ia
 

an
ua

lă
 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1. 
Total posturi (conform statelor de personal), total 85 78 79 79 79 80 
2.1.1. Posturi ocupate 74.75 72 76 75.50 78 75.25 
2.1.2. Posturi vacante 10.25 6 3 3.50 1 4.75 

2.2. 

Structura personalului după activitate  

2.2.1. 

Personal din sfera ştiinţei şi inovării , total (2.2.1.1+2.2.1.2.) 70 77 83 78 78 77.2 
2.2.1.1. titulari 65 67 75 70 71 69.6 
 a. de bază 65 65 73 69 70 68.4 

b. cumul intern 5 13 11 11 14 10.8 
2.2.1.2. netitulari 5 10 8 8 7 7.6 
 a. cumul extern 50 10 8 8 7 7.6 

b. acord de muncă - - - - - - 
2.2.1.3. angajaţi femei 11 12 15 16 16 14 

2.2.2. 
Personal auxiliar, total 53 56 54 53 49 53 
2.2.2.1.  posturi ocupate 48 50 49 48 46 48.2 
2.2.2.2. posturi vacante 7 1 1 2 4 3 

2.2.3. 
Personal de conducere, total 13 13 14 13 15 13.6 
2.2.3.1. posturi ocupate 14.5 13 14 13 15 13.9 
2.2.3.2. posturi vacante 0.5 2 1 2 0 1.1 

2.2.4. 
Personal ştiinţifico-didactic, total 64 71 73 68 69 69 
2.2.4.1. titulari ai organizaţiei 64 71 73 68 69 69 
2.2.4.2. titulari ai instituţiei de învăţămînt superior - - - - - - 

2.3. 

Structura personalului după calificare

2.3.1. 

Personal din sfera ştiinţei şi inovării cu studii superioare, total 
(2.3.1.1.+2.3.1.2.) 

70 77 83 78 78 77.2 

2.3.1.1. cercetători ştiinţifici 6 6 10 10 9 8.2 
inclusiv: 
  a. doctori/ doctori habilitaţi 18/1 16/2 16/2 21/2 25/2 19.2/1.8 

b. profesori universitari/cercetători 1/- 1/- 1/- 1/- 2/- 1.2/- 
c. conferenţiari universitari/cercetători 14/- 16/- 16/- 18/- 17/- 16.2/- 
d. membri titulari/ membri corespondenţi - - - - - - 
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2.3.1.2. ingineri - - - - - - 
2.3.2. Personal din sfera ştiinţei şi inovării cu studii medii - - - - - - 
2.3.3. Personal auxiliar cu studii superioare 44 48 46 44 43 45 
2.3.4. Personal auxiliar cu studii medii 9 8 8 9 6 8 

2.4. 

Perfecţionarea personalului  

2.4.1. 

Doctoranzi, total (2.4.1.1.+2.4.1.3.) 2 4 3 3 4 3,2 
Inclusiv : 

2.4.1.1. care studiază în organizaţie (zi/ cu frecvenţă redusă) 2 4 3 3 4 3,2 

2.4.1.2. îşi continuă activitatea ştiinţifică în cadrul organizaţiei 
(angajaţi în proiecte de cercetare) 

- - - 2 1 0,6 

2.4.1.3. care studiază în exterior, total - - - - -  
2.4.1.4. dintre care în străinătate - - - - -  

2.4.2. Postdoctoranzi, total - - - - -  
2.4.3. Competitori, total - - - - -  
2.4.4. Stagii în străinătate (de peste 1 lună), număr de personal/total (luni) - - 1/12 1/2 - 0,02 

2.4.5. 
Susţinere de teze, total - - 3 1 1 1 
2.4.5.1. doctori habilitaţi - - - -   
2.4.5.2. doctori - - 3 1 1 1 

2.4.6. Persoane abilitate cu dreptul de conducător    8   12 16  18  19 14,6 

2.5. 

Structura personalului după vîrstă  
2.5.1. Sub 35 de ani 38 36 36 33 35 35.6 
2.5.2. 35-44 de ani 18 25 29 31 28 26.2 
2.5.3. 45-54 de ani 6 8 11 7 8 8 
2.5.4. 55-64 de ani 4 4 3 3 2 3.2 
2.5.5. Peste 65 de ani 4 4 4 4 5 4.2 
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III. RESURSE  FINANCIARE 
1        2        3        4      5    6 
 2008 2009 2010 2011 2012 

3.1. 

Surse de finanţare (plan precizat),  total (mii lei) 
(3.1.1.+3.1.2.) 221,2 161,6 319,6 565,2 632,9 

3.1.1. 

Alocaţii bugetare (cheltuieli de bază), mii  lei 55,5 56,6 52,0 30,1 40,5 

3.1.1.1. 
 

proiecte instituţionale - - - - - 
a. cercetări ştiinţifice  

fundamentale   - - - - - 

b. cercetări ştiinţifice aplicative - - - - - 
3.1.1.2 proiecte din cadrul  Programelor de 

Stat - - - - - 

3.1.1.3. proiecte pentru procurarea utilajului  - - - - - 
3.1.1.4. proiecte de transfer tehnologic  - - - - - 
3.1.1.5. proiecte independente (pentru tineri 

cercetători etc. ) - - - - - 

3.1.1.6. proiecte din cadrul programelor 
bilaterale internaţionale şi proiecte 
finanţate de STCU  

- - - 420,8 420,9 

3.1.1.7. alocaţii suplimentare din Fondul de 
rezervă  - - - - - 

3.1.1.8. pregătirea cadrelor ştiinţifice 55,5 56,6 52,0 30,1 40,5 

3.1.2. 

Mijloace  speciale, total (3.1.2.1.+ 3.1.2.2.) 165,7 105 267,6 114,3 171,5 

3.1.2.1. 

naţionale, total - - - - - 

a. 
cofinanţare a proiectelor de 
transfer   
tehnologic 

- - - - - 

b. pregătirea cadrelor ştiinţifice 
prin contract 165,7 105 267,6 114,3 171,5 

c. 
prestare a serviciilor contra plată  
(contracte cu agenţi economici 
autohtoni) 

- - - - - 

d. alte surse (arendă, donaţii, 
sponsorizări ş.a.) - - - - - 
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3.1.2.2. 

 internaţionale, total  - - - - 
a. granturi internaţionale  - - - - - 

b. contracte cu  agenţi economici 
străini       

c. altele (sponsorizări, donaţii  ş.a.)      

3.2. 

Cheltuieli pentru sfera ştiinţei şi inovării (cheltuieli de casă), 
total (mii lei) 221,2 161,6 319,6 144,4  

212,0 

3.2.1. Cheltuieli de personal (salarizare,  fond social şi 
medical ) 100,5 132,50 129,1 71,6  

171,6 
3.2.2. Procurare de echipament ştiinţific  66,8 - 85,8 29,1  
3.2.3. Pregătire de cadre ştiinţifice      
3.2.4. Deplasări şi delegaţii ştiinţifice    3,2  
3.2.5. Plată a serviciilor comunale şi a altor servicii 53,9 29,1 104,7 40,5 40,4 
3.2.6. Cota faţă de volumul total al cheltuielilor organizaţiei 

(%)      

3.3.7. Cheltuieli per cercetător ştiinţific  2,51 1,92 3,95 1,90  
 

IV. POTENŢIAL LOGISTIC 
1 2 3 4 5 6 

Perioada 2008 2009 2010 2011 2012 

4.1. 

Spaţii adecvate procesului de cercetare ştiinţifică, total (m²) 
(4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.) 867,5 867,5 867,5 867,5 867,5 

4.1.1. Proprii 867,5 867,5 867,5 867,5 867,5 

4.1.2. Primite în folosinţă - - - - - 
4.1.3. Luate în arendă - - - - - 
4.1.4. 

 
Per cercetător ştiinţific 10,21 9,86 10,33 10,71 11,41 

4.2. 4.2.1. Total (mii lei) 4121,9 4763,1 5055,0 5102,0 4810,3 
4.2.1. Per cercetător ştiinţific 48,59 54,13 60,18 62,99 63,29 

4.3. Caracteristici ale echipamentului ştiinţific, (după vîrstă, 
reieşind din cost ) (%)      
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4.3.1. Sub 5 ani 25 25 20 20 18 
4.3.2. 6 – 10 ani 75 75 30 25 32 
4.3.3. Peste 10 ani - - 50 55 50 

 
V. REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII DIRECTE DE CERCETARE ŞI INOVARE 

1 2 3 4 5 6 7 

Perioada 2008 2009 2010 2011 2012 Media 
anuală 

5. 1. 

Număr de lucrări ştiinţifice publicate/volum (coli editoriale) (5.2.+5.3. 
+5.8.7) 

    83    100     101     76      91    90,2 

inclusiv: 
5.1.1. Publicaţii  ştiinţifice electronice       
5.1.2. Media număr lucrări/cercetător 3,1 3,75 3,78 2,85 3,41 3,37 

5.1.3. Media cheltuieli totale (fără fonduri de procurare a utilajului, 
lucrări de reparaţii capitale)/lucrare publicată (mii lei)  

- - - - - - 

5.2. 

Număr de articole ştiinţifice publicate, total (5.2.1.+5.2.2.)   81 97    100   72     88  87,6 

5.2.1. 

În reviste ştiinţifice, total (5.2.1.1.+5.2.1.2.)   63 71    51   47     60  58,4 

5.2.1.1. 

în ţară (a+b+c+d)    62 66    46   42     60  55,4 
a. categoria A  - - - - - - 
b. categoria B   -        1   0,2 
c.   categoria C    59   60   44   42     57  52,4 

d. alte reviste ştiinţifice    3    6    2  -     2  2,6 

5.2.1.2. 

în străinătate (a+b+c+d)    1   5    5   5      -  3,2 
a. ISI, cu factor de impact > 1 - - - - - - 
b. ISI, cu factor de impact 0,1- 1 - - - - - - 
c. ISI, cu factor de impact <0,1 - - - - - - 
d.  alte reviste ştiinţifice atestate    1    5    6   5  -  3,4 

5.2.2. 
În culegeri, total   18 26  49   25  28 29,2 
5.2.2.1. în ţară  15 23  41   18  25 24,4 
5.2.2.2. în străinătate   3 3  8    7  3  4,8 

5.3. 
 

Număr de lucrări  editate, total  (5.3.1.+5.3.2.+5.3.3) - - 1    3  1  1,0 
5.3.1. Monografii  (5.3.1.1.+  5.3.1.2) - - 1    3  1  1,0 
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5.3.1.1. în ţară - - 1    3  1  1,0 
5.3.1.2. în străinătate - - - - - - 
5.3.1.3. în ediţii internaţionale incluse în Web of Science - - - - - - 
5.2.1.4. capitole în monografii în ţară -    - - - 
5.3.1.5. capitole în monografii peste hotare - - - - - - 

5.3.2. Dicţionare  - - - - - - 
5.3.3. Culegeri etc. - - - - - - 

5.4. 

Număr de brevete obţinute/implementate (5.4.1+5.4.2.)       
5.4.1. Brevete obţinute în ţară/implementate        
5.4.2. Brevete obţinute în străinătate /implementate        
5.4.3. Cereri de brevetare înaintate la AGEPI       
5.4.4. Certificate de soiuri obţinute       
5.4.5. Certificate de rase obţinute       
5.4.6. Certificat de preluare a suşelor în colecţii       
5.4.7. Cereri de certificare a soiurilor/raselor/suşelor       

5.4.8. 
Contracte de licenţă (cesiune) în baza brevetelor, know-how şi 
soiurilor de plante omologate, raselor, tipurilor, liniilor de  
animale şi păsări  

      

5.4.9. 

Rezultate menţionate la expoziţii şi saloane în ţară/peste hotare cu:        
5.4.9.1 medalii de aur       
5.4.9.2. medalii de argint       
5.4.9.3. medalii de bronz       

5.5 

Elaborări ştiinţifice şi tehnologice  
5.5.1. Produse, echipamente asimilate în fabricare în serie       

5.5.2. 
Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi şi seminţe de soiuri 
realizate şi valorificate de agenţi economici prin contract cu un 
volum de finanţare >100 mii lei  

      

5.5.3. 
Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi şi seminţe de soiuri 
realizate şi valorificate de agenţi economici prin contract cu un 
volum de finanţare <100 mii lei 

      

5.5.4. Produse noi valorificate de agenţii economici prin colaborare sau 
contracte royalty  

      

5.5.5. Mostre de maşini, echipamente, dispozitive funcţional elaborate       
5.5.6. Atlase şi hărţi elaborate       
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5.5.7. Materiale / substanţe noi documentate       
5.5.8. Tehnologii noi documentate       
5.5.9. Metode noi documentate       
5.5.10. Procedee documentate       
5.5.11. Softuri elaborate/implementate       
5.5.12. Hibrizi documentaţi        
5.5.13. Suşe documentate       
5.5.14. Rapoarte de cercetări arheologice elaborate       
5.5.15. Cataloage de colecţie elaborate       
5.5.16. Protocoale clinice elaborate etc.       

5.6. 

Materiale ştiinţifice utilizate în elaborarea de:
5.6.1. Proiecte de legi, strategii, concepţii       
5.6.2. Programe        
5.6.3. Acte normative, tehnice, tehnologice       

5.7.  

Număr de manifestări ştiinţifice organizate, total      7 8     6 6 9 7,2 
5.7.1. Internaţionale (străini - peste 20% din participanţi )        2  0,4 
5.7.2. Naţionale cu participare internaţională 1 2     2   1,0 
5.7.3. Naţionale 6 6     4      4 9 5,8 

5.8. 

Număr de participări la manifestări ştiinţifice (5.8.1+5.8.2+...5.8.6.) 15 12 2 14 6 9,8 
5.8.1. Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la manifestări naţionale 1 2  2         1 

5.8.2. Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la manifestări naţionale cu 
participare internaţională 

      

5.8.3. Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la manifestări 
internaţionale 

     4   4 1 1,8 

5.8.4. Comunicări orale, postere la manifestări naţionale 4     0,8 
5.8.5. Comunicări orale, postere la manifestări internaţionale 6 10 2 8 5 6,2 

5.8.6. Comunicări orale, postere la manifestări naţionale cu participare 
internaţională 

      

5.8.7 

Rezumate publicate la manifestări ştiinţifice 2 3 - 1 2        1,6 
5.8.7.1 internaţionale 2 3  1        1,2 
5.8.7.2. naţionale cu participare internaţională - - - - -  
5.8.7.3. naţionale     2        0,4 

5.9 Asistenţă, servicii ştiinţifice prestate, precum şi activităţi de consultanţă  şi  popularizare a  ştiinţei   
5.9.1. Prestări de servicii în laboratoare acreditate       
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5.9.2. Prestări de servicii în laboratoare neacreditate       

5.9.3. Expertize ecologice, tehnice, medicale, terminologice, 
pedagogice, testări biologice, chimice etc. 

      

5.9.4. Asistenţă medicală (pacienţi trataţi)       
5.9.5. Consultanţă 1 1 2 2 2 1,6 
5.9.6. Recomandări ştiinţifico-practice documentate 3 3 3 3 3 3,0 
5.9.7. Manifestări ştiinţifico-practice organizate pentru  utilizatori 3 16 7 2 8 7,2 
5.9.8. Cărţi editate de popularizare a ştiinţei 1 - - - - 0,2 
5.9.9. Articole de popularizare a ştiinţei 2 0,4 

5.9.10. Participări la emisiuni radio şi TV consacrate ştiinţei, inovării, 
educaţiei, culturii etc.  

- - - - 6 1,2 

 
5.10. 

Distincţii şi premii 
5.10.1. Distincţii de Stat obţinute în  perioada evaluată    3         0,6 

5.10.2. Premiul de Stat al Republicii Moldova obţinut în perioada 
evaluată 

 - -  -  

5.10.3. Premii acordate în rezultatul Concursului Naţional de Susţinere 
a Ştiinţei obţinute în  perioada evaluată  

  -  -  

5.10.4. Premii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei obţinute în  
perioada evaluată 

- 1 - - - 0,2 

 
VI. ANTRENARE ÎN ACTIVITĂŢI CONEXE CERCETĂRII 

1 2 3 4 5 6 7 

6.1. 

Activitate didactică/ştiinţifico-didactică universitară (a personalului ştiinţific) 
6.1.1. Număr de persoane / cursuri susţinute 57/77 66/85 56/92 68/91 75/106 64,4/90,2 
6.1.2. Cursuri noi elaborate în perioada evaluată   4 5 6 6 4 5,0 

6.1.3. 

Alte forme de implicare în procesul educaţional 
6.1.3.1. preşedinte al Comisiei examenelor de licenţă/masterat   1   0,2 
6.1.3.2. membru al Comisiei examenelor de licenţă/masterat,   1   0,2 
6.1.3.3. conducător al tezei de licenţă/ masterat susţinute 161/70 126/70 160/160 242/160 183/165 174,4/125 
6.1.3.4. conducător ştiinţific al  tezei de doctor susţinute  1 3 2 2 1,6 
6.1.3.5. consultant ştiinţific al tezei de doctor susţinute       
6.1.3.6. consultant ştiinţific al tezei de doctor habilitat susţinute -  -    

6.2. Număr de materiale didactice publicate pentru instituţiile de învăţămînt 
superior şi  preuniversitar  (6.2.1..+6.2.2.) 

14 8 7      22 2       10,6 
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6.2.1. 

Manuale (6.2.1.1.+6.2.1.2.) 5 3 5 3 -       3,2 
6.2.1.1. manuale pentru învăţămîntul universitar 5      3 5 3 -      3,2 
6.2.1.2. manuale pentru învăţămîntul preuniversitar       
6.2.1.3. capitole în manuale pentru învăţămîntul universitar - 1 - - - 0,2 
6.2.1.4. capitole în manuale pentru  învăţămîntul preuniversitar - - - - - - 

6.2.2. 
Lucrări instructiv-metodice      5 - 1 9 - 3,0 
6.2.2.1. Lucrări metodice, note de curs, compendiumuri  4 5 1 10 2 4,4 
6.2.2.2. Lucrări didactice digitale - - - - - - 

6.3. Număr de avize, de expertize asupra proiectelor de acte legislative şi de alte 
acte normative, asupra programelor şi proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării

35 28 56     67 100       57,2 

VII. COOPERĂRI  NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 
1 2 3 4 5 6 7 

7.1. 

Cooperări bilaterale naţionale 

7.1.1. Realizare de programe (proiecte, lucrări) în comun cu alte organizaţii 
(număr de proiecte şi de lucrări comune) 

10 3 5 4 1 4,6 

7.1.2. Număr de subdiviziuni comune în sfera ştiinţei şi inovării        

7.1.3. Număr de filiale ale organizaţiei în instituţii de învăţămînt  superior /ale 
instituţiilor de învăţămînt superior în organizaţie 

      

7.2. 

Colaborări cu organele centrale de specialitate 
7.2.1. Documente de politici elaborate/ aprobate - - 1 - - 0,2 

7.2.2. Recomandări metodologice elaborate/ implementate în activitatea 
autorităţilor publice centrale şi/sau locale 

      

7.2.3. Participări în activitatea comisiilor instituite de Preşedinţie, Parlament, 
Guvern 

- - - 1 3 0,8 

7.2.4. Participări în activitatea grupurilor de lucru instituite de ministere, 
departamente 

- - 1 1 4 1,2 

7.3. 

Cooperări  bilaterale internaţionale
7.3.1. Acorduri de cooperare cu parteneri din străinătate - 1 2 2 5 2,0 
7.3.2. Lucrări executate la comanda beneficiarilor din străinătate       

7.3.3. Membri ai consiliilor ştiinţifice specializate la susţinerea în străinătate a 
tezelor de doctor şi doctor habilitat 

      

7.3.4. Referenţi la susţinerea în străinătate a tezelor de doctor şi doctor habilitat       
7.3.5. Cercetători invitaţi în străinătate pentru activitatea ştiinţifică       
7.3.6. Cercetători invitaţi într-o instituţie universitară din străinătate pentru - - 1    - 1 0,4 
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activitatea didactică 
7.3.7. Cursuri de prelegeri şi conferinţe susţinute în străinătate la invitaţie        
7.3.8. Savanţi din străinătate care au vizitat organizaţia 1 1 3 1 1 1,4 

 
7.4. 

Cooperări  în programe europene şi internaţionale

7.4.1. Proiecte de cercetare finanţate de organizaţiile din străinătate, cu un volum 
de finanţare mai mare de 100 mii euro 

      

7.4.2. Proiecte de cercetare finanţate de organizaţiile din străinătate, cu un volum 
de finanţare mai mic de 100 mii euro 

      

7.4.3. Proiecte înaintate/obţinute în cadrul Programului Cadru 7       

7.4.4. Doctoranzi deţinători ai burselor internaţionale de studii pentru efectuarea 
cercetărilor în ţară 

      

7.5.. 

Asociere în activitatea organismelor/societăţilor ştiinţifice         
7.5.1. Membri/membri-corespondenţi ai AŞM, aleşi în perioada evaluată 1 1 1 1 1 0,2 

7.5.2. Membri de onoare ai academiilor de ştiinţe din străinătate, aleşi în perioada 
evaluată 

 - - - -  

7.5.3. Membri/experţi/consultanţi ai altor organisme ştiinţifice din ţară,  aleşi în 
perioada evaluată 

    1 - 1 6 -      1,6 

7.5.4. Membri/experţi/consultanţi ai organismelor ştiinţifice de peste hotare, 
aleşi în perioada evaluată 

  1 2 1 0,8 

7.5.5.
Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice din ţară/precum şi 
de referenţi ştiinţifici ai revistelor ştiinţifice din ţară, aleşi în perioada 
evaluată 

16 17    17 17 17 16,8 

7.5.6.
Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice de peste 
hotare/precum şi de referenţi ştiinţifici ai revistelor ştiinţifice de peste 
hotare, aleşi în perioada evaluată 

1 1 1 2 2 1,0 
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7. LISTA MATERIALELOR SOLICITATE ORGANIZAŢIILOR DIN SFERA ŞTIINŢEI 
ŞI INOVĂRII PENTRU EVALUARE ŞI ACREDITARE. 

7.1. Planul tematic de cercetări pentru perioada luată în studiu. 
Temele de cercetare sunt orientate spre studiul problemelor: 

• Probleme de prevenire şi combatere a diferitor tipuri de criminalitate (criminalitatea juvenilă, 
infracţiunile cu caracter terorist, infracţiunile care atentează la valorile culturale) de către organele 
de urmărire penală şi subdiviziunile operative ale MAI. 

• Activitatea organelor afacerilor interne şi a altor organe de drept în domeniul prevenirii şi 
combaterii diferitor tipuri de criminalitate (infracţiunile legate de droguri, infracţiunile urmate de 
luarea ostaticilor). 

• Interpretarea şi aplicarea legislaţiei de către organele de ocrotire a normelor de drept în strictă 
consonanţă cu reglementările existente în cadrul juridic naţional şi cel european. 

• Activitatea organelor afacerilor interne şi a altor organe de drept în domeniul prevenirii şi 
combaterii diferitor tipuri de criminalitate (infracţiunile de mare rezonanţă socială, infracţiunile în 
serie, infracţiunile cu caracter transnaţional) şi asigurării respectării drepturilor omului. 

• Activitatea organelor afacerilor interne şi a altor organe de drept în domeniul prevenirii şi 
combaterii diferitor tipuri de criminalitate (infracţiunile care atentează la ordinea şi securitatea 
publică, infracţiunile cu privire la traficul ilicit de droguri, infracţiunile care pot fi produse în virtutea 
riscurilor profesionale ale unor categorii de funcţionari). 

• Asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către subdiviziunile 
poliţieneşti în timpul manifestărilor cu caracter de masă. 

• Activitatea organelor afacerilor interne şi a altor organe de drept în domeniul prevenirii şi 
combaterii diferitor tipuri de criminalitate (infracţiunile contra persoanei, criminalitatea patrimonial-
economică, infracţiunile de trafic al fiinţelor umane) şi ocrotirii normelor de drept. 

7.1.1. Proiecte pentru tineri cercetători.  
1. Proiectul ILEA- International law enforcement academy (ILEA), Budapesta, Ungaria, desfăşurat 

pe perioada 29.05.11 - 21.07.2011.(Participanţi: I.Slisarenco, Gr.Ardelean). 
 
7.2.Lista lucrărilor (articolelor ştiinţifice) apărute în culegeri a editurilor străine. 

 
2008 

1. Р. Кожокару (în coautorat), Перспективы применения судебного прецедента в системе 
уголовного право Республики Молдова, Актуальные проблемы правоохранительной 
деятельности, Материалы Международной научно-практической конференции (ДДУВС, 
27.27.10.2008), Днепропетровск, 2008, p. 109-115 (0,4 c.a). 
2. Marian Gherman, «Терроризм и иммиграция в среде европейской безопасности», 
Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Aspecte de dirijare, psihologice şi de 
drept în vederea prevenirii încălcărilor în masă a ordinii publice şi terorismului”, 26-28 iunie 2008, 
Kiev, p.156-200. 
3. Marian Gherman „Combaterea traficului de fiinţe umane”, Materialele conferinţei ştiinţifico-
practice internaţionale, 6 noiembrie 2008, or. Scitno, Polonia, p.15-21. 
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      2009 

1. А. Зосим, Актуальные вопросы реформирования и сокращения численности сотрудников 
ОВД в странах СНГ. Обеспечение законности и правопорядка в странах СНГ. Сборник 
материалов. Воронеж, 2009, p. 22-26. (0,4 c.a). 
2. В. Берлиба (în coautorat), Перспективы применения судебного прецедента в системе 
уголовного права Республики Молдова. În: Материалы мeждународной науково-практичной 
конференций (26-27 вересня 2008 року), Днiпропетроввськ, 2009, p.109-115. 
3. Igor Bantuş, Роль правосознания общества и правоохранительных органов в 
формировании правового государства, Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice 
,,Актуальные проблемы правоохранительной деятельности”, Dnepropetrovsk (Ucraina), 2009, 
p. 19. 
 
       2010 
1. R. Cojocaru, Repere conceptuale privind prevenirea infracţiunii de tortură în Republica 
Moldova, Afacerile interne în sistemul de justiţie în procesul globalizării şi integrării europene 
(Materialele conferinţei internaţionale, 13-14 mai), Bucureşti, 2010, p. 663-669 (0,4 c.a).  
2. V. Florea (în coautorat), К вопросу об эвтаназии ,,Научные труды IV Всероссийского 
съезда (Национального конгресса) по медицинскому праву”. Москва, 10-11 декабря 2009, с. 
231-232. 
3. V. Florea, Уголовная ответственностъ за врачебные преступления, Всероссийская научно-
практическая конференция „Правовое обеспечение профессионалъной деятелъности 
среднего медицинского персонала”, Сборник научных статей, Санкт-Петербург, 22-23 июня 
2010,  с. 209-212. 
4. V. Florea, Палиативная помощь это перекладывание времени ухода за тяжелобольными 
на членов их семей, Материалы IV Всеукраинской научно практической конференции по 
медицинскому праву, 22-24 апреля 2010, г. Львов, Украина, c.273-275. 
5.Igor Bantuş, Vasile Zavatin, Взаимодействие права и морали в современном правовом 
государстве, Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale cu genericul „правo и 
мораль”, (decembrie 2010), Ivano-Francovsk, Ucraina. 
6.Vasile Zavatin, Bзаимодействие права и морали в современном правовом государстве. 
Materialele conferinţei ştiinţifico practice internaţionale. Or. Ivano-Frankovsk, Ucraina, 2010. 0,37 
c.a. 
7. N. Chiper, Создание и апробация механизма ротации служащих правоохранительной 
службы. // Научно исследовательская работа (НИР) (соавторство), Москва, октябрь 2010 г.  
8. N. Chiper, Разработка механизмов проверки соблюдения требований служебного 
поведения служащих правоохранительной службы, а также предотвращения, выявления и 
урегулирования конфликта интересов на правоохранительной службе, их апробация и 
внедрение // Научно исследовательская работа (НИР) (соавторство), Москва, ноябрь 2010 г. 

 
2011 

1. S. Carp, Iu. Larii, Segmentul transnistrean din Republica Moldova – impediment în prevenirea 
şi combaterea criminalităţii naţionale şi transnaţionale, Materialele sesiunii ştiinţifice cu 
participare internaţională: „Uniunea Europeană: spaţiu de libertate, securitate şi justiţie”, din 24 
noiembrie 2011 (Bucureşti, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza). Volumul I. Craiova: 
Editura SITECH, 2011, p. 26-30. 
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2. V. Florea, Уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконным оберегом 
наркотиков в Республике Молдова, Материалы научно-практической конференции 
„Участие правоохранительных органов в противодействии наркобизнесу: отечественный и 
международный опыт”, Национальная академия внутренних дел Украины. Киев, 13 мая 
2011, c.22-27. 
3. Igor Bantuş, Роль правосознания общества и правоохранительных органов в 
формировании правового государства. Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale 
cu genericul „Подгатовка работников милиции (полиции): государственные и 
международные стандарты”, (28 aprilie 2011), or. Doneţk, Ucraina 
4. Vasile Zavatin, Непрерывное обучение в академии мвд республики молдова в контексте 
болонского процесса. Materialele conferinţei ştiinţifico practice internaţionale. Or. Doneţc, 
Ucraina, 2011, 0,25 c.a. 
5. Alexei Pungă „Criminalitatea organizată în R. Moldova şi influenţa ei asupra economiei ţării”( 
A. Pareniuc, A. Pungă, Conferinţa internaţională din cadrul Universităţii naţionale a 
inspectoratului fiscal al Ukrainei  14.10.2011, or. Irpini, 8 pagini), p.71-78. 
6. Şt.Belecciu, „Modificarea şi rezilierea contractului de concesiune conform legislaţiei Republicii 
Moldova”. Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, cu tematica „The need of reform in 
law and public administration”, 16-19 noiembrie 2011, Universitatea „Petru Maior”, Facultatea de 
Economie, Drept şi Administraţie Publică, or. Tîrgu-Mureş, 0,37 c.a. 

7.Şt.Belecciu, „Importanţa caietului de sarcini în procesul achiziţiilor publice”. Materialele 
Conferinţei ştiinţifice internaţionale, cu genericul „Aspecte inovative în legislaţia achiziţiilor 
publice.Repercursiuni asupra accesării şi managementului fondurilor structurale”, 24-27 noiembrie 
2011, or. Sovata, 0,25 c.a. 

 
      2012 

1.V.Grati, „Основные аспекты непрерывного профессионального образования полицейских 
кадров в Республики Молдова”, Материалы международной научно-практической 
конференции „Подготовка кадров милиции/полиции в странах Европы: современное 
состояние, проблемы, перспективы”, 4 мая 2012, г. Киев, 0,4 c/a. 
2. V. Vasiliţa, ,,Risks related to interpretation and implementation of tax amnesty from the angle of 
Moldova’s tax code”. Materials of International Conference: „Efficiency of Legal Norms”, 23-24 
march 2012, Cluj Napoca, Romania, Editura Hamangiu, Bucureşti 2012, 0,37 c/a. 
3. R.Cojocaru (în coautorat), Infracţiuni contra ordinii publice în legislaţia penală a Republicii 
Moldova: caracterizare şi probleme privind perfecţionarea cadrului normativ. Ordinea publică în 
Europa, între tradiţie şi contemporanietate, Cluj-Napoca  2012, p. 101-113 (0,7 c/a). 
 

7.3. Lista lucrărilor apărute în edituri din ţară. 
 
7.3.1. Monografii.  

 
2010  

1. Gh. Costachi, Direcţii prioritare ale edificării statului de drept în Republica Moldova. Chişinău, 
2009, 327 p.  
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2011  
1. O. Rusu,  Resocializarea penitenciară şi postpenitenciară a persoanelor supuse pedepsei cu 
închisoare, Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2011, 320 p. 
2. V. Chiriţa, Luarea de ostatici (analiza juridico-penală şi criminologică), Chişinău: Academia 
„Ştefan cel Mare” a  MAI, 2011, 244 p.  
3. C. Osadcii,  Diferenţierea şi individualizarea executării pedepsei închisorii, Chişinău: Academia 
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europene. În: „Revista Naţională de Drept”, nr.7-8, 2010, p.74-79, 0,4 c.a. 

41. Boris Glavan “Infracţiunea – temei al răspunderii penale şi condiţie principială a liberării de 
răspundere penală. În: „Revista Naţională de Drept”, nr.12, 2010, p.49-54, 0,6 c.a. 

42.Gh.Gladchii, (în coautorat), Noţiunea şi conţinutul răspunderii penale, Revista Naţională de 
drept, nr. 1, Chişinău, 2010, p. 19-27. 

43.Gh.Gladchii, (în coautorat), Răspunderea pentru prostituţie şi proxenetism în legislaţia ţărilor 
străine, Revista Naţională de drept, nr. 5-6,  Chişinău, 2010,  p. 56-61. 

44.V.Berliba, Tipologii de delicte fiscale şi răspunderea juridică pentru acestea. În: Revista 
naţională de drept, 2010, nr.9-10, p.30-41. 
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a riscurilor de corupţi. Anuarul Academiei ,,Ştefan cel Mare”, Chişinău 2011, 0,43 coli de autor. 



110 
 

2. Sergiu Sîrbu, Inna Ţînica, Repararea prejudiciului moral de afecţiune. Analele ştiinţifice a 
Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, Chişinău 2011, 0,18 c.a. 

3. Grigore Ardelean, Adrian Creţu, Particularităţile răspunderii subiective şi obiective în dreptul 
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Afacerilor Interne al Republicii Moldova, ed. a XI-a, Chişinău - 2011. p.38-40. 0,2 c.a. 
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Mare”, ed. 11 nr.1. 

7.Alexandru Pînzari, „Leardership-ul eficient în OAI”, Analele ştiiţifice ale Academiei „Ştefan 
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executate în condiţii neobişnuite de scriere, Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a 
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16. Vitalie Telipan, „Răspunderea contravenţională pentru samovolnicie”, Analele ştiinţifice ale 
Academiei „Ştefan cel Mare”, Ediţia a XI-a, Chişinău 2011 „Ştiinţe socio-umane, pag.155-164(0,4 
c/a). 

17. Iurie Larii (în coautorat cu Natalia Prişcepa). Delimitarea omorului intenţionat de alte 
infracţiuni omogene. În: Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI. Ştiinţe socio-
umane. Ediţia a XI-a. Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2011, pag. 44-49. 
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Analele Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a M.A.I. al Republicii Moldova, Ed. a XI-a nr.1, 
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ştiinţifice ale Academiei ,, Ştefan cel Mare” a MAI RM. Ştiinţe socio-umane. Ediţia a XI-a nr.1, 
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23. S.Cojocaru, (în coautorat), Abordări juridico-penale ale infracţiunii de contaminare cu 
maladia SIDA în legislaţia penală a Republicii Moldova şi propuneri de perfecţionare a incriminării,  
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26. Liliana Creangă, Caracterul politic şi constituţional al controlului legilor. Закон и Жизнь 
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Publicaţia ştiinţifico-practică nr. 5 Legea şi Viaţa. Chişinău, 2011, 0,25 c.a. 

 
28.Veaceslav Guţan „Domeniul creditar-bancar-obiect al protecţiei juridico-penale”. Publicat în 
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30. Костаки, Г., Боршевский, А., Мазур, В. Местное самоуправление в Молдове. Закон и 
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7. ISSN 1810-3081. 
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35. Зосим А. (в соавторстве). Комментарий к статье 186 УК Республики Молдова – Кража 
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обслуживанием населения (ст. 256 УК РМ), Закон и жизнь № 6, 2011, стр. 31-34. 

39.V.Florea, Уголовная ответственность за преступления, связанные с торговлей людьми 
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40. Iurie Larii. Repere conceptule privind definiţia şi trăsăturile esenţiale ale criminalităţii. În: 
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Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2011. 
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executării pedepsei, Revista Naţională de drept, nr. 2,  Chişinău, 2011, p. 2-9. 
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MAI, ediţia II, Chişinău 2012, 32-37. 

3. Igor Bantuş, Ion Chirtoacă „Globalizarea şi impactul ei asupra drepturilor omului”, Analele 
ştiinţifice ale Academiei “Ştefan cel Mare” a MAI al RM, Chişinău, 2012, 0,25 c.a. 

4. Igor Bantuş, Ion Chirtoacă „Impactul corupţiei asupra drepturilor omului”, Analele ştiinţifice 
ale Academiei “Ştefan cel Mare” a MAI al RM, Chişinău, 2012, p.123-126. 

5. Roman Staraşciuc „Transformări instituţionale contemporane ale republicilor cu regim 
prezidenţial”, în Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, 2012, 0,85 c.a. 

6. Oleg Chiril „Protecţia umanitară în cadrul conflictelor internaţionale” În Analele ştiinţifice a 
Academiei „Ştefan cel Mare”, 2012, 0,30 c.a. 

7. Oleg Chiril „Aspecte doctrinale şi legale privind dreptul de autor”. În Analele ştiinţifice a 
Academiei „Ştefan cel Mare”, 0,30 c.a. 

8. Nataşa Dimin, Vladimin Cojocaru, „Prevenirea criminalităţii prin diminuarea ratei recidivei” 
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI,  Ediţia a XII-a nr. 1, Chişinău, 2012, 
o,30 c.a. 

9. Nataşa Dimin, Veronica Bivol, ,,Respectarea dreptului la educaţie în regiunea transnistreană”, 
Analele ştiinţifice ale Academiei “Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2012, 0,50 c.a. 

10. Ion Chirtoacă „Evoluţia drepturilor omului pînă la formarea ONU” Analele ştiinţifice ale 
Academiei „Ştefan cel     Mare” a MAI,  Ediţia a XII-a nr. 1, Chişinău, 2012. (6 pag). 
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12. Aliona Gumenco „Protecţia drepturilor femeilor”, Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan 
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16. Şt.Belecciu, „Смягчающие и отягчающие обстоятельства по УК Республики Молдова, 
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17. Şt.Belecciu, „Infracţionalitatea în domeniul achiziţiilor publice”. Analele ştiinţifice ale 
Academiei „Ştefan cel mare”, Ediţia a XII-a, Chişinău 2012 „Ştiinţe socio-umane”, 0,7 c/a.  
 18. A.Cananău, „Cauze care favorizează şi generează proliferarea terorismului”, Analele 
ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel mare”, Ediţia a XII-a, Chişinău 2012 „Ştiinţe socio-umane”, 
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19. A. Cananău, „Comportamente disfuncţionale în activitatea poliţiştilor – noţiune, esenţă şi 
cauze favorizatoare”,  Anuarul ştiinţific al Academiei „Ştefan cel Mare”, Ediţia a XII-a, Chişinău 
2012 „Probleme actuale ale prevenirii şi combaterii criminalităţii”, 0,38 c/a. 

20. A.Cananău, „Teritoriul de competenţă – element component al situaţiei operative 
poliţieneşti”, Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel mare”, Ediţia a XII-a, Chişinău 2012 
„Ştiinţe socio-umane”, 0,5 c/a. 

21. A.Cananău, „Locul şi rolul moralei şi eticii profesionale  în formarea abilităţilor de lucru 
necesare poliţistului implicat în activitatea de asigurare a ordinii publice”, Analele ştiinţifice ale 
Academiei „Ştefan cel mare”, Ediţia a XII-a, Chişinău 2012 „Ştiinţe socio-umane”, 0,52 c/a. 

22. V.Ionaşcu, „Modalităţi de infracţiuni săvârşite de către funcţionarii de poliţie”, Analele 
ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel mare”, Ediţia a XII-a, Chişinău 2012 „Ştiinţe socio-umane”, 
0,25 c/a. 

23. V.Ionaşcu, „Aspectul extern privind reglementarea juridică a dreptului persoanei la libera 
circulaţie în Republica Moldova”, Anuarul ştiinţific al Academiei „Ştefan cel Mare”, Ediţia a XII-a, 
Chişinău 2012 „Probleme actuale ale prevenirii şi combaterii criminalităţii”, 0,3 c/a. 

24.  V.Telipan, „Noţiunea şi trăsăturile criminalităţii organizate în legislaţia europeană”, Analele 
ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel mare”, Ediţia a XII-a, Chişinău 2012 „Ştiinţe socio-umane”, 0,5 
c/a. 

25).V.Telipan, „Noţiunea de prejudiciu nepatrimonial şi repararea acestuia în rezultatul comiterii 
accidentului rutier”. Anuarul ştiinţific al Academiei „Ştefan cel Mare”, Ediţia a XII-a, Chişinău 2012 
„Probleme actuale ale prevenirii şi combaterii criminalităţii”, 0,5 c/a. 

26.V.Telipan, „Soluţionarea multidisciplinară a cazurilor de violenţă în familie”. Analele 
ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel mare”, Ediţia a XII-a, Chişinău 2012 „Ştiinţe socio-umane”, 0,5 
c/a. 

27. R.Vozian, „Traficul de fiinţe umane şi protecţia victimelor acestuia”. Analele ştiinţifice ale 
Academiei „Ştefan cel mare”, Ediţia a XII-a, Chişinău 2012 „Ştiinţe socio-umane”, 0,3 c/a. 
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29. R. Vozian, „Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane şi protecţia victimelor 
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socio-umane”, 0,3 c/a. 

30. A.Jurnavei, „Mecanisme internaţionale de combatere  a torturii”. Analele ştiinţifice ale 
Academiei „Ştefan cel mare”, Ediţia a XII-a, Chişinău 2012 „Ştiinţe socio-umane”, 0,4 c/a. 

31. A. Jurnavei, „Violenţa în familie în Republica Moldova”. Anuarul ştiinţific al Academiei 
„Ştefan cel Mare”, Ediţia a XII-a, Chişinău 2012 „Probleme actuale ale prevenirii şi combaterii 
criminalităţii”, 0,3 c/a. 
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36. S.Sîrbu, ,,Evoluţia criminologiei şi a normelor de drept penal a Republicii Moldova din 
domeniul activităţii bancare”. Publicat în Analele ştiinţifice a Academiei „Ştefan cel Mare”, ediţia 
2012, 0,54 c/a. 

37. S.Carp., V.Chetraru, Aspecte ale politicii penale de incriminare a infracţiunii de evadare din 
locurile de deţinere în legislaţiile penale ale altor state, Analele Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel 
Mare” a M.A.I. al Republicii Moldova, Ed. a XII-a nr.1, Chişinău, 2012, p.8-17 (0,6 c/a). 
 38. R. Cojocaru (în coautorat), Infracţiunea de transmitere a unei boli venerice (art.211 Cod 
penal al Republicii Moldova): conţinut juridic şi caracterizare, Analele Ştiinţifice ale Academiei 
„Ştefan cel Mare” a M.A.I. al Republicii Moldova, Ed. a XII-a nr.1, Chişinău, 2012, p.35-47 (0,4 
c/a). 
 39.V.Florea, Уголовная ответственность за терроризм по законодательству различных 
стран, Analele Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a M.A.I. al Republicii Moldova, Ed. a 
XII-a nr.1, Chişinău, 2012, p.53-58 (0,3 c/a). 
 40.V.Florea, Преодоление алкоголизма – приоритетное направление здравоохранения, 
«Закон и жизнь», № 7, 2012, p.18-19 (0,2 c/a).  
 41. Флоря В. Уголовная ответственность за преступления против половой свободы и 
половой неприкосновенности личности. «Закон и жизнь» 2012, № 9, стр. 13-18 (0,4 c/a).. 
 42. Флоря В. Белекчиу Ш. Смягчающие и отягчающие обстоятельства по УК Республики 
Молдова, Украины, России. «Закон и жизнь», 2012, № 10, с. 16-22 (0,4 c/a). 
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 43.V. Florea, Следственно-судебная практика по делам о врачебных преступлениях, 
Analele Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a M.A.I. al Republicii Moldova, Ed. a XII-a 
nr.2, Chişinău, 2012, p.39-45 (0,4 c/a). 
 44. A.Zosim, Controverse vizând noţiunea obiectului juridic al infracţiunii de escrocherie. 
Analele Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a M.A.I. al Republicii Moldova, Ed. a XII-a 
nr.1, Chişinău, 2012, p.75-85 (0,5 c/a). 
 45. A. Zosim, Consideraţiuni vizând obiectul şi obiectul material al infracţiunii de răpire a 
persoanei. Analele Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a M.A.I. al Republicii Moldova, Ed. 
a XII-a nr.2, Chişinău, 2012, p.45-54 (0,4 c/a). 
 46. I. Rusu (în coautorat),  Rolul societăţii civile în procesul de integrare socială a persoanelor 
liberate, Analele Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a M.A.I. al Republicii Moldova, Ed. a 
XII-a nr.1, Chişinău, 2012, p.67-75 (0,5 c/a). 
 47. V.Chiriţa, Subiecţii de prevenire şi combatere a terorismului şi luării de ostatici în Republica 
Moldova, Analele Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a M.A.I. al Republicii Moldova, Ed. a 
XII-a nr.2, Chişinău, 2012, p.17-24 (0,4 c/a). 
 48. I. Slisarenco (în coautorat),  Rolul societăţii civile în procesul de integrare socială a 
persoanelor liberate, Analele Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a M.A.I. al Republicii 
Moldova, Ed. a XII-a nr.1, Chişinău, 2012, p.67-75 (0,5 c/a). 
 49. I. Slisarenco, Caracteristica criminalistică a infracţiunii de încălcare a regulilor  de securitate 
a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de 
transport, Analele Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a M.A.I. al Republicii Moldova, Ed. a 
XII-a nr.1, Chişinău, 2012, p.198-205 (0,5 c/a). 
 50. I. Slisarenco (în coautorat), Cauzalitatea delincvenţei juvenile, Analele Ştiinţifice ale 
Academiei „Ştefan cel Mare” a M.A.I. al Republicii Moldova, Ed. a XII-a nr.2, Chişinău, 2012, 
p.139-147 (0,4 c/a). 
 51. I. Slisarenco, Esenţa premeditării ca circumstanţă specială care agravează răspunderea 
penală, Analele Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a M.A.I. al Republicii Moldova, Ed. a 
XII-a nr.2, Chişinău, 2012, p.147-156 (0,5 c/a). 

52. Iurie Larii. Unele aspecte cu privire la obiectul de studiu şi sistemul criminologiei. În: 
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI. Ştiinţe socio-umane. Ediţia a XII-a, nr. 
1, Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2012.  
 53. Флоря В.,Оставчук Д. Уголовная ответственность в случае врачебных преступлений. 
Из показаний потерпевших и об избежании врачами уголовного наказания. Revista Naţională 
de drept, № 6, 2012, (0,3 c/a). с.41-45. 
 54.Флоря В.Следственно-судебная практика по делам о врачебных преступлениях. 
Вестник Минздрава, 2012 г., № 11, стр. 36-38. // Revista Naţională de drept, 2012, № 10, с.32-35 
(0,3 c/a). 
 55. R.Vozian, Importanţa declaraţiilor martorilor în procesul de stabilire a adevărului. Analele 
Academiei ,,Ştefan cel Mare”, Ediţia a XII-a, Chişinău 2012, p.162-165. 
 56. Şt.Belecciu, Evoluţia parteneriatului public-privat”. Analele Academiei ,,Ştefan cel Mare”, 
Ediţia a XII-a, Chişinău 2012, p.9-13. 
 57. V.Grati, Mediul şi subiecţii violenţei în familie. Analele Academiei ,,Ştefan cel Mare”, Ediţia 
a XII-a, Chişinău 2012, p. 41-46. 

 
 

                 7.6.3. Alte reviste. 
       2008 
 
1. R.Cojocaru, (în coautorat), Semne obiective ale infracţiunii de practicare ilegală a activităţii de 

întreprinzător, Revista de ştiinţe penale, Ed. specială, 2008-2009, p.11-28. (1 c/a).  
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2.Valentin Chiriţa, „Răspunderea penală pentru luarea de ostatici şi alte infracţiuni asemănătoare 
în legislaţiile unor state membre ale CSI”, revista „Avocatul poporului” nr. 12/2008, coautor Berdeu 
Ruslan, p.13-15. 

3. N. Chiper, Классификация административно-правовых споров // Adminictratia publica in 
perspectiva integrarii europene - Inst- de Şt- Adminstrative din Rep. Moldova, Chişinău 2008. 

 
       2009 
1.Boris Glavan ,,Evoluţia instituţiei liberării de răspundere penală pe parcursul celei de-a doua 

jumătăţi a sec.XX (în coautorat cu I.Capaţină) În: Revista „Avocatul poporului”, nr.5-6, 2009, p.1-3, 
0,4 c.a. 

2. Gh.Costachi., M. Drilea, Rolul Constituţiei în formarea echilibrului puterilor în stat, Justiţia 
Constituţională, nr. 1, 2009, p. 21-22. 

3. Gh.Costachi., M.Tutunaru, Principiul egalităţii în drepturi şi îndatoriri a tuturor cetăţenilor 
fără nici o discriminare în: Avocatul Poporului, nr. 5-6, 2009, p. 30-32. 

4.T.Osoianu., I.Vesco, Statutul procesual al avocatului-apărător în: Avocatul Poporului, 2009, 
nr. 4, p. 12-18. 

5.V.Berliba, (în coautorat) Semne obiective ale infracţiunii de practicare ilegală a activităţii de 
întreprinzător. În: Revista de ştiinţe penale. Ediţie specială, Chişinău: IRP, 2009, p.11-27. 
        6.A.Paladii, Violul, aspecte de drept penal comparat. Revista de ştiinţe penale, ediţie specială 
2008-2009, Chişinău, p. 196-212 (1,0 c.a.). 
        

       2010 
1.T. Osoianu, Гарантии равноправия сторон при рассмотрении судом вопроса о 

целесообразности предварительного заключения в стадии уголовного преследования. Revista 
Institutului Naţional al Justiţiei. 2010, nr. 1(12), 79-84. ISSN-1857-2405. 

2.V.Chiriţa, (în coautorat), Obiectul infracţiunii în contextul legislaţiei penale a Republicii 
Moldova, Revista ştiinţifico-practică şi informativă de drept „Avocatul poporului”, Chişinău, nr.11-
12/2010, p. 16-19. (0,5 c/a). 

 
       2012 
1.Gr.Ardelean, ,,Inadmisibilitatea dobîndirii dreptului de proprietate asupra mijloacelor de 

transport în bază de procură”. În Avocatul Poporului, Chişinău 2012, 0,31 c/a. 

2.S. Chiriţa, ,,Apatridia. Unele aspecte privind reglementarea juridică a apatridiei”. Revista 
ştiinţifico-practică şi informativă de drept „Avocatul poporului” nr.1-2/2012, 0,25 c/a. 

  
7.7. Lista capitolelor din monografii apărute în ţară. 
 
7.8. Lista articolelor ştiinţifice publicate în culegerile naţionale. 
 

2008 
 1.Igor Bantuş, Cetăţenia – legătură politico-juridică permanentă între cetăţean şi stat, Materialele 
conferinţei jubiliare internaţionale ştiinţifico-practice ,,Academia de administrare publică – 15 ani de 
modernizare a serviciului public din Republica Moldova”, Chişinău, 2008, p. 221. 

2.Grigore Ardelean, Limitarea persoanei fizice în capacitatea de exerciţiu ca urmare a 
consumului de droguri. Materialele conferinţei ştiinţifico practice internaţionale „Rolul societăţii şi a 
organelor de drept în contracararea narcomaniei” 9 octombrie 2008 Chişinău. 0,31 c.a. 
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3. Eugenia Gugulan, Reglementarea juridică a circulaţiei licite de droguri. Materialele 
conferinţei ştiinţifico practice internaţionale „Rolul societăţii şi a organelor de drept în contracararea 
narcomaniei” 9 octombrie 2008 Chişinău. 0,43c.a. 

4. Victor Cebotari, Eficienţa controlului vamal în combaterea traficului de droguri şi de alte 
substanţe stupefiante. Materialele conferinţei ştiinţifico practice internaţionale „Rolul societăţii şi a 
organelor de drept în contracararea narcomaniei” 9 octombrie 2008 Chişinău. 0,25 c.a. 

5.Constantin Rusnac, Geneza traficului de droguri, Materiale conferinţei  ştiinţifico – practice 
internaţionale cu genericul „Rolul societăţii şi a organelor de drept în combaterea narcomaniei” (09 
octombrie  2008), p. 240-245. 

6.Sergiu Nestor, Tudor Osoianu, Основные принципы ювенальной юстиции и особенности 
национального судопроизводства по уголовным делам с участием несовершеннолетних, 
Materiale conferinţei  ştiinţifico – practice internaţionale cu genericul „Protecţia şi apărarea 
drepturilor minorilor” ,стр. 265-273.  

7. Veaceslav Grati, „Livrarea controlată de substanţe narcotice”, Materialele Conferinţei 
ştiinţifico-practice internaţionale din 9 octombrie 2008, cu tematica „Rolul societăţii şi al organelor 
de drept în contracararea narcomaniei”, pag. 61-68 (0,3 c/a). 

8. Anatolie Cananău, „Profilul psihologic al consumatorului de droguri (aspecte psiho-sociale)”, 
Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale din 9 octombrie 2008, cu tematica „Rolul 
societăţii şi al organelor de drept în contracararea narcomaniei”, pag.149-155 (0,3 c/a). 

9. R.Cojocaru, Circulaţia ilegală a materialelor şi utilajelor destinate producerii sau prelucrării 
substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor (art.2173 CP), Materialele Conferinţei 
ştiinţifico-practice: Rolul societăţii şi al organelor de drept în contracararea narcomaniei, Chişinău, 
2008, p.49-54. (0,5 c/a). 

10. R.Cojocaru, (în coautorat), Organizarea ori întreţinerea speluncilor pentru consumul 
substanţelor narcotice sau psihotrope (concurs ori concurenţă dintre norme incriminatorii omogene), 
Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice: Rolul societăţii şi al organelor de drept în contracararea 
narcomaniei, Chişinău, 2008, p.42-48. (0,4 c/a). 

11.Gh.Gladchii, (în coautorat), Vinovăţia şi răspunderea penală, Conferinţa internaţională 
ştiinţifico-practică „Problemele actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist 
european”. Chişinău: CEP USM, 2008, p. 122-126. 

12. A.Paladii., S.Cernomoreţ, Circulaţia ilegală a materialelor şi utilajelor destinate producerii 
sau prelucrării substanţelor narcotice, psihotrope sau analoagelor lor. Rolul societăţii şi al organelor 
de drept în contracararea narcomaniei – Materiale ale Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 
9 octombrie 2008, Ministerul Afacerilor Interne al republicii Moldova, Academia „Ştefan cel Mare”, 
Chişinău, 2008 – pag. 234-239. 

13. S.Cernomoreţ, Pasibilitatea răspunderii penale a persoanei cu funcţie de răspundere pentru 
infracţiunea de samavolnicie. Criminalistica în serviciul justiţiei: constatări, tendinţe, realizări. 
Materialele simpozionului internaţional de criminalistică (19-20 septembrie 2008). Chişinău: ULIM, 
USM, USEM, Procuratura Generală a Republicii Moldova, Institutul de Reforme Penale, 2009, 
p.61-64, (0,25 c.a.). 

14. S.Cernomoreţ, Elementul material al infracţiunii de samavolnicie (art. 352 CP RM). 
Probleme actuale ale istoriei, teoriei dreptului şi ştiinţelor administraţiei publice. Materialele 
Conferinţei ştiinţifice internaţionale (02 octombie 2009). Chişinău: IISD AŞM, ASEM, AAP, 2009, 
(0,5 c.a.). 
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15. Костаки Г., Хуля В. Конституционная защита прав и свобод în: Materialele Conferinţei 
Internaţionale «reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani ai declaraţiei 
universale a drepturilor omului», Chişinău, 12 decembrie 2008, p. 116-120. 

 
2009 

1.Roman Staraşciuc, Crizele şi impactul acestora asupra ordinii de drept, Materialele Conferinţei 
ştiinţifice internaţionale „Cooperarea internaţională a organelor de drept în prevenirea şi combaterea 
criminalităţii transnaţionale” din 05.11.09, Chişinău, 0,25 c.a. 

2.Roman Staraşciuc, Modernizarea conceptuală, structurală şi funcţională în domeniul cercetării, 
prevenirii şi combaterii criminalităţii, Materialele Conferinţei ştiinţifice „Probleme de prevenire şi 
combatere a criminalităţii de către Organele Afacerilor Interne în perioada recesiunii economice”, 
din 15.10.09, Chişinău, 0,3 c.a.  

3. Igor Trofimov, Eugenia Gugulan, Grigore Ardelean, Problema determinării limitelor 
răspunderii patrimoniale pentru actele de poluare transfrontalieră. Materialele conferinţei ştiinţifico 
practice internaţionale „Cooperarea internaţională a organelor de drept în prevenirea şi combaterea 
criminalităţii transnaţionale”, 5-6 noiembrie 2009, Chişinău, 0,31 c.a. 

4. Vasile Zavatin, Eugenia Gugulan, Istoricul reglementărilor de drept internaţional cu privire la 
prevenirea şi reprimarea terorismului internaţional. Materialele conferinţei ştiinţifico practice 
internaţionale „Cooperarea internaţională a organelor de drept în prevenirea şi combaterea 
criminalităţii transnaţionale”, 5-6 noiembrie 2009, Chişinău, 0,56 c.a. 

5. Viorel Cernăuţeanu, Fenomenul migraţiei ca scop al muncii la negru. Materialele conferinţei 
ştiinţifico practice internaţionale „Cooperarea internaţională a organelor de drept în prevenirea şi 
combaterea criminalităţii transnaţionale”, 5-6 noiembrie 2009, Chişinău, 0,25 c.a. 

6. Grigore Ardelean, Traficul ilicit de deşeuri toxice – crimă transnaţională împotriva mediului. 
Materialele conferinţei ştiinţifico practice internaţionale „Cooperarea internaţională a organelor de 
drept în prevenirea şi combaterea criminalităţii transnaţionale”, 5-6 noiembrie 2009, Chişinău, 0,25 
c.a. 

7. Marian Gherman „Modalităţi de sustragere a banilor cu folosirea frauduloasă a cardurilor 
bancare”, Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, Chişinău, 2009, p.127-130. 

8. Veaceslav Guţan,  „Spălarea banilor: concept şi caracterizare”. Materiale conferinţei 
ştiinţifico-practice internaţionale-2009. „ Probleme de prevenire şi combatere a criminalităţii de 
către organele afacerilor interne în perioada recesiunii economice”, p.109-115. 

9. Ştefan Stamatin,  „Fenomenul crimei organizate transfrontaliere”, Materialele Conferinţei 
ştiinţifico-practice internaţionale din 5-6 noiembrie 2009, cu genericul „Cooperarea internaţională a 
organelor de drept în prevenirea şi combaterea criminalităţii transnaţionale”, pag.158-167(0,4 c/a). 

10. Ştefan Stamatin, „Unele particularităţi ale aplicării măsurilor preventive în privinţa 
minorilor”, Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale din 28-29 ianuarie 2010, cu 
tematica „Asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în timpul manifestărilor cu 
caracter de masă”, pag.174-177(0,1 c/a). 

11. Vitalie Ionaşcu, „Instituţii şi strategii actuale de luptă contra criminalităţii organizate”, 
Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale din 5-6 noiembrie 2009, cu tematica 
„Cooperarea internaţională a organelor de drept în prevenirea şi combaterea criminalităţii 
transnaţionale”, pag.194-198 (0,2 c/a). 

12.Vasile Secrieru, ,,Cooperarea poliţienească internaţională în profilaxia şi combaterea 
criminalităţii transnaţionale”, Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale din 5-6 
noiembrie 2009, cu genericul „Cooperarea internaţională a organelor de drept în prevenirea şi 
combaterea criminalităţii transnaţionale”, pag.272-274 (0,08 c/a). 
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13. Iu.Larii, (în coautorat cu Mihail David). Infracţiunea de spălare a banilor ca formă de 
manifestare specifică criminalităţii organizate cu caracter transnaţional. În: Materialele Conferinţei 
ştiinţifico-practice internaţionale: „Cooperarea internaţională a organelor de drept în prevenirea şi 
combaterea criminalităţii transnaţionale”, din 5-6 noiembrie 2009. Chişinău: Academia „Ştefan cel 
Mare” a MAI, 2009, pag. 83-86. 

14. R.Cojocaru, (în coautorat), Reglementarea interzicerii discriminării prin mijloace de drept 
penal, Materialele Conferinţiei ştiinţifice internaţionale: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 
– Pilon în protecţia juridică a drepturilor şi libertăţilor fundamentale în decurs de 60 de ani, 
Chişinău, 2009, p.195-202. (0,5 c/a). 

15. R.Cojocaru, Răspunderea penală pentru circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope 
sau a analoagelor lor fără scop de înstrăinare (art.217 CP), Cooperarea internaţională a organelor de 
drept în prevenirea şi combaterea criminalităţii transnaţioanale (Materialele conferinţei ştiinţifico-
practice internaţionale 5-6 noiembrie 2009), Chişinău, 2009, 47-54. (0,5 c/a). 

16.Gh.Gladchii, (în coautorat), Perfecţionarea măsurilor încurajatoare prevăzute de legea penală 
a Republicii Moldova în combaterea criminalităţii transnaţionale, Cooperarea internaţională a 
organelor de drept în prevenirea şi combaterea criminalităţii transnaţionale (Materialele conferinţei 
ştiinţifico-practice internaţionale, 5-6 noiembrie 2009), Chişinău, 2009,  p. 131-138. 

17.C.Osadcii, S. Carp, 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, 2009, p.16-23 (0.8 c/a). 

18.O. Rusu,  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. 

19.V.Berliba, Noţiunea şi formele de manifestare a delictului fiscal. în: Materialele Simpozionul 
internaţional de criminalistică Criminalistica în serviciul justiţiei: constatări, tendinţe şi realizări, 
Chişinău: ULIM, 2009, p.56-60. 

20.V.Berliba, (în  coautorat) Reglementarea  interzicerii  discriminării prin mijloace de drept 
penal. în: Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului -pilon în protecţia juridică a drepturilor şi libertăţilor fundamentale în decurs de 60 ani, 
Chişinău, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi, 2009, p. 195-201. 

21. L. Creangă, Istoricul cooperării poliţieneşti internaţionale. 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, 2009, p. 247-255. 

22. L. Toderaş, Criminalitatea transnaţională şi caracteristicile ei. 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, 2009, p.204-208. 
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23. S.Carp, E.Carp, Patrimoniul cultural-obiectiv al activităţii criminale transnaţionale. 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, 2009, p.104-108. 
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 1.Igor Bantuş, Importanţa pregătirii în domeniul evaluării, prevenirii şi administrării riscurilor în 
organelle afacerilor interne, Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale cu genericul 
„Evaluarea şi prevenirea riscurilor profesionale la care sînt supuşi funcţionarii organelor de ocrotire 
a normelor de drept”, (octombrie 2010), Chişinău, 0,35 c.a. 
 2.Roman Staraşciuc, Problema riscurilor generate de criza constituţională în Republica Moldova, 
Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale “Evaluarea şi prevenirea riscurilor la care 
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10.Gh.Gladchii, Interceptarea convorbirilor telefonice şi a altor convorbiri în contextul 
combaterii traficului de femei, Probleme actuale privind combaterea  traficului de femei, 
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4. Ion Chirtoacă: ,,Sărăcia – factor determinant în dezvoltarea criminalităţii în spaţiul European” 
Conferinţa Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii statelor independenţei- 
Evoluţie, Tendinţe, Probleme de prevenire şi combatere, p.236-239. 

5.Ion Corcimari „Unele aspecte privind criminalitatea economico-financiară”, materialele 
conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale din 12-13 iunie 2012 „Criminalitatea în spaţiul UE şi 
CSI: evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere”, p.240-244. 

6. Şt. Belecciu, „Aspecte contradictorii în legislaţia ce reglementează parteneraitul public-
privat”. Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, cu genericul „Perpetua misiune a 
administraţiei publice de a fi în serviciul societăţii”, 12-13 octombrie 2012, Institutul de Ştiinţe 
Administrative din Republica Moldova, or. Chişinău, 0,25 c.a. 

7. V.Grati, „Cooperarea internaţională a statelor în lupta contra criminalităţii economice: forme, 
tendinţe, eficacitate”. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale din 12-13 iunie 2012, 
cu tematica „Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor Independente: 
evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere”, 0,41 c.a. 

8. A.Cananău, „Cooperarea internaţională a statelor în lupta contra criminalităţii economice: 
forme, tendinţe, eficacitate”. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale din 12-13 
iunie 2012, cu tematica „Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor 
Independente: evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere”, 0,41 c.a. 
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9. V. Ionaşcu, „Restrîngerea dreptului persoanei la libera circulaţie în Uniunea Europeană”. 
Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale din 12-13 iunie 2012, cu tematica 
„Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor Independente: evoluţie, 
tendinţe, probleme de prevenire şi combatere”, 0,2 c/a. 

10. M.Gherman, ,,Criminalitatea itinerantă în statele-membre ale Uniunii Europene”. Materialele 
Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale din 12-13 iunie 2012, cu tematica „Criminalitatea în 
spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor Independente: evoluţie, tendinţe, probleme de 
prevenire şi combatere”, p.91-97. 

11. B. Glavan, ,,Aspecte teoretice privind noile tehnici speciale de combatere a criminalităţii 
organizate”. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale din 12-13 iunie 2012, cu 
tematica „Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor Independente: 
evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere”, p.97-101. 

12. V. Guţan, ,,Analiza criminologică a fenomenului criminalităţii din domeniul financiar-
bancar”. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale din 12-13 iunie 2012, cu tematica 
„Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor Independente: evoluţie, 
tendinţe, probleme de prevenire şi combatere”, p.271-281. 

13. Gr. Ardelean, ,,Oportunităţile adaptării legislaţiei naţionale la standardele UE şi CSI privind 
evaluarea şi repararea prejudiciului ecologic”. Materialele conferinţei ştiinţifico practice 
internaţionale „Criminalitatea în spaţiul UE şi CSI , evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi 
combatere”, 12-13 iunie 2012, Chişinău, 0,37 c/a. 

14. V. Cebotari, ,,Ponderea şomajului şi influienţa acestuia asupra stării criminogene în 
Republica Moldova”. Materialele conferinţei ştiinţifico practice internaţionale „Criminalitatea în 
spaţiul UE şi CSI , evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere”, 12-13 iunie 2012, 
Chişinău, 0,37 c/a. 

15. S. Chiriţa, ,,Demonstrarea unităţii între deducţie şi inducţie”. Materialele conferinţei 
ştiinţifice studenţeşti (ULIM) „Fenomenul juridic, probleme metodologice ale cercetării juridice”, 02 
iunie 2012, 0,31 c/a. 

16.V. Vasiliţa, ,,Aspecte constituţionale cu privire la executarea obligaţiilor fiscale în R. 
Moldova”. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul: „Perpetua misiune a 
administraţiei publice de a fi in serviciul societăţii” ediţia a VI-a, care a fost organizată de către: 
Institutul de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova, în perioada de 12.10.2012 — 
13.10.2012, Chişinău 2012, 0,5 c/a. 

17. I. Trofimov, ,,Perspectiva identificării dreptului procesual contravenţional ca ramură distinctă 
a dreptului”. Materialele conferinţei ştiinţifico practice internaţionale „Criminalitatea în spaţiul UE 
şi CSI , evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere”, 12-13 iunie 2012, Chişinău, 0,37 
c/a. 

18. S.Sîrbu, ,,Unele viziuni asupra infracţiunilor din domeniul bancar şi din domeniul 
activităţilor bancare”. Materialele conferinţei ştiinţifico practice internaţionale „Criminalitatea în 
spaţiul UE şi CSI , evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere”, 12-13 iunie 2012, 
Chişinău, 0,37 c/a. 

19. S. Carp  (în coautorat cu E. Carp), Lectura ca metodă şi formă de corectare şi reeducare a 
condamnaţilor). În: materiale conferinţei Ştiinţifico-practică internaţionale: „Criminalitatea în spaţiul 
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UE şi al CSI: Evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere” , Chişinău, (12-13 iunie 
2012), p.30-38 (0,4 c/a); 

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

21. Iu. Larii (în coautorat cu  Stoian Anca-Iulia), Noţiunea şi natura juridică a infracţiunii unice 
continuate (prelungite) în legislaţia penală a Republicii Moldova şi a României. În: materiale 
conferinţei Ştiinţifico-practică internaţionale: „Criminalitatea în spaţiul UE şi al CSI: Evoluţie, 
tendinţe, probleme de prevenire şi combatere” , Chişinău, (12-13 iunie 2012), p.116-125 (0,7 c/a); 

22. R.Cojocaru, Politica penală a Republicii Moldova în domeniul criminalizării şi 
decriminalizării. În: materiale conferinţei Ştiinţifico-practică internaţionale: „Criminalitatea în 
spaţiul UE şi al CSI: Evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere”, Chişinău, (12-13 iunie 
2012), p.58-64 (0,4 c/a); 

23. V.Moţpan, Factorii sociali ce contribuie la apariţia şi evoluţia criminalităţii juvenile. În 
materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale cu genericul: „Criminalitatea în spaţiul 
Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor Independente: evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire 
şi combatere”.Chişinău 2012, 0,5 c/a. 

24. I.Şevcenco, Instabilitatea politică- factor determinant în dezvoltarea criminalităţii în spaţiul 
european. În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale: „Criminalitatea în spaţiul 
Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor Independente: evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire 
şi combatere”, din 12-13 iunie 2012. Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2012, p. 359-
362. 

25. N. Dimin (coautorat), Prevenirea criminalităţii prin diminuarea ratei recidivei. În: Materialele 
Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale: „Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al 
Comunităţii Statelor Independente: evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere”, din 12-
13 iunie 2012. Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2012, p.258-262. 

 
7.9. Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate ca  

rezumat (1-3 pagini). În această listă se vor include şi exemplarele semnal apărute în 
străinătate. 

        
2008   

1. R. Cojocaru (în coautorat), The Impact of the Republic of Moldova Special Criminal Legislation 
on the Detention, Forecasting Crime Development and Control of Crime in Central and Eastern 
European Countries, 2008, p. 72-77 (0,4 c.a). 

2.Al.Pareniuc. Уголовно-правовые аспекты преступности несовершеннолетних в Республике 
Молдова. Международная научно-практическая конференция «Безопасность и защита прав 
несовершеннолетних». Латвия, Рига, 2008 (24-25 января). с.273-276. (0,21 c/a). 

 

2009 

1.Ştefan Belecciu, „Возможности назначения на административные должности”, 
Международная научно-практическая конференция „Роль и место ОВД в развитии 
демократического правового государства”, 10 апреля 2009, г. Одеса, pag.171-174 (0,1 c/a). 
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2. Şt. Belecciu, „Importanţa prevenirii infracţiunilor de către colaboratorii de poliţie”, Conferinţa 
ştiinţifico-practică internaţională cu genericul „Protecţia drepturilor şi libertăţilor omului de către 
organele de poliţie”, 14-15 noiembrie 2011, or. Tallinn. 

3. Костаки, Г. Провïдна роль держави в полïтичнïй системïсуспïльства în: Тези доповïдей 
62 науков-техничной конференцïï професорьско-викладацького складу, 20-22 травня 2009, 
Одеса 2009, с. 28-29. 

 
      2011 
 
1.Al.Pareniuc. Уголовно-правовые аспекты преступности несовершеннолетних в 

Республике Молдова. Международная научно-практическая конференция «Безопасность и 
защита прав несовершеннолетних». Латвия, Рига, 2008 (24-25 января). с.273-276. (0,21 c/a). 

 
 

7.9.1 Comunicări orale la conferinţe internaţionale. 

       2008 
1. Marian  Gherman  „Livrarea controlată a substanţelor narcotice”, Conferinţa ştiinţifico-

practică internaţională cu genericul  „Rolul societăţii şi organelor de drept în contracararea 
narcomaniei”, 9.octombrie 2008, Chişinău, p.61-69. 

2.Veaceslav Guţan „Consideraţiuni generale privind criminalitatea organizată şi traficul ilicit de 
droguri”. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul „Rolul societăţii şi al organelor 
de drept în contracararea narcomaniei”, Chişinău, 0,2 c.a. 

3. A. Andronache, Valoarea probantă a înregistrărilor audio-video la cercetarea cauzelor privind 
traficul ilicit de droguri, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul „Rolul societăţii şi 
a organelor de drept în combaterea narcomaniei” (09 octombrie  2008), p. 95-102. 

4. Sergiu Nestor, Sergiu Golovaci, Particularităţile efectuării cercetării la faţa locului şi regulile 
efectuării percheziţiei în procesul investigării traficului de droguri, Conferinţa ştiinţifico-practică 
internaţională cu genericul „Rolul societăţii şi a organelor de drept în combaterea narcomaniei” (09 
octombrie  2008), p. 156-163. 

5 Corneliu Burbulea, Particularităţile audierii bănuitului, învinuitului în cazurile infracţiunilor ce 
ţin de traficul ilicit de droguri, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul „Rolul 
societăţii şi a organelor de drept în combaterea narcomaniei” (09 octombrie  2008), p. 119-126. 

6. Lilian Luchin, Drogurile – flagelul societăţii, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu 
genericul „Rolul societăţii şi a organelor de drept în combaterea narcomaniei” (09 octombrie  2008), 
p. 208-212. 

             
       2009 

1. Осояну Т., Веско И. Собирание и представление фактических данных (доказательств) в 
стадии уголовного преследования на примере УПК РМ, Международная научно-практическая 
конференция  «Проблемы уголовного права, процесса и криминалистики», Международный 
гуманитарный университет, Институт национального и международного права (г. Одесса) 9 
октября 2009, p. 10-14. 

 
2.Ştefan Stamatin, „Республика Молдова на пути к единому европейскому 

образовательному пространству”, Международная научно-практическая конференция, 
„Высшее профессиональное образование, бизнес, власть: опыт и перспективы 
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взаимодействия в подготовке управленческих кадров”, г. Пермь, РФ, 12-13 мая 2009, рag. 96-
104 (0,3 c/a). 

3.Ştefan Stamatin, „Некоторые аспекты полицейского образования в Молдове”, 
Международная научно-практическая конференция, „Высшее профессиональное 
образование, бизнес, власть: опыт и перспективы взаимодействия в подготовке 
управленческих кадров”, г. Пермь, РФ, 12-13 мая 2009, рag. 364-372 (0,3 c/a). 

4. Boris Glavan “Perfecţionarea măsurilor încurajatoare prevăzute de Legea penală a RM în 
combaterea criminalităţii transnaţionale” (în coautorat cu Gh. Gladchi). Conferinţa ştiinţifico-
practică internaţională din 5-6 noiembrie  2009 sub genericul “Cooperarea internaţională a organelor 
de drept în prevenirea şi combaterea criminalităţii transnaţionale” Chişinău- 2009, p.131-138, 0,6 
c.a. 

5. Corneliu Burbulea, Ion Caminschi, Cooperarea internaţională în combaterea traficului de 
fiinţe umane, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul „Cooperarea internaţională a 
organelor de drept în prevenirea şi combaterea criminalităţii transnaţionale” (05-06 noiembrie 
2009),p. 235-242. 

6. Natalia Popuşoi, Ilie Jecicov, Cooperarea internaţională în domeniul reprimării traficului de 
droguri, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul „Cooperarea internaţională a 
organelor de drept în prevenirea şi combaterea criminalităţii transnaţionale” (05-06 noiembrie 2009), 
p. 261-266. 

7. Sergiu Nestor,Veaceslav Grati, Criminalitatea organizată – fenomen social negativ în 
Republica Moldova, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul „Cooperarea 
internaţională a organelor de drept în prevenirea şi combaterea criminalităţii transnaţionale” (05-06 
noiembrie 2009), p. 139-144.  

8. Lilian Luchin, Constantin Rusnac, Importanţa utilizării sistemelor automatizate de evidenţă 
criminalistică a MAI în combaterea şi prevenirea criminalităţii, Conferinţa ştiinţifico-practică 
internaţională cu genericul „Probleme de prevenire şi combatere a criminalităţii de către organele 
afacerilor interne în perioada recesiunii economice” (05-06 noiembrie 2009), p. 143-148, 0,25c.a. 

9. Ilie Jecicov, Natalia Popuşoi,Traficul de droguri în perioada recesiunii economice Conferinţa 
ştiinţifico-practică internaţională cu genericul „Probleme de prevenire şi combatere a criminalităţii 
de către organele afacerilor interne în perioada recesiunii economice” (05-06 noiembrie 2009), p. 
120-128. 

10.Veaceslav Grati, „Criminalitatea organizată – fenomen social negativ în Republica Moldova”, 
Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul „Cooperarea internaţională a organelor de 
drept în prevenirea şi combaterea criminalităţii transnaţionale”, pag.139-143 (0,2 c/a). 

       2010 

1.Gh. Costachi., V. Kuciuk, Rolul societăţii civile în reglementarea pieţei de capital din 
Republica Moldova. Гражданское общество Молдовы: проблемы и перспективы. 
Международная научно-практическая конференция. Комрат: Institutul pentru Democraţie, 2011. 
p. 246-255.  

2.Gh.Costachi., M.Diaconu, ONG-urile – factor de democratizare a statului. В: Гражданское 
общество Молдовы: проблемы и перспективы. Международная научно-практическая 
конференция. Комрат: Institutul pentru Democraţie, 2011. p. 58-67.  

 
       2011 
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1. V.Grati, „Непрерывное обученье в Академии МВД Республики Молдова в контексте 
Болонского процесса”, Международная научно-практическая конференция. „Подготовка 
сотрудников милиции/полиции: государственные и международные стандарты”, г. Донецк, 28 
апреля 2011, pag.118-122 (0,2 c/a). 

2. Iurie Odagiu, Constantin Rusnac, Algoritmul cercetării la faţa locului în cazul investigării 
traficului de fiinţe umane, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul „Probleme 
actuale privind combaterea traficului de femei” (02-03 iunie 2011), p. 85-89. 

3. Iurie Bulai, Particularităţile desfăşurării percheziţiei şi ridicării de documente şi obiecte în 
cazul traficului de fiinţe umane, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul „Probleme 
actuale privind combaterea traficului de femei” (02-03 iunie 2011), p. 153-157. 

4. Corneliu Burbulea, Posibilitatea participării victimei şi a martorului sub pseudonim în cauzele 
penale privind traficul de persoane, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul 
„Probleme actuale privind combaterea traficului de femei” (02-03 iunie 2011), p. 158-161. 

5. Sergiu Nestor, Tactica audierii victimei traficului de fiinţe umane, Conferinţa ştiinţifico-
practică internaţională cu genericul „Probleme actuale privind combaterea traficului de femei” (02-
03 iunie 2011), p. 213-219. 

6. Natalia Popuşoi, Protecţia şi asistenţa victimelor şi a martorilor în cauzele privind traficul de 
fiinţe umane, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul „Probleme actuale privind 
combaterea traficului de femei” (02-03 iunie 2011), p. 223-239. 

7. Ştefan Belecciu, „Principiul descentralizării şi importanţa implementării acestuia în activitatea 
Ministerului Afacerilor Interne”, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu tematica 
„Reformarea MAI şi a subdiviziunilor subordonate: probleme, soluţii şi perspective de realizare”, 
pag.44-52 (0,3 c/a). 

8. Iu.Larii, (în coautorat cu Oleg Rusu). Cauzele traficului de femei în contextul crizei 
economice actuale., Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională din 2-3 iunie 2011. Chişinău, 2011 
pag. 75-80. 

 

            2012 

1. Roman Staraşciuc, Conferinţa Internaţională „Spaţiul Schenghen şi drepturile fundamentale în 
cadrul Uniunii Europene” or. Sofia (Bulgaria). Participarea cu raportul „Problema consacrării 
drepturilor refugiaţilor în sistemele naţionale de drept”, 21-24 mai 2012, 0,3 c.a. 

2. O. Rusu, Probleme şi perspective privind corectarea condamnaţilor prin prisma standardelor 
europene. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională: „Criminalitatea în spaţiul UE şi al CSI: 
Evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere” , Chişinău, (12-13 iunie 2012), p.154-163 
(0,7 c/a); 

3. I. Slisarenco, Cauzalitatea delicvenţei juvenile. Conferinţei ştiinţifico-practică internaţională: 
„Criminalitatea în spaţiul UE şi al CSI: Evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere” , 
Chişinău, (12-13 iunie 2012), p.382-388 (0,5 c/a); 

4. A. Zosim, Aspecte ale prevenirii erorilor în procesul elaborării şi realizării politicii penale. 
Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională: „Criminalitatea în spaţiul UE şi al CSI: Evoluţie, 
tendinţe, probleme de prevenire şi combatere” , Chişinău, (12-13 iunie 2012), p.117-182 (0,4 c/a); 



131 
 

5.L.Creangă, Repere teoretice de evaluare a fenomenului corupţiei din perspectiva 
criminologică. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul: „Criminalitatea în spaţiul 
Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor Independente: evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire 
şi combatere”.Chişinău 2012, 0,4 c/a. 

 
 
7.10. Lista referatelor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate integral. 
        
      2008 

1.Ştefan Belecciu, „Причины и условия торговли женщинами”, Международная научно-
практическая конференция „Борьба с торговлей людьми”, 26 июня 2008, г. Донецк, (0,2 c/a). 

2.Gh. Costachi., M. Drilea, Echilibrul puterilor şi supremaţia Constituţiei, Justiţie şi integrare 
comunitară Conferinţa internaţională din 22-23 mai 2008, Universitatea Transilvania din Braşov, 
Editura Omnialex, 2008, p, 0,4 c.a. 

3. N. Chiper, Обращения гражданина в государственные органы, органы местного 
самоуправления и должностным лицам с целью реализации своих законных прав и интересов 
– как внесудебная (досудебная) процедура. // Международная научно-практическая 
конференция  Московский открытый юридический институт, 2008, 0,2 c.a. 

4. N.Chiper, Теоретическая необходимость в административном праве – принципы 
административного судопроизводства. // Международная научно-практическая конференция  
Московский открытый юридический институт, 2008, 0,2 c.a. 

 

          2011 

1. Liliana Belecciu, Controlul de legalitate asupra activităţii administraţiei publice locale. 
Conferinţa internaţională cu tema „The need of reform in law and public administration”, Târgu 
Mureş, România(16-19 noiembrie 2011), 0,43 c.a. 

2.Liliana Belecciu, Aspecte contradictorii în aplicarea contractelor de achiziţii publice. Conferinţa 
internaţională cu tema „Aspecte inovative în legislaţia achiziţiilor publice. Repercursiuni asupra 
accesării şi managementului fondurilor structurale”, Sovata, Târgu Mureş, România (24-27 
noiembrie 2011), 0,37 c.a. 

3.Şt.Belecciu, Conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul: „The need of reform in law and 
public administration”, articol ştiinţific: „Modificarea şi rezilierea contractului de concesiune 
conform legislaţiei RM”, desfăşurată în cadrul Universităţii „Petru Maior”, or. Tîrgu-Mureş, 
Facultatea de Economie, Drept şi Administraţie Publică, 16-19 noiembrie 2011.0,3 c.a. 

   4. Şt.Belecciu, Conferinţa internaţională de la Sovata cu genericul: „Aspecte inovative în legislaţia 
achiziţiilor publice. Repercursiuni asupra accesării şi managementului fondurilor structurale”, cu 
articol ştiinţific: „Importanţa caietului de sarcini în procesul achiziţiilor publice”, 24-27 noiembrie 
2011, 0,3 c.a. 

            2012 

1. L. Belecciu, ,,Unele reflecţii asupra principiului autonomiei locale”. Conferinţa ştiinţifică 
internaţională cu genericul „Eficienţa normei juridice” care a fost organizată de către: Universitatea 
Creştină „Dimitrie Cantemir” Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, România, în perioada de 
23.03.2012-24.03.2012, 0,37 c.a.        
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7.11.Lista referatelor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale, publicate integral. 
 
          2008 
1.R.Cojocaru, Probleme actuale de politică penală în domeniul protejării valorilor culturale, 

Conferinţa ştiinţifico-practică: Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova, 
Chişinău, 2008, p.102-107. (0,4 c/a).  

        2009 
1. A.Cananău, Conferinţa cu genericul: „Problemele asigurării ordinii publice în timpul 

întrunirilor cu condiţia respectării drepturilor omului” . Participare cu raportul: „Metodele sociale de 
menţinere a ordinii publice”, 2009, 0,2 c.a. 

2. A.Cananău, Conferinţa cu genericul: „Implementarea prevederilor Codului Contravenţional în 
lucrul practic”, desfăşurat la Institutul de pregătire iniţială şi cercetări ştiinţifice aplicative. 
Participare cu raportul: „Consideraţiuni generale privind reţinerea în cazurile contravenţionale”, 27 
octombrie 2009. 

         2011 

1. Костаки, Г., Боршевский, А. Характеристика обеспечения развития еврейской 
национальной культуры в Молдове. Проблемы истории и права евреев Молдовы. респ. науч. 
конф. Кишинев: „Elan INC” SRL, 2011. p. 71-79.  
      2.V.Ionaşcu, Conferinţa ştiinţifico-practică cu genericul „Aspecte juridice şi psihologice în 
activitatea de investigaţii operative”, cu raport: „Culegerea informaţiei investigativ-operative de 
către ofiţerul operativ de sector”, 2011. 

 
7.12. Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale ca rezumat (1-3 
pagini). În această listă se includ şi exemplarele semnal apărute în ţară. 
 
                                                                        2012 
1. Şt.Belecciu, participarea la Conferinţa ştiinţifico- practică, organizată de Institutul de Ştiinţe 

Administrative din Republica Moldova, cu tematica „Perpetua misiune a administraţiei publice de a 
fi în serviciul societăţii”, cu comunicarea „Aspecte contradictorii în legislaţia ce reglementează 
parteneraitul public-privat”, Chişinău, 12-13 octombrie 2012, 0,2 c.a. 

2. L.Belecciu, ,,Unele aspecte legislative privind asocierea autorităţilor publice în scopul 
dezvoltării serviciului de alimentare cu apă”. Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului de 
Ştiinţe Administrative din Republica Moldova în perioada de 12-13 octombrie 2012, 0,43 c/a. 

 
7.12.1 Comunicări orale la conferinţe naţionale  

 
      2008 
1. Igor Bantuş, Alexei Guţu, Rolul şi importanţa valorilor culturale în dezvoltarea dreptului,  

Conferinţa ştiinţifico-practică ,,Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova”, 
Chişinău, 2008, 0,2 c.a. 

2. Roman Staraşciuc, Problema clasificării valorilor şi bunurilor culturale în dreptul 
internaţional, Conferinţa ştiinţifico-practică ,,Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica 
Moldova”, Chişinău, 2008, 0,3 c.a. 

3. V.Berliba, (în coautorat) Aspecte de drept penal privind contrabanda cu valori istorico-
culturale. Conferinţa ştiinţifico-practică ,,Protecţia juridică   a   valorilor   culturale   în   Republica  
Moldova”, Chişinău, Academia „Ştefan cel Mare”, 2008, 0,2 c.a. 
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4. Boris Glavan ,,Liberarea de răspundere penală în legătură cu căinţa activă – mijloc juridic de 
combatere a sustragerilor de valori istorico-culturale”. Conferinţa ştiinţifico-practică din 21-22 
septembrie 2008 sub genericul “Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova”, 
Academia “Ştefan cel Mare”, Chişinău- 2008. p.195-199, 0,3 c.a. 

  

7.13. Lista manifestărilor ştiinţifice organizate în cadrul Academiei ,,Ştefan cel Mare” 
(denumirea, participarea, perioada, locul desfăşurării). 
 
 
7.13.1. Naţionale. 
                                                     2008 

1.  Catedra AOI a organizat seminarul ştiinţifico-practic naţional cu tema: Migraţia ilegală şi 
traficul de fiinţe umane-componente a crimei organizate,Chişinău, 23 mai 2008. 

2. Catedra Drept poliţienesc a organizat masa-rotundă cu genericul „Realizări şi perspective în 
cooperarea poliţiei cu societatea civilă”, organizată în sala de conferinţe a Academiei „Ştefan cel 
Mare”, 26 octombrie 2008. 

3.  Catedra Drept poliţienesc a organizat masa-rotundă cu genericul „Conflictele de interese, 
provocările mileniului”, organizată în sala de protocol a Academiei „Ştefan cel Mare”, 9 decembrie 
2008. 

4. Catedra Drept poliţienesc a organizat Conferinţa ştiinţifico-practică cu genericul „60 de ani 
de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor omului”, organizată în sala de conferinţe a 
Academiei „Ştefan cel Mare”, 10 decembrie 2008. 

5. Catedra Drept poliţienesc a organizat seminarul ştiinţifico-practic cu genericul „Conduita 
funcţionarului de poliţie în societate”, 16 decembrie 2008. 

6. Catedra Drept poliţienesc a organizat masa-rotundă cu genericul „Apărarea drepturilor 
omului în timpul manifestaţiilor în masă”, organizată în sala de protocol a Academiei „Ştefan cel 
Mare”, 10 februarie 2009.                                            

 2009 

1. Catedra AOI a organizat masa rotundă „Consolidarea colaborării intre organele de drept cu 
atribuţii în domeniu prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane” - 20. 05. 2009. 

2. Catedra AOI a organizat seminarul ştiinţifico-practic naţional cu tema: Falsificarea cardurilor 
bancare metodica descoperirii, Chişinău, 16 aprilie 2009. 

3. Catedra Drept poliţienesc a organizat masa-rotundă cu genericul: „Problemele asigurării 
ordinii publice în timpul întrunirilor cu condiţia respectării drepturilor omului”. 

4. Catedra Drept poliţienesc a organizat masa-rotundă cu genericul: „Implementarea prevederilor 
Codului Contravenţional în lucrul practic”. 

5. Membrii catedrei Drept poliţienesc împreună cu  Fundaţia „SOROS au organizat Conferinţa 
ştiinţifico-practică cu genericul: „Performanţa justiţiei prin prisma drepturilor omului. Evaluarea 
procesului de transformare a justiţiei penale”, 2 decembrie 2009. 

6. Catedra Drept poliţienesc au organizat masa-rotundă cu genericul „Tratarea conflictelor de 
interese în serviciul public”, organizată în sala de conferinţe a Academiei „Ştefan cel Mare”, 
decembrie 2009. 

       2010 
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1. Catedra AOI a organizat seminarul ştiinţifico-practic naţional cu tema: Noul Regulament 
privind realizarea AIO a MAI- probleme şi perspective, Chişinău, 22-24 ianuarie 2010. 

2. Centrul de cercetări ştiinţifice a organizat 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. 

3. Membrii catedrei Drept penal au organizat Conferinţa ştiinţifică, Drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului: probleme actuale de conţinut şi priorităţi vizând protecţia juridico-penală 
dedicată Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, care sa desfăşurat la 11 decembrie 2010 în cadrul 
Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova. 

4. Membrii catedrei Drept penal au organizat Conferinţa ştiinţifică Probleme privind prevenirea 
criminalităţii informaţionale în Republica Moldova: aspecte juridico-penale şi criminologice, care sa 
desfăşurat la 6 mai 2010- 2011 în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii 
Moldova. 

  

                                                         2011 

 1. Catedra Drept poliţienesc a organizat masa-rotundă „Cu privire la prezentarea manualului 
privind facilitarea exercitării libertăţii la întrunire”, organizată de Programul Comun al Consiliului 
Europei şi Uniunea Europeană „Susţinerea Democraţiei în Moldova” în cooperare cu Academia 
MAI „Ştefan cel Mare”, 2 decembrie 2011. 

 2. Catedra Drept poliţienesc a organizat Conferinţa ştiinţifico-practică cu genericul „Aspecte 
juridice şi psihologice în activitatea de investigaţii operative 

 3. Catedra drept poliţienesc a organizat masa-rotundă cu genericul „Studiu privind conceptele 
internaţionale de gestionare a mulţimii şi practicii internaţionale de gestionare a ordinii publice”, 14 
noiembrie 2011. 

    4. Membrii catedrei Drept penal au organizat Conferinţa ştiinţifică, Probleme actuale de drept 
penal, drept execuţional-penal şi criminologie,  care s-a desfăşurat la 10 decembrie 2011 în cadrul 
Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova. 

       2012 

1.Catedra „Procedură penală şi Criminalistică” au organizat pe 13 decembrie 2012 o masă 
rotundă cu genericul „Importanţa şi specificul aplicării măsurilor procesuale de constrângere şi a 
măsurilor preventive”. 

  2. De către membrii catedrei „Drept penal şi Criminologie” (Alexandru Zosim, Oleg Rusu, 
Ion Slisarenco, Sergiu Cojocaru) a fost organizată Conferinţă ştiinţifică studenţească cu genericul 
„Probleme actuale de drept penal, drept execuţional penal şi criminologie” (Ediţia a II-a), 10 
decembrie. 

3. În incinta catedrei „Drept civil” la data de 26 octombrie 2012 cu ocazia celebrării „Zilei 
europene a justiţiei civile” a fost organizată şi desfăşurată masa rotundă cu genericul „Limitele 
exercitării dreptului de proprietate rezultate din raporturile de vecinătate”.  

4. Pe 05 decembrie 2012 de către membrii catedrei Drept civil a fost organizată masa rotundă 
cu tema „Frauda economică – mecanisme şi metode de combatere”. 
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   5. Membrii catedrei Drept poliţienesc la 10 decembrie 2012 au organizat şi desfăşurat masa 
rotundă cu genericul „Prevenirea descriminării şi torturii în timpul intervenţiei poliţieneşti”.  

 6. În scopul aprofundării cunoştinţelor, dezvoltării aptitudiniilor de cercetare ştiinţifică şi 
analiză la studenţi, de către catedra „Drept Public” au fost organizate în primul semestru al anului de 
studii 4 conferinţe ştiinţifice şi o masă rotundă cu următoarele teme de cercetare: 

– „Importanţa drepturilor politice în edificarea unei societăţi democratice”, pe data de 5 
octombrie 2012; 

– „Rolul ONU în protecţia drepturilor omului”, 30 octombrie 2012; 
– „Asigurarea protecţiei drepturilor omului de către avocatul parlamentar”, 23 noiembrie 

2012; 
– 11 decembrie 2012 masă rotundă cu genericul „Evoluţia drepturilor omului din perspectivă 

internă şi internaţională”, dedicată Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului. 
 
7.13.2 Naţionale cu participare internaţională. 

2008 
1. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională din 9 octombrie 2008 „Rolul societăţii şi 

organelor de drept în contracararea narcomaniei”, Chişinău. 
 
      2009-2010 
1. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Cooperarea internaţională a organelor de drept în 

prevenirea şi combaterea criminalităţii transnaţionale”, 5-6 noiembrie 2009, Chişinău. 
2. 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. 
3.Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională: „Asigurarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului în timpul manifestărilor cu caracter de masă, 28-29 ianuarie 2010. 
4.Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu tematica „Consolidarea activităţii de promovare 

şi însuşire a eticii poliţieneşti. Sensibilizarea tineretului studios cu prevederile Codului de etică şi 
deontologie poliţienească” , Chişinău, 2009. 

 
7.13.3. Internaţionale.  
      2011 
1. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Probleme actuale privind combaterea traficului 

de femei”, 2-3 iunie 2011, Chişinău. 
2. Conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul „Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi 

al Comunităţii Statelor Independente: evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere”, 12-13 
mai 2011. 

7.14. Lista studiilor, referatelor publicate pe Internet (se indică organizaţia editor).  
 
7.15. Lista manualelor pentru învăţământul universitar 
 
              2008 

1. A. Bantuş, I. Bantuş, R. Staraşciuc, Elemente de drept public, Chişinău: Editura Elena-V.I., 
2008, 473 p. 
2. Al. Pareniuc, A. Pungă, Activităţile subdiviziunilor MAI realizate în timpul desfăşurării 
operaţiunilor speciale de eliberare a ostaticilor, Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 
2008, 60 p.  
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3. Al. Pareniuc, M. Ciupac, Combinaţia operativă: concept şi caracterizare, Chişinău: Academia 
„Ştefan cel Mare” a MAI, 2008, 94 p.  
4. Al. Pareniuc, A. Pungă, Prevenirea şi descoperirea escrocheriilor, Chişinău: Academia „Ştefan 
cel Mare” a MAI,  2008, 64 p.  
5. Iu. Odagiu, An. Andronache, N. Popuşoi, C. Burbulea, I. Caminshi, S. Nestor, Acte procedurale 
întocmite în faza de urmărire penală, Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI,  2008, 307 p. 

2009  
1. S. Carp, V. Mejinschi, Al. Pareniuc, A. Pungă, Activitatea investigativ-operativă a OAI. 
Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2009, 400 p.  
2. A. Pareniuc, M. Gherman, A. Clefos, E. Blîndu, Particularităţile activităţii de organizare şi 
planificare a prevenirii şi descoperirii infracţiunilor de largă rezonanţă socială şi în serie, Chişinău 
2009. 
3. I. Bantuş, R. Staraşciuc, N. Dimin,  Interacţiunea organelor administraţiei publice în asigurarea 
respectării drepturilor omului, Chişinău, 2009. 

 
2010  

1. Il. Jecicov, Al. Pareniuc, A. Pungă, Combaterea traficului ilicit de droguri, Chişinău: Academia 
„Ştefan cel Mare” a MAI, 2010, 120 p.  
2. I. Bantuş, R. Staraşciuc, I. Vîrtosu, O. Chiril, I. Chirtoacă, Drepturile omului în Republica 
Moldova sub auspiciile CEDO, Chişinău, 2010. 
3. M.Gherman, A. Pareniuc, Combaterea traficului ilicit de droguri, Chişinău, 2010. 
4. S. Carp, Drept execuţional-penal, Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2010, 344 p. 
5. R. Staraşciuc, Dreptul refugiaţilor, Chişinău, 2011, 152p. 
 

2011  
1. Al. Pareniuc, Al. Pungă, Activitatea investigativ-operativă a Organelor Afacerilor Interne: 
(partea specială). Prevenirea şi descoperirea infracţiunilor de către serviciile Poliţiei judiciare, 
Chişinău, 2011, 417 p.  
2. I. Bantuş, N. Sandu, O. Chiril, Organele de ocrotire a normelor de drept, Chişinău: Academia 
„Ştefan cel Mare” a MAI, 2011, 350 p. 
3.  A. Pareniuc, B. Glavan, V. Guţan, A. Pungă, V. Mîrzac, Combaterea traficului ilicit de droguri, 
Chişinău, 2011. 

 
7.16. Lista capitolelor în manuale. 
1. R. Cojocaru, V. Berliba, Codul Penal al Republicii Moldova. Comentariu (Cap.XII – Partea 

generală; Cap.VIII, Cap.X – Partea specială), Chişinău: Editura Arc, 2009, 860 p. (110 p.)  
 
7.17. Lista lucrărilor instructiv-metodice. 
        
      2008 
1. Sergiu Sîrbu, Alexandru Savva, Drept procesual civil. Culegere de speţe. Material instructiv 

didactic, Chişinău, Academia ,,Ştefan cel Mare” a MAI, 2008, (2,75 c.a.). 
2. Sergiu Sîrbu, Alexandru Savva, Drept procesual civil. Programă analitică de curs universitar, 

Chişinău, Academia ,,Ştefan cel Mare” a MAI,  2008, (4,25 c.a.) (recomandare ştiinţifico –practică 
documentată). 

3. Valeriu Nour, Ghenadie Chiriţa, Instruirea Poliţienească, Chişinău: Poliart SRL,  2008, 249 p.  
4.Valeriu Nour, Valeriu Oprea, Instruirea Poliţienească - pregătirea profesională, ediţia a II-a, 

Chişinău: Poliart SRL, 2008, 300 p.  
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5. Veaceslav Guţan, participant şi autor al Ghidului de instruire a formatorului în domeniul 
prevenirii şi combaterii corupţiei în RM, elaborat în cadrul programului „Provocările mileniului în 
R.M.”, Chişinău, 2008. 
 6.Alic Clefos, ajustarea Ghidului pentru cadrele din organele de drept, organele judiciare şi 
ONG/OI privind cele mai bune practici de combatere a traficului de fiinţe umane, Chişinău, 
Academia ,,Ştefan cel Mare” a MAI, 2008, 145 p. 

 
2010 

1.   Ştefan Stamatin, Ghid de redactare şi susţinere publică a tezei de licenţă şi master, Chişinău: 
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2010, 72 p. 

2011 

1. Iurie Odagiu, Lilian Luchin, Expertize judiciare. Ghid practic, Chişinău, Academia ,,Ştefan 
cel Mare” a MAI, 2011, 132 p.   

2. Ştefan Belecciu, Cadrul legal de aplicare şi specificare a mijloacelor speciale, Chişinău, 
Academia ,,Ştefan cel Mare” a MAI, 2011, 144 p. 

3. Anatolie Cananău, Teoria şi tactica intervenţiei agentului de circulaţie în cazul efectuării 
controlului documentelor, Chişinău, Academia ,,Ştefan cel Mare” a MAI, 2011, 18 p (recomandare 
metodologică elaborată şi implementată în activitatea autorităţilor publice centrale şi/sau locale). 

4. Anatolie Cananău, Teoria şi tactica intervenţiei agentului de circulaţie în domeniul activităţii 
de supraveghere a circulaţiei rutiere, Chişinău, Academia ,,Ştefan cel Mare” a MAI, 2011, 23 p 
(recomandare metodologică elaborată şi implementată în activitatea autorităţilor publice centrale 
şi/sau locale). 

5. Anatolie Cananău, Teoria şi tactica intervenţiei agentului de circulaţie în cazul efectuării 
cercetării la faţa locului a accidentului rutier şi a reţinerii contravenţionale, Chişinău, Academia 
,,Ştefan cel Mare” a MAI, 2011, 27 p (recomandare metodologică elaborată şi implementată în 
activitatea autorităţilor publice centrale şi/sau locale). 

6. Anatolie Cananău, Teoria şi tactica intervenţiei agentului de circulaţie în cazul folosirii 
mijloacelor de transport şi de telecomunicaţii ce aparţin cetăţenilor sau instituţiilor de stat în scop de 
serviciu, Chişinău, Academia ,,Ştefan cel Mare” a MAI, 2011, 17 p (recomandare metodologică 
elaborată şi implementată în activitatea autorităţilor publice centrale şi/sau locale). 

7. Anatolie Cananău, Cooperînd împreună spre o comunitate mai sigură, Chişinău, Academia 
,,Ştefan cel Mare” a MAI,  2011, 20 p (recomandare metodologică elaborată şi implementată în 
activitatea autorităţilor publice centrale şi/sau locale). 

8. Vitalie Ionaşcu, Specificul răspunderii contravenţionale în domeniul circulaţiei rutiere, 
Chişinău, Academia ,,Ştefan cel Mare” a MAI, 2011, 20 p (recomandare metodologică elaborată şi 
implementată în activitatea autorităţilor publice centrale şi/sau locale). 
 9.Vitalie Ionaşcu, Cooperînd împreună spre o comunitate mai sigură, Chişinău, Academia 
,,Ştefan cel Mare” a MAI, 2011, 20 p.(recomandare metodologică elaborată şi implementată în 
activitatea autorităţilor publice centrale şi/sau locale). 

 
7.17.1. Lucrărilor metodice. 

2008 

1.Marian Gherman, Alic Clefos, Aspecte generale privind prevenirea şi descoperirea 
infracţiunilor contra patrimoniului, Chişinău, 2008, 42 p. 

2. Sergiu Nestor, Constantin Rusnac, Metodica investigării infracţiunilor din domeniul traficului 
ilicit de droguri. Material didactic, Chişinău, 2008, 54 p. 
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3. Sergiu Nestor, Anatol Andronache, Lilian Luchin, Natalia Popuşoi, Recomandării metodice cu 
privire la modul de ridicare a corpurilor delicte, Chişinău, 2008 (Realizarea punctului 3.3 din 
Hotărârea Colegiului MAI nr. 10 din 26 septembrie 2008). 

      2009  

1. Marian Gherman, Descoperirea infracţiunilor economico-financiare, Chişinău: Academia 
„Ştefan cel Mare” a MAI, 2009, 12 p. 

2. Marian Gherman, Tactica prevenirii şi descoperirii fabricării sau punerii în circulaţie a banilor 
falşi sau a titlurilor de valoare falsă, Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2009, 29 p. 

3. Marian Gherman, Pseudoactivitatea de întreprinzător (indicaţii metodice), Chişinău: 
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2009, 19 p. 

4. Radion Cojocaru, V.Berliba, Teste şi studii de caz pentru uzul studenţilor, Chişinău: Ed. Elena 
V.I., 2009, 140 p.  

5. Ion Slisarenco (în coautorat), Indicaţii metodice vizând încadrarea juridică a infracţiunii de 
răpire a mijlocului de transport ori a mijlocului cu tracţiune animală, precum şi a animalelor de 
tracţiune, Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2009. 

      2010 

1. Iurie Odagiu, Sergiu Nestor, Constantin Rusnac, Metodica investigării infracţiunii de omor. 
Material didactic, Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2010, 99 p. 

      2011 

1. Radion Cojocaru, Drept penal. Partea specială. Culegere de speţe (Ediţia a II-a revăzută şi 
adăugită), Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2011. 130 p. 

2. Cornel Osadcii, Ghid privind drepturile deţinuţilor (în coautorat) (material didactic la 
specializarea Drept execuţional penal),  Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2011, 65 p.  

3. Cornel Osadcii, Modele de documente întocmite în instituţiile penitenciare (în coautorat) 
(material didactic pentru lecţiile practice la specializarea Drept execuţional penal), Chişinău: 
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2011, 80 p.  

4. Cornel Osadcii, Instrucţiunea cu privire la metodologia exercitării controlului şi evidenţei 
asupra preveniţilor de către serviciul poliţiei ordine publică (în coautorat) (material didactic), 
Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2011, 31 p.  

5. Oleg Rusu, Ghid privind drepturile deţinuţilor (în coautorat) (material didactic la 
specializarea Drept execuţional penal),  Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2011, 65 p.  

6. Oleg Rusu, Modele de documente întocmite în instituţiile penitenciare (în coautorat) 
(material didactic pentru lecţiile practice la specializarea Drept execuţional penal), Chişinău: 
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2011, 80 p.  

7. Oleg Rusu, Instrucţiunea cu privire la metodologia exercitării controlului  şi evidenţei asupra 
preveniţilor de către serviciul poliţiei ordine publică (în coautorat) (material didactic), Chişinău: 
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2011, 31 p.  

8. S. Carp, M. Gherman, B. Glavan, A. Clefos, E. Blîndu, Probleme metodologice de prevenire 
şi descoperire a infracţiunilor de către serviciile operative ale MAI, Chişinău, 2011.  
 

       2012 
1. M.Gherman, A.Clefos, E. Blîndu, Metodologia prevenirii şi descoperirii infracţiunilor de către 

serviciul Poliţiei Judiciare”, vol. II. Chişinău, 2012, 417p. 
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7.17.2. Notelor de curs. 
 

2008 
1. Iurie Odagiu,Tudor Osoianu, Anatol Andronache, Corneliu Burbulea, Ion Caminschi, Drept 

procesual penal. Partea generală, Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2008, 445 p. 

2010 
 1. Valeriu Nour, Programa analitică de curs universitar la disciplina Managementul instituţional 

în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului corupţiei, Catedra Managementul în Organele 
Afacerilor Interne, proces-verbal nr.1 din 08 septembrie 2010, 29 p (recomandare ştiinţifico –
practică documentată). 

 
2011 

1. Iurie Odagiu, Sergiu Nestor, Iurie Bulai, Metodica investigării unor genuri de infracţiuni. Note 
de curs, Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2011, 213 p. 

2. Iurie Odagiu, Sergiu Nestor, Criminalistica, Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 
2011, 142 p. 

        2012 

1. V.Mîrzac, B.Glavan, ,,Aparate de vedere pe timp de noapte - culegeri de planuri, recomandări 
metodice, selectări bibliografice la tehnica specială”, Chişinău 2012, 42 p. 

 

7.18. Lista documentelor de politici elaborate şi aprobate. 
1. Ig.Trofimov, expert la elaborarea Planului de acţiuni pentru aprobarea Concepţiei de 

reformare a Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate şi desconcentrate ale 
acestuia, aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.1109 din  06.12.2010. 

 
 
7.19. Lista avizelor la proiecte de legi sau de alte acte normative (precizat). 
  

             2008 

1. Aviz asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului 
Contravenţional nr.218-XVI din 24.10.2008. 

2. Aviz asupra proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea cerinţelor faţă de 
asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor 
informaţionale. 

3. Aviz asupra proiectului Legii privind prevenirea şi combaterea discriminării. 
4. Aviz asupra proiectului hotărîrii Parlamentului „Privind aprobarea Strategiei naţionale de 

asigurare a egalităţii de gen pentru anii 2008-2015”. 
5. Aviz asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la 

tineret. 
6. Aviz asupra Concepţiei Ministerului Afacerilor Interne privind descentralizare, 

demilitarizare şi depolitizare. 
7. Aviz asupra proiectului Legii cu privire la modificarea şi completarea Codului electoral. 
8. Aviz la proiectul Legii cu privire la „autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor 

antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul de Justiţie, de organe de procuratură, 
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organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti” 
din 29.09.2008, executor Sergiu Sîrbu. 

9. Aviz la proiectul Cărţii Verzi a populaţiei Republicii Moldova, elaborată de Comisia 
Naţională pentru populaţie şi Dezvoltare din 29.10.2008, executor Sergiu Sîrbu. 

10. Aviz la proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, elaborat de 
Agenţia relaţii funciare şi cadastru din 08.05.2008, executor Sergiu Sîrbu. 

11. Aviz la proiectele Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova 
despre „aplicarea legislaţiei privind responsabilitatea cărăuşului în contractul de transport a 
încărcăturilor” şi despre proiectul cu privire la unele chestiuni apărute în practica aplicării de către 
instanţele judecătoreşti a legislaţiei la soluţionarea litigiilor ce ţin de contractele de donaţie şi de 
înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă din 01.09.2008, executor Sergiu Sîrbu. 

12. Aviz la proiectul de lege pentru completarea şi modificarea unor acte legislative din 
domeniul financiar-bancar, nr.22/1449 din 25 august 2008, executor Vladimir Vasiliţa. 

13. Aviz la proiectul de lege pentru completarea şi modificarea unor acte legislative privind 
desfăşurarea studiilor de fezabilitate în domeniul public-privat din 01.09.2008, executor Igor 
Trofimov. 

14. Aviz la proiectul de Lege cu privire la tutun şi articole de tutungerie din 14.03.2008, 
executor Igor Trofimov. 

15. Aviz la proiectul de Lege cu privire la avocaţii parlamentari din 27.03.2008, executor 
Igor Trofimov. 

16. Aviz la proiectul de Lege cu privire la locuinţe din18.05.2008, executor Igor Trofimov. 

17. Aviz la proiectul de Lege învăţământ şi privatizarea fondului de locuinţe din  09.10.2008, 
executor Igor Trofimov. 

18. În contextul scrisorii nr. 22/337 din 20.02.2008, a fost solicitată remiterea propunerilor în 
vederea examinării şi avizării unui proiect privind modificarea şi completarea Codului de Procedură 
penală al R. Moldova, nr. 122-XV din 14 martie 2003, executor Natalia Paustovscaia. 

19. Avizarea materialului metodic „Îndrumătorul pentru colaboratorii organelor de drept”, 
autor Vasile Constantinov la  23 februarie 2008, executori Anatol Andronache, Natalia Paustovscaia. 

20. În contextul scrisorii nr. 22/807 din 29.04.2008, a fost solicitată remiterea propunerilor în 
vederea examinării şi avizării unui proiect privind modificarea şi completarea Codului de Procedură 
penală al R. Moldova, nr. 122-XV din 14 martie 2003 la 08.05.2008, executori Anatol Andronache, 
Natalia Paustovscaia. 

21. Nr. 22/974 din 28 mai 2008 aviz la Regulamentul cu privire la procedura de solicitare şi 
desemnare a avocatului pentru acordarea  asistenţei juridice de urgenţă, executori Anatol 
Andronache, Natalia Paustovscaia. 

22. Avizul cu privire la modificarea unor articole din Codul de procedură penală a R. 
Moldova şi a Legii nr. 1086 – XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările 
tehnico – ştiinţifice şi medico – legale din 03.06.2008, executor Lilian Luchin. 
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23. Nr. 8/5034 din 03.06.2008 avizul  la Ordinul interdepartamental „Cu privire la evidenţa 
unică a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvârşit infracţiuni, executor Natalia 
Paustovscaia. 

24. Nr. 22/1449 din 25.08.2008, privind   modificarea alin.3 art. 214 din CPP  în redacţia 
propusă  oferă posibilitatea   procurorului  şi  organului care  efectuează activitatea operativă de 
investigaţii să colecteze date care constituie  secret  comercial  sau  un alt secret, ocrotit prin lege 
pentru necesităţile  investigării informaţiilor despre  săvârşirea  unei infracţiuni sau în cadrul 
procesului penal în desfăşurare, executor Natalia Paustovscaia. 

25. Nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, aviz la proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Codului Contravenţional, executor Anatol Andronache. 

26. Aviz la proiectul recomandărilor metodice de aplicare a mijloacelor tehnice video de 
către colaboratorii subdiviziunilor tehnico-criminalistice şi de urmărire penală în cadrul efectuării 
acţiunilor de urmărire penală, elaborat de Direcţia tehnico-criminalistică a MAI din 10.12.2008. 
Analizînd proiectul recomandărilor metodice opiniile referitoare la proiectul dat sînt negative, 
executori Anatol Andronache, Lilian Luchin. 

27. Nr. 22/2174  din 22.12.2008 cadrele didactice ale catedrei „Procedură penală şi 
Criminalistica” au studiat proiectul Legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative şi 
anume aplicarea  măsurilor de protecţie   conform art. 215¹  CPP în cazurile  de violenţă în familie, 
executor Natalia Paustovscaia. 

28. Examinarea Legii nr. 294 – XVI din 25.12.2008, cu privire la Procuratură, executor 
Natalia Paustovscaia. 

29. Examinarea şi executarea punctului 90 al Planului măsurilor organizatorice de bază al 
Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2008, Nr. 259 din 27.03.2008, executor V.Grati. 

30. Avizarea şi înaintarea propunerilor la proiectul „Legii cu privire la modificarea şi 
completarea actelor legislative”, Nr. 333 din 16.04.2008, executor Şt.Belecciu. 

31.  Avizarea şi înaintarea propunerilor la „Planul de acţiuni privind implementarea  PDI”, 
Nr. 779 din 08.09.2008, executor Şt.Belecciu. 

32. Răspuns cu privire la elaborarea şi realizarea „Strategiilor de reformare a Administraţiei 
Publice Locale”, Nr. 883 din 03.10.2008, executor Şt.Belecciu. 

33. Examinarea, avizarea şi înaintarea propunerilor de rigoare la proiectul „Strategiei 
naţionale cu  privire la activitatea poliţiei comunitare”, Nr. 1155 din 23.12.2008, executor 
Şt.Belecciu. 

34. Aviz asupra Strategiei de instruire pentru personalul specializat din cadrul MAI în 
vederea prevenirii unor potenţiale acte de corupţie în cadrul Organelor Afacerilor Interne. Academia 
,,Ştefan cel Mare” a MAI, Chişinău 2008.Ex: V.Nour. 

35. Avizarea proiectului de ordin al MJ ,,Privind aprobarea condiţiilor contractului de 
acordare a asistenţei psihosociale persoanelor liberate din locurile de detenţie şi a regulilor privind 
modul de întocmire a referatului presentenţial”- 2008. Ex:O.Rusu. 

 
      2009 
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1. Aviz asupra Proiectului Hotărârii Parlamentului cu privire la aprobarea Planului naţional 
de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2009-2012. 

2. Aviz asupra Proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la asigurarea accesului la 
informaţie, elaborat în conformitate cu prevederile art. 25 al Legii privind accesul la informaţie. 

3. Aviz asupra Proiectului Codului Educaţional al Republicii Moldova. 
4. Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind 

supravegherea pieţei, elaborat de Ministerul Economiei întru realizarea Planului naţional de 
armonizare a legislaţiei pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1350 din 2 
decembrie 2008, executor Grigore Ardelean.   

5. Aviz la proiectul de lege cu privire la organizarea activităţii de executare silită din 
26.11.2009, executor Sergiu Sîrbu. 

6. Aviz la proiectul de hotărâre Guvernului R.M. pentru aprobarea Regulamentului privind 
modul de determinare a mărimii cheltuielilor pentru efectuarea actelor de executare din 16.02.2009, 
executor Sergiu Sîrbu.  

7. Aviz la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, ce 
vizează un şir de acte normative care au în sarcină implementarea şi reglementarea politicii fiscale 
pentru anul 2010 în R. Moldova din 05.08.2009, executor Vladimir Vasiliţa. 

8. Aviz la proiectul de lege cu privire la controlul financiar public intern ce a fost elaborat de 
către Ministerul Finanţelor, fapt care constituie o condiţie esenţial şi inevitabil al planului de acţiuni 
Republica Moldova — Uniunea Europeană. scrisoarea din 25.08.2009, executor Vladimir Vasiliţa. 

9. Aviz la proiectul de lege pentru completare art.15 din Legea nr. 96-XVI din 13.04.2007 
privind achiziţiile publice şi a Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Listei mărfurilor şi 
serviciilor indigene, ce urmează a fi achiziţionate de către autorităţile contractante în exclusivitate de 
la producătorii autohtoni” din 06.02.2009, executor Vladimir Vasiliţa. 

10. Aviz la proiectul de Strategie naţională de prevenire şi combatere a spălării şi finanţării 
terorismului pentru anii 2010-2013, precum şi a planului de acţiuni a MAI pentru anul 2010. 
scrisoarea nr.14/1150 din 30 noiembrie 2009, executor Vladimir Vasiliţa. 

11. Aviz la proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la crearea Consiliului pentru promovarea 
proiectului investiţionale de importanţă naţională, precum şi regulamentul în baza căruia urmează să 
activeze consiliul anterior nominalizat din 18.12.2009, executor Vladimir Vasiliţa. 

12. Aviz la proiectul  H.G. cu privire la Regulamentul muncii prin cumul din 04.06.2009, 
executor Viorel Cernăuţeanu. 

13. Aviz la proiectul de modificare şi completare a unor acte legislative din 07.10.2009, 
executor Grigore Ardelean. 

14. Aviz la proiectul de modificare şi completare a unor acte legislative elaborat de către 
Ministerul Justiţiei în legătură cu modificarea organelor centrale de specialitate ale administraţiei 
publice potrivit Legii nr.21-XVIII din 18 septembrie 2009 „ Pentru modificarea Legii nr.64-XII din 
31 mai 1990 cu privire la Guvern” şi indicaţiei Cancelariei de Stat nr.2003-73 din 30 septembrie 
2009, executor Victor Cebotari. 

15. Examinarea şi avizarea proiectului Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 17.11.2009, 
executor Grigore Ardelean. 
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16. Aviz la proiectul de modificare şi completare a unor acte legislative din 20.11.2009, 
executor Grigore Ardelean. 

17. Nr. 22/489 din  06.04.2009 cadrele didactice ale catedrei „Procedură penală şi 
Criminalistica” au studiat proiectul Legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative, 
executor Anatol Andronache. 

18. În contextul scrisorii din 14.05.2009, a fost expediată de către DUP a Ministerului 
Afacerilor Interne, a fost solicitată remiterea propunerilor în vederea examinării şi avizării unui 
proiect privind modificarea şi completarea Codului de Procedură penală al R. Moldova, nr. 122-XV 
din 14 martie 2003, executori Natalia Paustovscaia, Corneliu Burbulea. 

19. Avizul la proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative şi în 
special modificarea şi completarea Codului contravenţional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 
avizat la 25.06.2009, executor Natalia Paustovscaia. 

20. Avizul la proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative şi în 
special modificarea şi completarea Codului de Procedură Penală al Republicii Moldova nr.122-XV 
din14.03.2003, avizat la 25.06.2009, executor Anatol Andronache. 

21. Examinarea şi avizarea unor proiecte de acte legislative, prevăzute în conţinutul 
obiectivului nr.14 din Planul măsurilor organizatorice de bază al Ministerului Afacerilor Interne al 
RM pentru anul 2009, Nr. 356 din 29.04.2009, executor Şt.Belecciu. 

22. Avizarea şi înaintarea propunerilor la proiectul „Instrucţiunii cu privire la aprobarea 
normelor de comportament şi conduită a colaboratorilor de poliţie”, Nr.412 din 18.05.2009, executor  
S.Crudu. 

23. Înaintarea propunerilor de modificare a Codului Contravenţional, Nr. 513 din 10.06.2009, 
executor S. Crudu. 

24. Avizarea şi înaintarea propunerilor la proiectul de „Lege privind modificarea Codului 
Contravenţional al RM”, Nr. 558 din 22.06.2009, executor S. Crudu. 

25. Răspuns cu privire la elaborarea procesului de dezvoltare profesională continuă a 
funcţionarilor publici, Nr. 862 din 16.10.2009, executor V.Grati. 

26. Răspuns cu privire la asigurarea poliţiei rutiere, Nr. 924 din 06.11.2009, executor 
Şt.Belecciu. 

27. Avizarea Proiectului Planului de acţiuni de implementare a observaţiilor Comitetului 
ONU împotriva torturii, expuse în cadrul Sesiunii 43 de la Geneva – 2009. Ex: R.Cojocaru.  

28. Avizarea proiectului de Lege privind supravegherea pieţei – 2009. Ex: R.Cojocaru. 

 
      2010 
1. Aviz asupra proiectului hotărârii Parlamentului cu privire la aprobarea Planului naţional de 

acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2010-2013. 
2. Aviz asupra Proiectului Studiului de bază referitor la situaţia din Republica Moldova 

privind combaterea torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, care 
ulterior va servi ca bază pentru elaborarea planului naţional de combatere a torturii. 

3. Aviz asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii privind combaterea corupţiei, 
Legii privind Codul de conduită a funcţionarului public, Legii privind conflictul de interese. 

4. Aviz asupra proiectului de Lege privind statutul municipiului Chişinău. 
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5. Aviz asupra proiectului Legii cu privire la modificarea şi completarea Legii privind 
accesul la informaţie. 

6. Aviz asupra Proiectului „Suport tranzitoriu pentru consolidarea capacităţilor administraţiei 
publice din Republica Moldova”, coordonat de către Cancelaria de Stat a Republicii Moldova. 

7. Aviz asupra proiectului Hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea 
Regulamentului cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova. 

8. Aviz asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului Legii 
privind accesul publicului la informaţia de mediu. 

9. Aviz asupra proiectului de Lege cu privire la reutilizarea informaţiilor din instituţiile 
publice. 

10. Aviz asupra sesizării avocatului parlamentar Tudor Lazăr privind exercitarea controlului 
constituţionalităţii alin.3 art.3 din Legea nr.142-XVI din 07.07.2005 privind aprobarea 
Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în 
instituţiile de învăţământ superior, ciclul I. 

11. Aviz asupra proiectului Hotărârii Guvernului Cu privire la aprobarea proiectului de Lege 
privind modificarea şi completarea unor acte legislative. 

12. Aviz asupra proiectului Legii cu privire la serviciul carabinieri. 
13. Aviz asupra Planului de ratificare a Strategiei UE pentru regiunea Dunării, concretizată 

într-o Comunicare (Declaraţie de intenţie) şi un Plan de acţiune. 
14. Avizarea şi examinarea punctului 6 al Hotărârii Guvernului nr.2 din 16 ianuarie 2010 

„Cu privire la crearea unei întreprinderi”, executor Eugenia Gugulan. 

15. Avizarea şi examinarea proiectului Hotărârii de Guvern „cu privire la modificarea 
punctului 5 din Hotărîrea Guvernului nr.923 din 04.09.2001”, elaborat în scopul executării indicaţiei 
nr.1219-286 din 30 iulie 2010 a Prim-ministrului Republicii Moldova, domnului Vladimir Filat, 
executori Sergiu Sîrbu, Victor Cebotari. 

16. Avizarea proiectului legii privind completarea Legii nr.451-XV din 30.07.2001, executor 
Grigore Ardelean. 

17. Avizarea proiectului Legii cu privire la protecţia mediului din 29.03.2010, executor 
Grigore Ardelean. 

18. Aviz la proiectul de Lege cu privire la modificarea şi completarea Codului de executare 
al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 la 19.05.2010, executori Sergiu Sîrbu, 
Vladimir Vasiliţa. 

 19. Aviz la proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la la modificarea şi completarea unor acte 
legislative care reglementează regimul juridic aplicabil bunurile din giuvaergii din 17.03.2010, 
executori Vladimir Vasiliţa, Victor Cebotari.  

 20. Iniţierea unor propuneri în ceea ce priveşte proiectul de Strategie naţională pentru 
eliminarea constrângerilor de ordin administrativ în domeniul de afacerilor, în scopul realizării 
Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, 
Democraţie, Bunăstare” pe perioada 2009-2013. scrisoare din 05.03.2010, executor Vladimir 
Vasiliţa. 

 21. Aviz la proiectul de lege pentru adoptarea Codului educaţiei din 30 .04.2010, executor 
Vladimir Vasiliţa. 

 22. Aviz la proiectul de lege pentru modificarea art.22 alin.(2) din legea nr.550-XIII din 
21.07.1995 privind instituţiile financiare din 20.07.2010, executor Vladimir Vasiliţa. 



145 
 

 23. Aviz la proiectul de lege pentru completarea legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu 
privire la sistemul de salarizare în sistemul bugetar din 21.07.2010, executor Vladimir Vasiliţa. 

 24. Avizarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului mandat 
autor din 24.05.2010, executor Sergiu Sîrbu. 

 25. Avizarea unor proiecte de lege elaborate de către Ministerul Mediului din 18.06.2010, 
executor Grigore Ardelean. 

 26. Avizarea Hotărârii Guvernului cu privire la stabilirea indemnizaţiei unice din 09.07.2010, 
executor Victor Cebotari. 

 27. Avizarea şi examinarea proiectului Codului funciar din 19.10.2010, executor Grigore 
Ardelean. 

 28. Aviz la proiectul regulamentului cu privire la stabilirea criteriilor de evaluare în Organele 
Afacerilor Interne. Avizul a fost apreciat pozitiv la 16 martie 2010, executor Anatol Andronache. 

 29. Aviz la proiectul legii pentru completarea unor acte legislative, (Cod penal, Cod de 
procedură penală) la care a prezentat în avizul pozitiv pentru completarea articolelor 202, 203 şi 205 
referitoare la măsurile asigurătorii aplicate în cadrul urmăririi penale din 19 martie 2010, executor 
Anatol Andronache. 

 30. În contextul scrisorii din 8.04.2010, a fost solicitată remiterea propunerilor în vederea 
examinării şi avizării proiectului de Lege  cu privire la protecţia  avertizorilor, executor Natalia 
Paustovscaia. 

 31. Nr. 11/1734 din 24 mai 2010, privind avizarea proiectului de lege Modificarea şi 
completarea Codului de procedură penală (art. 55, 57, 156, 63, 271-274, 279), executor Natalia 
Paustovscaia. 

 32. Nr.6/1283 din 26.05.2010, a fost solicitat răspunsul în vederea examinării şi avizării unui 
proiect al legii privind asigurarea şi restabilirea ordinii de drept în cazul apariţiei dezordinilor 
(tulburărilor) în masă, executor Iurie Bulai. 

 33. Nr. 22/962 din 28.06.2010  cadrele didactice ale catedrei „Procedură penală şi 
criminalistica” au studiat sesizarea  privind  ridicarea excepţiei de  neconstituţionalităţii,  sintagmă 
din alin.(6) al art.63 CPP, executori Natalia Paustovscaia, Anatol Andronache. 

 34. Nr. 13/184 din 14 iunie 2010 cadrele didactice ale catedrei „Procedură penală şi 
criminalistica” au studiat  proiectul Regulamentului cu privire la modul de efectuare a măsurilor de 
asigurare a securităţii participanţilor la procesul penal, executor Natalia Paustovscaia. 

 35. În contextul scrisorii nr. 12/1645 din 18.06.2010 a fost studiat proiectul de sporire a 
capacităţilor tehnico-ştiinţifice a MAI, privind crearea Laboratorului examinări genetice, elaborat de 
către Direcţia Tehnico-Criminalistică a DP al MAI. Avizul catedrei „Procedură penală şi 
Criminalistică” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI este pozitiv, executor Lilian Luchin.  

36.Avizarea şi examinarea recomandărilor înaintate prin prisma elaborării noii legi cu privire 
la poliţie, statutul poliţistului, combaterea criminalităţii organizate, noile strategii şi alte documente 
de politici ce se află la moment în proces de elaborare din 11 octombrie 2010, executori Anatol 
Andronache, Corneliu Burbulea. 
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37. Examinarea şi înaintarea propunerilor vis-a-vis de proiectul „Instrucţiunii cu privire la 
organizarea activităţilor secţiilor, sectoarelor şi posturilor de poliţie”, Nr. 27 din 13.01.2010, 
executor V.Secrieru. 

38. Analiza prevederilor legislaţiei în vigoare şi înaintarea propunerilor la compartimentul 
eliberării constrîngerii de ordin administrativ, Nr. 332 din 29.03.2010, executor V.Telipan. 

39. Examinarea, avizarea şi înaintarea propunerilor argumentate pe marginea „Recomandărilor 
cu privire la mecanismul de intervenţie a forţelor poliţieneşti”, Nr. 413 din 21.04.2010, executor 
S.Crudu. 

40. Avizarea, examinarea şi înaintarea propunerilor la „Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Serviciilor pentru minori”, Nr. 461 din 05.05.2010, executor V.Secrieru. 

41. Avizarea şi înaintarea propunerilor la proiectul de „Lege privind modificarea Codului 
Contravenţional al RM”, Nr. 524 din 24.05.2010, executor V.Ionaşcu. 

42. Examinarea şi înaintarea propunerilor concrete la proiectul „Legii RM cu privire la 
asigurarea şi restabilirea ordinii de drept”, Nr. 584 din 14.06.2010, executor V.Ionaşcu. 

43. Examinarea şi avizarea proiectului de hotărîre a Consiliului Şefilor de Guvern ai 
Comunităţii Statelor Independente, Nr. 681 din 12.07.2010, executor V.Grati. 

44. Analizarea şi înaintarea propunerilor de completare şi/sau modificare a proiectului 
„Memorandumului de colaborare încheiat între Misiunea OSCE în Republica Moldova şi Ministerul 
Afacerilor Interne”, Nr. 690 din 14.07.2009, executor V.Ionaşcu. 

45. Avizarea şi înaintarea propunerilor la proiectul de „Lege privind modificarea Codului 
Contravenţional al RM”, Nr. 726 din 28.07.2010, executor V.Ionaşcu. 

46. Examinarea şi înaintarea propunerilor argumentate de completare a proiectului „Legii cu 
privire la poliţie şi statutul poliţistului”, Nr. 738 din 30.07.2010, executor A.Cananău. 

47. Înaintarea propunerilor la elaborarea unei „Instrucţiuni metodologice în domeniul 
prevenirii şi combaterii HIV/SIDA”, Nr. 783 din 19.08.2010, executor V.Ionaşcu. 

48.  Examinarea, avizarea şi înaintarea propunerilor de rigoare, reieşind din specificul 
activităţii de serviciu, la proiectul de „Lege cu privire la prevenţie”, Nr. 859 din 22.09.2010, 
executor S.Crudu. 

49. Examinarea şi înaintarea propunerilor de modificare şi completare a „Statutului serviciului 
de patrulă şi santinelă”, Nr. 927 din 15.10.2010, executor V.Grati. 

50. Examinarea şi înaintarea recomandărilor cu privire la proiectul „Legii cu privire la poliţie 
şi statutul poliţistului”, Nr. 998 din 04.11.2010, executor V.Telipan. 

51. Examinarea şi avizarea proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la crearea Agenţiei de 
evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţământ” – 2010. Ex: R.Cojocaru.  

52. Avizarea proiectului Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul superior în 
baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu – 2010. Ex: R.Cojocaru. 
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53. Avizarea Proiectului legii privind soluţionarea cauzelor judiciare pe calea tranzacţiei de 
împăcare, prin mediere şi arbitraj – 2010. Ex: R.Cojocaru.  

54. Elaborarea unor propuneri privind modificarea şi completarea Legii nr. 26-XVI din 
22.02.2008 privind întrunirile – 2010. Ex: O.Rusu. 

55. Elaborarea unor recomandări vis-a-vis de oportunizarea implementării metodologiei de 
evaluare a riscurilor de corupţie în instituţiile publice expediată în DGAMEP a MAI.-2010.Ex: 
O.Rusu. 

56. Elaborarea unor recomandări privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 
Planului de acţiuni privind implimentarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat 
„Registrul informaţiei criminalistice şi criminologoce” şi a r-Serviciilor pentru anii 2010-2012.- 
2010. Ex: O.Rusu. 

 

          2011 
 1. Examinarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

elaborat de Ministerul Finanţelor în scopul perfecţionării cadrului legal privind principiile generale 
de aplicare a metodelor şi surselor indirecte de determinare a venitului impozabil estimat şi 
calcularea impozitului pe venit nedeclarat de către persoanele fizice cu venituri mari din 07.09.2011, 
executor Vladimir Vasiliţa. 

 2. Avizarea sesizării Curţii Constituţionale nr.17 b/2011 privind interpretarea art. 46 alin. (3) 
din Constituţia Republicii Moldova din 29.09.2011, executor Grigore Ardelean. 

 3. Aviz la proiectul hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica 
aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei ecologice în cadrul 
examinării cauzelor civile”, executor Grigore Ardelean. 

 4. Avizul asupra proiectului Hotărârii Guvernului”Cu privire la aprobarea proiectului de lege 
privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii” din 15.03.2011, executor Liliana 
Belecciu. 

 5. Avizarea şi examinarea proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative (Codul de procedură civilă) din 21.04.2011, executor Sergiu Sîrbu. 

 6. Aviz la proiectul pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi normative, întru 
ajustarea legislaţiei naţionale prevederilor Convenţiei Consiliului Europei cu privire la protecţia 
copilului împotriva expluatării sexuale şi abuzurilor sexuale, în scopul ratificării Convenţiei 
menţionate, conform prevederilor demersului Comisiei parlamentare pentru protecţie socială, 
sănătate şi familie CPS-9 nr. 550 din 15 iulie 2010 şi poruncii Guvernului nr. 1104-913 din 20 iulie 
2010 la 24.05.2011, executor Liliana Belecciu. 

7. Aviz la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative privind 
completarea politicii fiscale şi vamale pentru anul 2012 elaborat de către Ministerul Finanţelor din 
07.06.2011, executor Vladimir Vasiliţa.  

8. Avizarea şi examinarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la înregistrarea 
obiectului dreptului de autor din 23.06.2011, executor Liliana Belecciu. 

9. Avizarea proiectului legii privind completarea şi modificarea unor acte legislative din 
08.07.2011, executori Victor Cebotari, Cornel Burbulea, Sofia Chiriţa. 
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10. Aviz la proiectul Strategiei de reformare a sectorului justiţiei 2011-2015 în care unul din 
obiective vizează procuratura, elaborată de către Ministerul Justiţiei din 18.07.2011, executor 
Grigore Ardelean. 

11. Avizarea proiectului Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 23.08.2011, 
executor Grigore Ardelean. 

12. Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului legii pentru 
modificarea şi completarea unor acte legislative care urmează a fi acordate conform prevederilor 
Convenţiei Consiliului Europei cu privire la protecţia copiilor împotriva expluatării sexuale, semnată 
la 25 octombrie 2007, la Lanzarote din 18.10.2011, executor Liliana Belecciu. 

13.  Aviz la proiectul Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a 
sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 elaborat de către Ministerul Justiţiei din 21.11.2011, 
executor Sergiu Sîrbu. 

14. Aviz la proiectul Legii cu privire la administratorii autorizaţi elaborat de către Ministerul 
Justiţiei din 18.11.2011, executor Vladimir Vasiliţa. 

15. Aviz la proiectul de lege privind completarea şi modificarea unor acte legislative (Codul 
penal şi Codul contravenţional), care vizează sancţiunile pentru încălcarea legislaţiei în domeniul 
pieţii financiare elaborată de Comisia Naţională a Pieţii Financiare din 12.12.2011, executor 
Vladimir Vasiliţa. 

16. Aviz la proiectul hotărârii explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la 
aplicarea legislaţiei ce reglementează participarea procurorului în procesul civil” din 19.01.2011, 
executor Sergiu Sîrbu. 

17. Aviz la programul de activitate a Guvernului Republicii Moldova „Integrare Europeană: 
Libertate, Democraţie, Bunăstare” pentru anii 2009-2013 din 21.01.2011, executor Sergiu Sîrbu. 

18. Aviz la proiectul de lege cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală din 
05.12.2011, executor Sergiu Sîrbu. 

19. Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru 
Proprietatea intelectuală a Republicii Moldova pentru anii 2012 – 2020 (în continuare, Strategia PI) 
din 27.12.2011, executor Sergiu Sîrbu. 

19. Avizarea proiectului hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica 
aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei privind libertatea întrunirilor 
şi libertatea de asociere, prin prisma articolului 11 al Convenţiei Europene pentru Apărarea 
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale”, executor Sergiu Sîrbu. 

20. Avizarea şi examinarea programului de activitate a Guvernului Republicii Moldova 
„Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pentru anii 2011-2014 la compartimentul 
Edificarea statului de drept litera c) „Reforma justiţiei” din 14.02.2011, executori Sergiu Sîrbu, 
Sergiu Nestor. 

21. Nr. 22/839 din 21.04.2011 cadrele didactice ale catedrei „Procedură penală şi 
Criminalistica” au studiat proiectul Legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative, şi 
anume  includerea în CPP a prevederilor Legii „Cu privire la activitatea operativă de investigaţie” şi 
stabilirea colaboratorului operativ a unui statut procesual determinat, executori Natalia Paustovscaia, 
Corneliu Burbulea. 
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22. Nr. 03/6929 din 24.08.2011 proiectul Legii privind modificarea şi completarea Codului 
de procedură penală, executori Natalia Paustovscaia, Corneliu Burbulea. 

23. Aviz la proiectul de modificare a codului de procedură penală pe 40 foi din 2011, 
executori Natalia Paustovscaia, Corneliu Burbulea, Eugen Rusnac. 

24. Aviz la proiectul privind controlul constituţionalităţii unor sintagme din art. 37 CPP pe 5 
foi din 2011, executor Corneliu Burbulea. 

25. Aviz la proiectul Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica 
judiciară a aplicării legislaţiei ce reglementează extrădarea privind activitatea specială de investigaţie 
din 2011, executor Natalia Paustovscaia. 

26. Răspuns cu privire la elaborarea proiectului de „Lege cu privire la regimul articolelor 
pirotehnice”, Nr. 6/29 din 10.01.2011, executor Şt.Belecciu. 

27. Examinarea şi avizarea proiectului de „Lege cu privire la poliţiei şi statutul poliţistului”, 
Nr. 22/75 din 17.01.2011, executor Şt.Belecciu. 

28. Examinarea, avizarea şi înaintarea propunerilor aferente la proiectul „Planului de acţiuni 
împotriva torturii pentru anul 2011”, Nr. 14/65 din 20.01.2011, executor V.Secrieru. 

29.  Răspuns cu privire la desemnarea unui reprezentant în cadrul grupului de lucru creat 
pentru eleborarea proiectului de „Lege privind regimul articolelor pirotehnice”, Nr. 14/65 din 
20.01.2011, executor Şt.Belecciu. 

30. Înaintarea propunerilor, obiecţiilor la proiectul „Planului concretizat al MAI privind 
implementarea Planului de acţiuni RM-UE în domeniul liberalizăriii regimului de vize”, Nr. 14/176 
din 24.02.2011, executori V.Ionaşcu, V.Telipan. 

31. Avizarea proiectului de „Lege pentru modificarea şi completarea Codului 
Contravenţional al RM”, Nr. 22/501 din 09.03.2011, executor V.Ionaşcu. 

32. Examinarea şi avizarea proiectului de „Lege pentru completarea Anexei 1 la Legea 
nr.142-XVI din 07.07.2005 privind aprobarea nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi 
al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţia de învăţămînt superior, ciclul I”, proiect 
elaborat de Ministerul Educaţiei, Nr. 22/544 din 15.03.2011, executor Şt.Belecciu. 

33. Analizarea şi stabilirea lacunelor în legislaţia RM cu privire la circulaţia ilegală a 
substanţelor narcotice şi psihotrope, cu stabilirea opţiunilor de înlăturare a lor şi modificarea 
cadrului normativ în domeniu, Nr. 2/1935 din 24.03.2011, executor Şt.Belecciu. 

34. Prezentarea avizului asupra proiectului de completare a art. 10 din „Legea cu privre la 
modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM de către persoanele fizice”, elaborat 
de Serviciul Vamal, Nr. 22/663 din 21.03.2011, executor A.Cananău. 

35.  Executarea sarcinilor trasate în procesul-verbal nr.8 al şedinţei grupului de lucru pentru 
modificarea sistemului de evaluare a activităţii poliţieneşti, Nr. 22/663 din 21.03.2011, executor 
Şt.Belecciu. 

36. Examinarea şi avizarea proiectului de implementare a „Convenţiei Consiliului Europei 
pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale”, Nr. 6/1261 din 
24.05.2011, executor V.Telipan. 
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37. Examinarea proiectului de „Lege pentru modificarea şi completarea Codului 
Contravenţional al RM”, elaborat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Nr. 
22/1100 din 27.05.2011, executor Şt.Belecciu. 

38. Examinarea şi avizarea proiectului de „Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative privind obiectivele politicii fiscale şi vamale pentru anul 2012”, elaborat de Ministerul 
Finanţelor al RM,  Nr. 22/1125 din 31.05.2011, executor Şt.Belecciu. 

39. Avizarea şi înaintarea propunerilor de rigoare de completare a proiectului „Legii cu 
privire la aplicarea forţei fizice, mijloacelor speciale şi a armelor de foc de către angajaţii instituţiilor 
de drept”, Nr. 14/463 din 02.06.2011, executor Al.Stratulat. 

40. Avizarea şi completarea proiectului de Ordin al MAI „Cu privire la practica aplicării de 
către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei privind libertatea întrunirilor şi libertatea 
de asociere, prin prisma art.11 al Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor omului şi 
libertăţilor fundamentale”, Nr. 22/1203 din 08.06.2011, executor V.Telipan. 

41. Răspuns cu privire la executarea acţiunii nr.6, obiectivul I al Planului de acţiuni, conform 
Ord. MAI nr.161 din 14.06.2011 „Cu privire la aprobarea Planului MAI pentru anul 2011 privind 
realizarea Planului de implementare a Concepţiei de reformare a MAI şi subdiviziunilor subordonate 
şi desconcentrate ale acestuia”, Nr. 22/1278 din 15.06.2011, executor V.Ionaşcu. 

42. Avizarea proiectului de Ordin „Cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind modalitatea 
de colaborare între Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Grăniceri în domeniul schimbului de 
informaţii”, Nr. 179/144 din 24.06.2011, executor V.Telipan. 

43. Consultarea şi completarea, potrivit competenţei şi specificului de activitate a proiectului 
„Legii cu privire la dezordinele în masă”, Nr. 14/585 din 29.06.2011, executor Al.Stratulat. 

44. Avizarea, examinarea şi consultarea proiectului de „Lege cu privire la reutilizarea 
informaţiilor din instituţiile publice”, Nr. 14/605 din 04.07.2011, executor V.Ionaşcu. 

45. Avizarea şi examinarea proiectului „Strategiei de reformă a sectorului justiţiei”, care îşi 
propune sporirea încrederii societăţii în actul de justiţie, schimbarea percepţiei quasi-generale 
privind gradul înalt de corupţie în sectorul justiţiei, Nr. 14/605 din 04.07.2011, executor V.Ionaşcu. 

46. Înaintarea propunerilor la elaborarea proiectului „Planului Naţional de armonizare a 
legislaţiei Republicii Molodova pentru anul 2012”, Nr. 14/742 din 10.08.2011, executor Şt.Belecciu. 

47. Avizarea şi înaintarea propunerilor la proiectul de „Lege cu privire la regimul articolelor 
pirotehnice”, Nr. 14/750 din 12.08.2011, executori R.Vozian, Al.Ceban. 

48. Examinarea, avizarea şi completarea proiectelor: „Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea Departamentului de poliţie al MAI”; „Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a subdiviziunii Poliţiei locale”;  „Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 
subdiviziunii Poliţiei de Stat”; Nr. 740 din 22.08.2011, executori R.Vozian, Al.Ceban. 

49. Examinarea şi avizarea proiectului „Conceptului de comunicare internă şi externă a 
MAI”, Nr. 746 din 25.08.2011, executor Şt.Belecciu. 

50. Examinarea şi înaintarea propunerilor la proiectul „Strategiei de reformare a sectorului 
justiţiei pentru anii 2011-2016”, Nr. 746 din 25.08.2011, executori V.Telipan, R.Vozian. 
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51. Avizarea şi completarea proiectului de „Lege privind modul de asigurare şi restabilire a 
ordinii publice în cadrul adunărilor publice”, Nr. 14/873 din 15.09.2011, executor Al.Stratulat. 

52. Examinarea proiectului „Constituţiei Republicii Moldova”, Nr. 22/2104 din 07.10.2011, 
executor Şt.Belecciu. 

53. Examinarea şi avizarea proiectului de „Lege pentru modificarea şi completarea Codului 
Contravenţional nr.218-XVI din 24.10.2008”, Nr. 22/2302 din 03.11.2011, executor V.Ionaşcu. 

54. Examinarea, avizarea şi înaintarea propunerilor la proiectul „Legii cu privire la 
administratorii autorizaţi”, Nr. 22/2411 din 17.11.2011, executor V.Telipan. 

55. Examinarea şi completarea proiectului „Strategiei de reformare a sectorului justiţiei 
pentru anii 2011-2016”, Nr. 22/2412 din 18.11.2011, executor R.Vozian. 

56. Examinarea şi avizarea proiectului de „Lege de modificare şi completare a unor acte 
legislative: Codul Penal şi Codul Contravenţional”, care vizează sancţiunile pentru încălcarea 
legislaţiei în domeniul pieţii financiare, elaborat de Comisia Naţională a Pieţii Financiare, Nr. 
22/2609 din 12.12.2011, executor Şt.Belecciu. 

57. Examinarea şi avizarea proiectului „Hotărîrii Guvernului RM cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind verificarea electronică a cererilor recepţionate în cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne”, Nr. 8/1-7763 din 22.12.2011, executor A.Cananău. 

 58. Avizarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a sectorului 
justiţiei pentru anii 2011-2016 şi a direcţiilor strategice prevăzute de acest document – 2011.Ex: 
R.Cojocaru. 

       59. Avizarea Legii privind modificarea sau completarea actelor legislative şi normative, 
întru ajustarea legislaţiei naţionale prevederilor Convenţiei Consiliului Europei cu privire la protecţia 
copiilor împotriva exploatării sexuale şi abuzurilor sexuale – 2011. Ex: R.Cojocaru. 

       60. Avizarea proiectului de lege de modificare a art.3621 Cod penal al Republicii Moldova – 
2011.Ex: R.Cojocaru. 

       61. Avizarea proiectului Codului Educaţional – 2011.Ex: R.Cojocaru. 
        62. Aviz privind Legea de modificarea şi completarea unor acte legislative (Codului penal 

şi Codul contravenţional al Republicii Moldova) privind sancţionarea faptelor legate de profanarea 
simbolurilor naţional-statale – 2011. Ex: S.Cojocaru. 

        63.Elaborarea unor propuneri privind modificarea şi completarea proiectului hotărîrii 
Guvernului „Cu privire la unele măsuri de resocializare a persoanelor liberate de pedeapsa penală, 
condamnate la pedepse comunitare şi liberate din penitenciare” solicitat de Direcţia juridică a MAI – 
2011. Ex: O.Rusu. 

        64. Avizarea Legii privind modificarea sau completarea actelor legislative şi normative, 
întru ajustarea legislaţiei naţionale prevederilor Convenţiei Consiliului Europei cu privire la protecţia 
copiilor împotriva exploatării sexuale şi abuzurilor sexuale – 2011. Ex: V.Chiriţa. 

        65. Avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Codului penal în 
vederea aducerii legislaţiei penale naţionale în conformitate cu prevederile Statutului de la Roma, 
Convenţiilor de la Geneva din 12 august 1949 şi Protocoalelor adiţionale – 2011. Ex: I.Slisarenco. 

        66. Avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
(Codul penal şi Codul de procedură penală)– 2011. Ex: I.Slisarenco. 

        67. Avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Codului penal (Fraude 
în domeniul sportului) – 2011.Ex: I.Slisarenco. 

 
       2012 
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1. Examinarea Instrucţiunii ,,Cu privire la numirea şi efectuarea expertizelor judiciare şi a 
constatărilor tehnico-ştiinţifice” din 2012, executor L. Luchin, C. Rusnac. 

2. Examinarea recomandărilor metodico-ştiinţifice referitoare la întrebările care pot fi 
rezolvate prin expertize şi prin constatări tehnico-ştiinţifice, 2012, executor L. Luchin, C. Rusnac. 

3. Examinarea Proiectului Ordinului MAI privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la 
modalitatea de eliberare a certificatelor de cazier judiciar, 2012, executor Natalia Paustovscaia. 

4. Avizarea Instrucţiunilor metodice privind intervenţia organelor Afacerilor Interne în 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie, nr. 6/817 din 03.04.2012, executor N.Paustovscaia. 

5. Avizarea proiectului Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica 
judiciară a aplicării legislaţiei ce reglementează extrădarea” nr. 4/12 – 172/12 din 17 aprilie 2012, 
executor N.Paustovscaia. 

6. Avizarea Hotărârii privind modificarea şi completarea unor acte legislative: CPP art. 152., 
alin. (6); art. 2151 alin. (3); art. 38, 469, 511, nr. 22./1268 din 12 iunie 2012, executor 
N.Paustovscaia. 

7. Avizarea Legei privind supravegherea video, Nr. 22/1466 din 10.07.2012, executor 
N.Paustovscaia, E.Bargan. 

8. Aviz asupra proiectului de lege nr.14/1267 din 29.11.2012 ,,Cu privire la aprobarea 
Concepţiei de  creare a centrului pentru gestionarea situaţiilor de criză”. 

8. Aviz asupra proiectului de lege nr.22/2934 ,,Cu privire la aprobarea programului naţional 
de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015”. 

9. Aviz asupra proiectului de lege „Cu privire la modificarea şi completarea unor acte 
legislative după cum urmează: Legea taxei de stat nr. 1216 din 03.12 1992, art.2, 3, 4; art.347 din 
Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002; art. 322 din Codul Contravenţional 
al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008”. 

10. Aviz asupra proiectului de lege cu privire la actele normative precum şi „Proiectul 
Hotărârii Guvernului privind mecanismul de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii 
Europene”. 

11. Aviz asupra Proiectului Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2012 – 
2015 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei, expediat spre examinare de către 
Direcţia generală . 

12. Aviz asupra Proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului Legii 
privind accesul publicului la informaţia de mediu. 

14.Aviz asupra proiectului de Lege pentru modificarea unor acte legislative, înaintat cu titlu 
de iniţiativă legislativă din partea unui grup de deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova nr. 
22/1964. 

15.Aviz asupra proiectului de Lege privind Stema de Stat a Republicii Moldova, iniţiativă 
legislativă a unui grup de deputaţi în Parlament ( nr. 2477 din 26.10.2012). 

16. Aviz asupra proiectului de lege pentru completarea art. 53, al legii învăţământului nr. 
547-XIII din 21 iulie 1995. 
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17.Aviz asupra Proiectului Hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea Concepţiei de creare 
a Centrului pentru gestionarea situaţiilor de criză în domeniul ordinii publice” în conformitate cu 
Legea RM nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi 
ale administraţiei publice centrale şi locale.  

18.Aviz asupra Proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege 
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, analizînd: 

-Legea Republicii Moldova nr. 5-XVI din 09 februarie 2006 cu privire la asigurarea 
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţ;i 

-Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern; 

-Codul  contravenţional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008; 

-Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04 iulie 
2008;, 

-Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală; 

-Legea nr. 294-XVI din 21.12.2007 privind partidele politice; 

-Codul Penal al Republicii Moldova. 

19. Aviz asupra Proiectului hotărîrii Guvernului de modificare a Hotărîrii Guvernului nr.933 
din 31.12.2009 „Cu privire la aprobarea Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 
2010-2015” ”, expediat spre examinare de către Direcţia juridică; 

20. Aviz asupra Proiectului Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2012 – 
2015 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei, expediat spre examinare de către 
Direcţia generală ; 

21.Aviz asupra Proiectului hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la 
practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Legii cu privire la libertatea de 
exprimare”, expediat spre examinare de către Direcţia juridică; 

22 Aviz asupra proiectului de Lege pentru modificarea unor acte legislative, înaintat cu titlu 
de iniţiativă legislativă din partea unui grup de deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova nr. 
22/1964.; 

     23. Examinarea şi avizarea proiectului „Planului de acţiuni (concretizat) al MAI cu privire la 
implementarea Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Modova 
pentru anii 2011-2015” (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.494 din 08.07.2011, cu modificările 
efectuate prin Hotărîrea Guvernului nr.56 din 31.01.2012) şi a Ordinului de aprobare a Planului de 
acţiuni nominalizat.Ex: A.Stratulat. 

24. Dispoziţie cu privire la realizarea Hotărîrii Colegiului MAI nr.1 din 07.02.2012 şi a „Planului 
de acţiuni pentru anul 2012 privind implementarea Programului de dezvoltare strategică al MAI 
pentru perioada anilor 2012-2014”, aprobat prin Hotărîrea Colegiului MAI sub nr.1 din 07.02.2012. 
Ex: Şt. Belecciu. 

25. Demers cu privire la participarea unui reprezentant al Academiei „Ştefan cel Mare” la şedinţa 
Direcţiei generale poliţie ordine publică a DP al MAI, convocată în vederea iniţierii procesului de 
elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului „cu privire la măsurile de realizare a legii privind 
regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă”. Ex: A Cananău. 
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26. Demers cu privire la delegarea persoanelor competente ale Academiei „Ştefan cel Mare” în 
cadrul grupului de lucru interinstituţional de modificare a planului de învăţămînt la specialitatea 
„Carabinieri”, cît şi a curriculelor disciplinare la pregătirea militară de formare profesională a 
ofiţerului carabinier din cadrul Facultăţii Securitate şi Ordine Publică. Ex: Şt.Belcciu. 

27. Demers cu privire la realizarea „Planului de acţiuni al MAI în domeniul drepturilor omului 
pentru anii 2012-2014”, aprobat prin Ordinul MAI nr.65 din 07.03.2012, prin care Academia „Ştefan 
cel Mare”, de comun cu DUP al MAI, urmează să execute următoarele sarcini: 

- organizarea cursurilor de instruire a colabortorilor OUP privind obligaţia autosesizării în 
cazurile dispunerii de informaţii despre săvîrşirea cazurilor de tortură şi a altor tratamente inumane 
şi degradante; 

- organizarea seminarelor zonale privind modalitatea identificării semnelor de tortură sau 
maltratare, precum şi modul de recepţionare a plîngerilor cu referire la violenţa sexuală.  Ex: 
V.Telipan. 

28. Avizarea şi expertizarea integrală a proiectului Legii „cu privire la serviciul de carabinieri”, 
în scopul examinării, definitivării şi expedierii proiectului în adresa Cancelariei de Stat a Guvernului 
Republicii Moldova. Ex: Şt.Belecciu. 

29. Dispoziţie cu privire la executarea acţiunilor prevăzute în punctele nr. 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 4.1, 
9.1, 15.6, 18.1 ale „Planului de acţiuni al MAI în domeniul drepturilor omului pentru anii 2012-
2014”. Ex: A.Cananău, V.Ionaşcu. 

30. Interpelare cu privire la avizarea proiectului Ordinului MAI „de aprobare a Instrucţiunii cu 
privire la eliberarea certificatelor de cazier judiciar”. Ex: R.Vozian. 

31. Solicitare cu privire la elaborarea, definitivarea şi expedierea în adresa DGRU a MAI 
planurile-conspecte a cinci teme din compartimentul „Pregătirea profesională generală”, în scopul 
bunei organizări şi desfăşurări a pregătirii profesionale în anul 2012. Ex:A.Cananău, V.Ionaşcu. 

32. Examinarea şi înaintarea propunerilor asupra proiectului de Ordin „pentru aprobarea 
Instrucţiunii metodice privind intervenţia organelor afacerilor interne în prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie”. Ex: V.Telipan, A.Stratulat. 

33. Avizarea, expunerea de propuneri şi argumentări concludente sub aspectul revizuirii 
prevederilor art. 9 din „Legea nr.26 din 22.02.2008”. Ex: A.Stratulat. 

34. Examinarea şi avizarea, conform competenţelor, a proiectului „Acordului între Guvernul 
Republicii Moldova şi Guvernul Federal al Austriei cu privire la implementarea Convenţiei de 
cooperare poliţienească în Europa de Sud-Est”. Ex: Şt. Belecciu. 

35. Dispoziţie cu privire la participarea reprezentanţilor MAI la Atelierul de lucru „privind 
cadrul juridic şi cele mai bune practici UE în combaterea consumului de droguri de către 
conducătorii mijloacelor de transport”. Ex: Şt.Belecciu. 

36. Examinarea şi înaintarea propunerilor la proiectul Ordinului MAI „de aprobare a 
Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea Concursului „Cea mai pregătită 
subdiviziune”.Ex: V.Telipan. 

37. Demers de examinare, înaintarea propunerilor privind modificarea cadrului legislativ-
normativ şi departamental pe domeniile de competenţă, în vederea asigurării implementării 
prevederilor Legii nr.215 din 04.11.2011 „cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova” şi 
Legii nr.283 din 28.12.2011 „cu privire la Poliţia de Frontieră”. Ex: R.Vozian. 

38. Examinarea şi avizarea proiectului Hotărîrii Guvernului „cu privire la abrogarea unor hotărîri 
ale Guvernului”, cu remiterea, ulterior, a listei hotărîrilor Guvernului care au modificat sau 
completat hotărîrile indicate în proiectul nominalizat. Ex: A.Stratulat, A.Cananău, V.Telipan, 
R.Vozian. 

39. Examinarea şi avizarea proiectului Legii „pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative”. Ex: V.Ionaşcu. 
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40. Examinarea şi avizarea proiectului Hotărîrii Guvernului „cu privire la aprobarea proiectului de 
lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”.Ex: Şt.Belecciu. 

41. Examinarea şi expunerea de propuneri concludente asupra Sesizării nr.9 a/2012 privind 
controlul constituţionalităţii sintagmei „DSE, SIS, SPPS” şi sintagmei „persoane atestate din 
efectivul instituţiilor penitenciare”.Ex: V.Ionaşcu. 

42. Examinarea şi avizarea proiectului de Lege „pentru completarea Codului contravenţional al 
RM nr.218-XVI din 24.10.2008”, prezentat cu titlu de iniţiativă legislativă de către d-nul Sergiu 
Sîrbu, deputat în Parlamentul RM. Ex: Şt.Belecciu. 

43. Solicitare cu privire la analiza inventarului actelor legislative şi normative ce reglementează 
domeniul de activitate, în vederea identificării actelor care urmează a fi abrogate. Ex: Şt. Belecciu. 

44. Examinarea şi avizarea proiectului Legii „cu privire la actele normative”. Ex:A.Cananău, 
V.Ionaşcu. 

45. Solicitare cu privire la participarea reprezentanţilor Academiei „Ştefan cel Mare” la şedinţele 
grupului de lucru „pentru revizuirea actelor legislative şi normative”, constituit prin Dispoziţia MAI 
nr.22/1450 din 06.07.2012. Ex:Şt.Belecciu. 

46. Examinarea şi avizarea proiectului „Acordului între Guvernul RM şi Guvernul României 
privind cooperarea în domeniul supravegherii transfrontaliere şi livrării supravegheate”, analizat 
minuţios prin prisma „Convenţiei privind cooperarea poliţienească în Europa de Sud-Est”. Ex: 
V.Telipan. 

47. Examinarea şi avizarea proiectului de Lege „privind supravegherea video”, înaintat cu titlu de 
iniţiativă legislativă de către un grup de deputaţi în Parlament/ nr.1495 din 29.07.2012. Ex: 
V.Telipan. 

48. În contextul planificării activităţii Misiunii EUBAM s-a solicitat examinarea subiectelor în 
domeniul pregătirii profesionale, cu înaintarea propunerilor de rigoare. Ex: R.Vozian. 

49. Interpelare cu privire la prezentarea informaţiilor privind problemele cu care se confruntă statul 
nostru în eforturile de a securiza democraţia şi statul de drept prin perspectiva drepturilor omului. 
Ex: Şt. Belecciu. 

50. Examinarea şi avizarea proiectului „Protocolului cu privire la mecanismul transmiterii de către 
organele competente ale statelor membre a CSI a substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor 
acestora, armelor de foc şi muniţiilor”. Ex:Şt. Belecciu. 

51.  Solicitare cu privire la participarea unui reprezentant al Academiei „Ştefan cel Mare” în cadrul 
şedinţei Colegiului MAI din 16.08.2012 pentru implementarea „Planului RM-UE în domeniul 
liberalizării regimului de vize” şi Ordinului MAI nr.115 din 11.04.2012 „cu privire la auditul 
serviciului antidrog”. Ex: Şt.Belecciu. 

52. Solicitare cu privire la examinarea subiectelor abordate în cadrul şedinţei Guvernului RM din 
data de 08.08.2012, cu expunerea propunerilor concludente pe marginea acestora. Ex: Şt.Belecciu. 

53. Interpelare cu privire la desemnarea unui reprezentant al Academiei „Ştefan cel Mare” pentru a 
fi inclus în componenţa nominală a grupului de lucru privind elaborarea proiectului Hotărîrii 
Guvernului „cu privire la punerea în aplicare a Legii privind regimul armelor şi muniţiilor cu 
destinaţie civilă”.Ex: V.Ionaşcu. 

54. Examinarea şi avizarea proiectului Ordinului MAI „cu privire la aprobarea Planului concretizat 
al MAI de implementare a Planului naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane 
pentru anii 2012-2013”. Ex: Şt. Belecciu. 

55. Examinarea şi avizarea proiectului Legii „privind modul de asigurare şi restabilire a ordinii 
publice în cadrul evenimentelor publice”. Ex: Şt. Belecciu, A.Cananău. 

56. Ordin MAI de creare a grupului de lucru întru definitivarea textului proiectului „Acordului 
între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea în domeniul 
supravegherii transfrontaliere şi livrării supravegheate”. Ex: V.Telipan. 



156 
 

57. Dispoziţia MAI de creare a grupului de lucru pentru aducerea legislaţiei în vigoare în 
concordanţă cu prevederile „Legii nr.59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţii”. 
Ex: R.Vozian. 

58. Solicitare întru efectuarea analizei, generalizarea şi înaintarea propunerilor argumentate de 
modificare şi completare a art.400 şi altor articole conexe din Codul contravenţional al RM. Ex: 
Şt.Belecciu, V.Ionaşcu. 

59. Examinarea şi avizarea proiectului de Ordin „cu privire la aprobarea Regulamentului de 
reglementare a prelucrării datelor cu caracter personal de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor 
Interne”. Ex: A.Antoci. 

60. Dispoziţie cu privire la participarea reprezentanţilor Academiei „Ştefan cel Mare” la lucrările 
simpozionului internaţional, cu genericul „Codul penal al Ucrainei 2001: probleme şi perspective de 
implementare”. Ex: Şt. Belecciu. 

61. Examinarea şi avizarea proiectului de Lege „pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative”, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă. Ex: V.Ionaşcu. 

62. Interpelare cu privire la elaborarea unor Instrucţiuni metodologice de nimicire a corpurilor 
delicte în cazul documentării contravenţiilor ce ţin de păstrarea în proporţii mici a substanţelor 
narcotice „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni conform Raportului DAI a MAI privind 
audidarea serviciilor implicate în reducerea livrării de droguri”. Ex: A. Antoci. 

63. Dispoziţia MAI privind executarea următoarelor acţiuni: 
- Consolidarea capacităţilor de asigurare a comportamentului anticorupţie prin elaborarea unor 

recomandări metodologice. 
- Elaborarea curriculei în domeniul eticii profesionale pentru reprezentanţii sectorului justiţiei. 
- Elaborarea planului de instruire în domeniul combaterii corupţiei pentru reprezentanţii 

sectorului justiţiei. 
Elaborarea conceptului sistemului de evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi detenţie; după caz, 

elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ. Ex: V.Telipan, A. Antoci, A.Jurnavei. 
64. Examinarea proiectului de Lege „pentru modificarea unor acte legislative”, înaintat cu titlu de 

iniţiativă legislativă de către un grup de deputaţi în Parlamentul RM. Ex: V.Ionaşcu. 
65. Solicitare cu privire la participarea reprezentanţilor Academiei „Ştefan cel Mare” la 

desfăşurarea „Seminarului de pilotare al programului de instruire GOVAC în domeniul migraţiei, 
pentru instituţiile guvernamentale”, organizat în colaborare cu Biroul migraţie şi azil al MAI. Ex: Şt. 
Belecciu, R.Vozian, A.Jurnavei. 

66. Examinarea Demersului Ministerului Apărării, înregistrat cu nr.11/1340 din 29.10.2012, 
privind avizarea proiectului „Codului militar al RM”. Ex: V.Telipan. 

67. Examinarea şi avizarea proiectului de Lege „privind Stema de Stat a Republicii Moldova”. Ex: 
A.Antoci. 

68. Examinarea şi avizarea proiectului Hotărîrii Guvernului „cu privire la abrogarea unor hotărîri 
ale Guvernului”, elaborat de către Ministerul Justiţiei în contextul executării indicaţiei Guvernului 
nr.1506-243 din 18.06.2012 privind analiza inventarului actelor legislative şi normative în vederea 
identificării actelor care urmează a fi abrogate, în legătură cu faptul că acestea au devenit caduce, 
conţin paralelisme, discrepanţe cu noile reglementări sau au fost adoptate pînă la proclamarea 
independenţei Republicii Moldova. Ex: A. Jurnavei. 

69. Solicitare de participare a reprezentanţilor Academiei „Ştefan cel Mare” la seminarul de 
instruire în domeniul combaterii violenţei în familie, organizat de Centrul de Drept al Femeilor din 
RM. Ex: V.Ionaşcu, V.Telipan. 

70. Dispoziţia MAI cu privire la organizarea şi desfăşurarea măsurilor în cadrul lansării Campaniei 
Internaţionale „16 zile de acţiuni împotriva violenţei în bază de gen”, cu raportarea rezultatelor 
Direcţiei generale ordine publică a MAI. Ex: V.Telipan. 
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71. Avizarea şi înaintarea amendamentelor sau obiecţiilor la proiectul Ordinului 
interdepartamental nr.11/254/286-O/05 „privind evidenţa unică a infracţiunilor, a cauzelor penale şi 
a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni”. Ex: A.Antoci. 

72. Examinarea şi avizarea a proiectului Hotărîrii Guvernului „cu privire la modificarea şi 
completarea Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea 
examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier”, 
aprobat prin HG nr.1452 din 24.12.2007. Ex: V.Ionaşcu. 

73. Dispoziţie cu privire la crearea grupului de lucru pentru elaborarea mecanismului de punere în 
aplicare a Legii nr.130 din 08.06.2012 „privind regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă”. 
Ex:V. Ionaşcu. 

74. Examinarea şi avizarea a proiectului Legii „privind modificarea unor acte legislative (Codul 
familiei, Codul civil, Codul de procedură civilă, Legea privind actele de stare civilă, Legea privind 
administraţia publică locală)”, în scopul perfecţionării procesului de înregistrare a actelor de stare 
civilă şi asigurării funcţionalităţii Serviciului Stare Civilă. Ex: Şt.Belecciu. 

75. Examinarea şi avizarea proiectului Hotărîrii Guvernului „cu privire la aprobarea proiectului de 
lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.283-XV din 4 iulie 2003 privind activitatea 
particulară de detectiv şi pază”, elaborată în contextul executării indicaţiei Guvernului nr.1216-280 
din 10.08.2012. Ex:A.Antoci. 

76. Avizarea Hotărîrii Guvernului „cu privire la aprobarea Concepţiei de creare a Centrului pentru 
gestionarea situaţiilor de criză în domeniul ordinii publice”. Ex:A.Antoci. 

77. Examinarea şi avizarea proiectului Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie „cu privire la 
examinarea litigiilor privind repararea prejudiciului moral şi material cauzat persoanelor deţinute 
prin violarea art.3, 5, 8 din Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale”. Ex: A.Antoci. 

78. Examinarea şi avizarea proiectului Legii „pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative”, elaborat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. Ex: A. Cananău. 

79. Avizarea Legii pentru modificarea şi completarea Codului Subsolului Nr. 22-1042 din 
15.05.2012. Ex: Gr.Ardelean. 

80. Avizarea Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative şi abrogarea Legii nr.933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la 
protecţia socială a unor categorii de populaţie înregistrată cu Nr. 22/1177 din 29.05.2012. Ex: 
S.Sîrbu. 

81. Avizarea Proiectului de Lege „Pentru ratificarea unor articole din Carta socială europeană 
revizuită” Nr. 22/1110 din 21.05.2012. Ex: S.Sîrbu. 

82. Avizarea Proiectului Hotărîrii Guvernului ,,cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
procedurile de evaluare a conformităţii produselor industriale din domeniul reglementat, elaborat de 
către Ministerul Economiei Nr. 22/1411 din 29.06.2012. Ex: V.Cebotari. 

83. Avizarea Anexelor la „Hotărârea Guvernului R. Moldova nr.246 din 08.04.2010 cu privire la 
modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de 
acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în 
derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte” Nr. 
22/1442 din 05.07.2012. Ex: V.Vasiliţa. 

84. Avizarea Proiectului de ordin „cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi 
retribuirea muncii suplimentare a angajaţilor MAI cu statut special” Nr. 22/1442 din 05.07.2012. Ex: 
V.Vasiliţa. 



158 
 

85. Avizarea Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative din 
19.07.2012.Ex: V.Vasiliţa. 

86. Avizarea Proiectului Hotărârii de Guvern „Cu privire la unele măsuri de executare a 
prevederilor Acordului privind colaborarea în domeniul protecţiei juridice şi apărării proprietăţii 
intelectuale şi crearea Consiliului Interstatal pentru problemele protecţiei juridice şi apărării 
proprietăţii intelectuale şi la abrogarea unor hotărâri ale Guvernului” din 17.07.2012. Ex: V.Vasiliţa. 

87. Avizarea Proiectului Hotărârii de Guvern „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce 
se operează în Hotărârea Guvernului RM nr.489 din 29 martie 2008” din 19.07.2012. Ex: V.Vasiliţa. 

 
88. Avizarea Proiectului Codului Urbanismului şi Construcţiilor din 18.07.2012. Ex: Gr.Ardelean. 
89. Avizarea Proiectului de lege pentru completarea anexei la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 

privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător din 03.08.2012. Ex: L.Belecciu. 
90. Avizarea Proiectului hotărîrii Guvernului privind reorganizarea Întreprinderii de stat „Centrul 

de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor” din 18.09.2012. Ex: G.Ardelean. 
91. Avizarea Proiectului de ordin „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind antrenarea la 

munca suplimentară, în zilele de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare a angajaţilor Ministerului 
Afacerilor Interne” din 24.09.2012. Ex: V.Vasiliţa, S.Chiriţa. 

92. Avizarea Proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.161 din 
22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător din 
25.09.2012. Ex: V.Vasiliţa. 

93. Avizarea Proiectului privind modificarea Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 
Republica Moldova nr. 25 din 28.06.2004 din 26.09.2012. Ex: A.Savva. 

94. Avizarea Proiectului planului de acţiuni pentru anii 2012-2014 privind implementarea 
Strategiei Naţionale de Proprietate Intelectuală a RM 2012-2020, elaborat de către Agenția de Stat 
pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova (abreviat – AGEPI)  la indicaţia Cancelariei de 
Stat nr. 1109 - 833 din 24 octombrie 2012 din 30.10.2012. Ex: T. Ursu. 

95. Avizarea Proiectului Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire la modificarea 
Hotărârii Plenului CSJ Cu privire la practica judecării în cauzele despre încasarea pensiei pentru 
întreţinerea copiilor şi altor membri ai familiei nr. 9 din 19.11.1994, modificată prin Hotărârea 
Plenului CSJ nr. 10 din 22.12.2008, nr. 29 din 16.09.2002, nr. 38 din 20.12.1999 din 22.11.2012. Ex: 
L.Belecciu.  

96. Avizarea Proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea Legii nr. 100-XV din 
26.04.2001 privind actele de stare civilă din 23.11.2012. Ex: L.Belecciu. 

97. Propuneri pentru iniţiere a procesului de actualizare a HG nr.246 din 08.04.2010 cu privire la 
modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de 
acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în 
derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte din 
05.12.2012. Ex: V.Vasiliţa.  

98. Avizarea Proiectului legii pentru modificarea unor acte legislative elaborat de către Ministerul 
Justiţiei în scopul perfecţionării procesului de înregistrare a actelor de stare civilă şi asigurării 
funcţionalităţii Serviciului Stare Civilă din 30.11.2012. Ex: L.Belecciu. 

99. Avizarea Proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru 
modificarea şi completarea unor acte legislative din 10.12.2012. Ex: V.Vasiliţa. 

100. Avizarea Proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative din 
10.12.2012. Ex: V.Vasiliţa.  

 
7.20. Lista cărţilor de popularizare a ştiinţei.  
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1. Alexei Pungă, Simion Carp, Alexandru Pareniuc Valentin Menjinschi. „Activitatea 
investigativ-operativă a OAI” (partea generală),Chişinău, 2008, 400p. 

  
7.20.1 Articole de popularizare a ştiinţei.  
 
1. Andrei Guştiuc., L.Guştiuc. Diminuarea riscurilor profesionale prin îmbunătăţirea procesului 

de recrutare a angajaţilor pentru organele afacerilor interne. Experienţa LAPD (Los Angeles Police 
Department). În materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Evaluarea şi prevenirea 
riscurilor la care sunt expuşi colaboratorii organelor afacerilor interne şi ai altor organe de drept” 
desfăşurată la data de 26-27 octombrie 2010, mun.Chişinău, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI. 
Chişinău. 2011. Editura Bons Offices SRL. p.76-82. 

2. Гуштюк Андрей. Актуальные проблемы юстиции Республики Молдова в контексте 
европейской интеграции. International Scientific Journal – Law and Politology Nr.18, December 
2011. Chişinău. 2011. Editura Print-Caro. p.6-13.  

 
7.21. Participări la emisiuni radio şi TV consacrate ştiinţei, inovării, educaţiei, culturii etc.  

 
Florea Vasile, doctor în drept, conferenţiar universitar, participarea la Emisiuni TV din Republica 
Moldova cu următoarele teme de discuţie: 
13 februarie 2012  - Răspunderea penală pentru infracţiunile medicale; 
21 februarie 2012 – Examinarea plîngerilor pacieţilor de către organele de urmărire penală; 
29 martie 2012 – Expertiza medico – legală în cazul infracţiunilor medicale; 
24 aprilie 2012 – Metodica urmăririi penale a infracţiunilor contra vieţii (omorul); 
06 mai 2012 – Legea cu privire la castrarea chimică a pedofililor; 
26 septembrie 2012 – Asigurarea obligatorie în medicină. 

 
7.22. Lista manifestărilor organizate pentru utilizatori. 

 
2008 

1) R. Staraşciuc a realizat ore publice pe problematica protecţiei drepturilor omului în cadrul 
subdiviziunilor OAI, după cum urmează: 

a) Direcţiei Poliţie Rutieră 
25.09.2008 – Combaterea torturii, tratamentului cu cruzime, inuman şi degradant în activitatea 

poliţiei; 

b) Centrul pentru combaterea traficului de persoane 
07.03.2008 – Mecanismul european de protecţie a drepturilor omului; Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului; Mecanismul naţional de consacrare şi protecţie a drepturilor omului; 

04.04.2008 - Analiza Convenţiei Europene privind protecţia drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale; Mecanismul naţional de consacrare şi protecţie a drepturilor omului;  

 
2009 

1) Pe 17 septembrie 2009 a fost organizată o prelegere la Direcţia generală urmărire penală a 
Ministerului Afacerilor Interne, având tematica ,,Reflecţii psihologice despre victimă”. Executor: 
S.Nestor. 
2) R. Staraşciuc a realizat ore publice pe problematica protecţiei drepturilor omului în cadrul 
subdiviziunilor OAI, după cum urmează: 
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a) Direcţiei Poliţie Rutieră 
25.02.2009 – Mecanismul naţional de consacrare şi protecţie a drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ;  

25.03.2009 - Mecanismul internaţional şi european de consacrare şi protecţie a drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ; 

b) Direcţia tehnico – criminalistică a MAI 
19.02.2009 – Noţiuni generale privind protecţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale; 

mecanismul internaţional şi naţional de consacrare şi protecţie a drepturilor omului ; 

c) Direcţia Generală Resurse Umane 
26.01.2009 – Mecanisme naţionale de consacrare şi protecţie a drepturilor omului ; 

23.02.2009 – Mecanisme internaţionale şi europene de protecţie a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale; 

30.03.2009 - Mecanisme de protecţie a drepturilor fundamentale ale unor categorii de persoane ; 

15.06.2009 - Interzicerea aplicării torturii în activitatea Organelor Afacerilor Interne . 

d) Biroul Migraţie şi Azil 
29.01.2009 - Noţiuni introductive privind drepturile omului. Izvoare şi principii generale; 

e) Comisariatului General de Poliţie 
03.02.2009 - Noţiuni introductive privind drepturile omului. Izvoare şi principii generale; 

22.06.2009 - Mecanismul internaţional şi european de consacrare şi protecţie a drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale. 

f) BNC Interpol 
  12.02.2009 - Noţiuni introductive privind drepturile omului. Izvoare şi principii generale. 

De asemenea, în cadrul pregătirii profesionale a conducătorilor serviciilor resurse umane 
(vicecomisari), la disciplina Protecţia Juridică a Drepturilor Omului, au fost desfăşurate ore după 
cum urmează: 

10.03.2009 – Principiile fundamentale şi izvoarele protecţiei drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale; 

09.06.2009 – Mecanisme internaţionale şi europene de protecţie a drepturilor omului. 

De asemenea, în cadrul pregătirii profesionale a comisarilor – adjuncţi şi şefilor poliţiei 
ordine publică, la disciplina Protecţia Juridică a Drepturilor Omului, au fost desfăşurate ore după 
cum urmează: 

11.02.2009 – Principiile fundamentale şi izvoarele protecţiei drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale; 

13.05.2009 – Mecanisme internaţionale şi europene de protecţie a drepturilor omului. 

La fel, întru îndeplinirea indicaţiilor conducerii MAI (procesul-verbal nr.30/463 din 
05.11.09 al şedinţei operative de pe lîngă ministru), în scopul stabilirii situaţiei reale a 
potenţialului colaboratorilor de poliţie, implicaţi în activitaţile profilactice şi de combatere a 
cazurilor de trafic ilicit de mărfuri în zona de securitate, ridicării nivelului profesional cît şi 
eliminării abuzurilor de serviciu şi actelor de corupţie lectorul-superior Roman Staraşciuc a 
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desfăşurat lecţii suplimentare de pregătire profesională cu efectivul BPDS „Fulger” pe tema: 
„Delictele ce afectează activitatea autorităţilor publice” – 2 ore.  

 
       2010 
1) Pe 4 martie 2010 a fost organizată o prelegere la Direcţia generală poliţie ordine publică,  
având tematica ,,Aspecte psihologice privind procesul de audiere juridică”. Executor: S. Nestor. 
2) R.Staraşciuc a realizat ore publice pe problematica protecţiei drepturilor omului în cadrul 
subdiviziunilor OAI, după cum urmează: 

- Direcţia Tehnico-criminalistice, tema „Combaterea torturii, tratamentelor crude, inumane şi 
degradante în activitatea poliţiei”; 
- Biroului Naţional Central Interpol, tema „Principii şi izvoare ale protecţiei drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale”; 
- Biroului Naţional Central Interpol, tema „Mecanismul naţional de consacrare şi protecţie a 
drepturilor omului”; 
- Direcţia Servicii Operative, tema „Principii şi izvoare ale protecţiei drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale. Mecanisme internaţionale, europene şi naţionale de consacrare şi protecţie a 
drepturilor omului”; 
- Liceul Republican Real, la data 31.03.2010, tema „Cele zece porunci creştine în legislaţia 
Republicii Moldova”. 
- 26.03.2010, cu Grupa ministrului – Principii generale şi izvoarele protecţiei juridice a dreptului 
omului  

       2011 
 
1) Pe 8 februarie 2011 a fost organizată o prelegere la Departamentul Urmărire Penală a MAI, 
având tematica ,,Asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în timpul 
desfăşurării manifestărilor în masă. Respectarea drepturilor omului în aplicarea reţinerii. 
Executor: S.Nestor. 
2) R.Staraşciuc la data de 08 septembrie 2011 a desfăşurat două lecţii privind Protecţia 
Drepturilor Omului  cu temele: „Interzicerea descriminărilor în activitatea poliţiei”, „Interzicerea 
torturii, tratamentelor inumane şi degradante în activitatea poliţiei”; 
 
 
       2012 
1) Pe 26 ianuarie 2012 a fost organizată o prelegere la CRP Anenii Noi, Secţia Urmărire Penală, 
având tematica ,,Particularităţile cercetării la faţa locului. Tehnici şi metode de cercetare la faţa 
locului”. Executor: Corneliu Burbulea, Constan Rusnac. 

2) Pe 4 mai 2012 a fost organizată o prelegere laComisariatul General de poliţie mun. Chişinău, 
Secţia urmărire penală cu tematica ,,Cercetarea la faţa locului”. Executor:Corneliu Burbulea, 
Constan Rusnac. 

3) Pe 27 septembrie 2012 a fost organizată o prelegere la Departamentul instituţiilor penitenciare 
cu tematica ,,Evaluarea lacunelor în pregătirea colaboratorilor implicaţi în domeniul antidrog”. 
Executor: Constan Rusnac. 

4) I.Chirtoacă  
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-pe data de 17.04.2012 a desfăşurat o lecţie publică la Departamentul urmărire penală al MAI cu 
tematica :„Promovarea dreptului la informare şi asigurarea transparenţei în procesul decizional. 
Informarea angajaţilor cu privire la dreptul cetăţenilor de a avea acces la informaţie”. 
- pe data de 3.05.2012 a desfăşurat în cadrul Comisariatului de Poliţie a sectorului Botanica, o 
lecţie cu tema: „Combaterea fenomenului discriminării în activitatea poliţiei. Mecanisme de 
combatere a discriminării. Legislaţia antidiscriminare în Republica Moldova” . 
- pe 21.05.2012  a desfăşurat o prelegere de pregătire profesională cu efectivul din subordine din 
cadrul Departamentului poliţie a Comisariatului General de Poliţie al municipiului Chişinău, 
tematica :„Combaterea fenomenului discriminării în activitatea poliţiei. Mecanisme de 
combatere a discriminării. Legislaţia antidiscriminare în Republica Moldova, si  Evidenţierea şi 
combaterea fenomenului torturii, tratamentelor inumane şi degradante. Competenţele, atribuţiile 
şi drepturile membrilor consiliului consultativ în calitate de mecanism naţional de prevenire a 
torturii.”. 
5) R.Staraşciuc a desfăşurat  
- în cadrul Direcţiei tehnico-criminalistice, la data de 12.04.2012 în sala mică a Colegiului MAI 
2 lecţii cu temele: „Combaterea fenomenului discriminării în activitatea poliţiei. Mecanisme de 
combatere a discriminării. Legislaţia antidiscriminare în Republica Moldova” şi „Evidenţierea şi 
combaterea fenomenului torturii, tratamentelor inumane şi degradante. Competenţele, atribuţiile 
şi drepturile membrilor Consiliului consultativ în calitate de mecanism naţional de prevenire a 
torturii”; 
- la data de 04.06.2012, în cadrul pregătirii profesionale din Comisariatul de Poliţie al sect. 
Ciocana al mun. Chişinău a desfăşurat o prelegere la compartimentul „Protecţia juridică a 
drepturilor omului” cu genericul: „Combaterea fenomenului discriminării în activitatea poliţiei”. 
 

7.23. Lista organismelor ştiinţifice, în activitatea cărora este antrenată organizaţia. 
 
7.24. Activităţile de consultanţă acordată persoanelor juridice şi/sau fizice. 
 
1. Andrei Guştiuc, anul 2010 – Membrul al Comisiei Ambasadei SUA de selectare şi îndrumare 

a candidaţilor la studii în SUA (ediţia 2010/2011 şi 2011/2012) în programele finanţate de SUA. 
2. Igor Trofimov, acordă sistematic asistenţa juridică necesară persoanelor ce fac parte din 

păturile social vulnerabile. 
 
7.25. Experţi în proiecte de acte normative etc.  
1. Ig. Trofimov, expert la elaborarea proiectului Legii cu privirea la activitatea poliţiei şi statutul 

poliţistului, 2012. 
3. M.Gherman, A.Punga, A.Clefos, E.Blîndu, expert la elaborarea proiectului Legii cu privire la 

activitatea specială  de investigaţii, martie 2012. 
4.   N. Paustovscaia, C. Burbulea, Expertizarea legii privind activitatea carabinierilor, mai 2012. 
5. N. Paustovscaia, E.Bargan, Expertizarea proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea Codului de  procedură penală, (art. alin (3) art. 44 şi alin. (2) art. 58). 25 august 2012. 


