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PREFAȚĂ

Investigaţia şi creaţia ştiinţifică depind de calitatea şi cantitatea surse-
lor infodocumentare la care au acces cercetătorii. În lumea contemporană, 
în contextul creşterii exponenţiale a acestor surse, bibliotecile dobândesc 
o importanţă maximă pentru munca intelectuală şi pentru progresul vieţii 
materiale şi spirituale. Chiar dacă informatizarea şi internetul au revoluţi-
onat accesul la informaţia ştiinţifică şi culturală, bibliotecile universitare, 
profund reformate, rămân, datorită colecţiilor pe care le deţin şi serviciilor 
pe care le oferă, surse de neînlocuit pentru toate categoriile de cercetători, 
creatori şi consumatori de cultură. 

De ce biblioteca?
Implicarea bibliotecii în diferite medii, implicit în cele de cercetare, 

este o sarcină iminentă a managementului instituţional, aceasta fiind moti-
vată de mai multe raţionamente, printre care elucidarea cursului de dezvol-
tare a bibliotecii propriu-zise. 

Orizontul de timp pe care ne-am propus să-l abordăm vizează anul 
1959, când a fost înfiinţată Facultatea de Drept din cadrul Universității de 
Stat, până în 2011, perioada fiind marcată de progrese exponenţiale ale ni-
velurilor de performanţă în domeniul jurisprudenţei, cu tendinţe pozitive 
de dezvoltare şi cu un ritm dinamic de cercetare. Prin intermediul activității 
de cercetare a Bibliotecii Publice de Drept, filială a Bibliotecii Municipale 
„B.P. Hasdeu” se inițiază promovarea inovaţiilor în domeniu şi elucidarea 
evoluţiei pe segmentul jurisprundenţei. Astfel că, aceasta a devenit şi pen-
tru BPD modalitatea prin care şi-a definit o direcţie specializată de căutare, 
ca răspuns la necesităţile ştiinţifice ale unui anumit domeniu de cercetare, 
în cazul dat cel al jurisprudenţei. 

De ce jurisprudenţa?
Într-un context marcat de explozia instituţiilor de cercetare, bibliote-

cile joacă rolul cel mai important în procesul de accedere la informaţie, iar 
Biblioteca Publică de Drept – singura de acest fel la noi, specializată în do-
meniul jurisprudenţei – poate specifica chiar şi informaţia ştiinţifică, ceea 
ce este un semn neîndoielnic de competitivitate şi, totodată, un criteriu în 
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baza căruia putem evalua prestaţia fondatorilor săi. În fața unei puterni-
ce concurențe, instituția la care ne referim este un element constitutiv al 
identității de imagine a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, a cărei filială 
este, mai ales pentru statutul de instituţie inovatoare şi de cercetare, pe care 
şi l-a asumat, de altfel, cu toată răspunderea. 

În procesul de întemeiere şi evoluţie a instituţiei cercetarea ştiinţifică a 
început să deţină un rol determinant. Nivelul de cunoaştere a domeniului 
este, totodată, şi o consecinţă a organizării superioare a activităţilor de cer-
cetare. Oricât ar părea de catetgorică o asemenea afirmaţie şi oricât de mare 
ar fi tentaţia de a căuta alternative, recunoaşterea cercetării ca expresie a 
adevăratei maturităţi a unei instituţii, într-un domeniu sau altul, este evi-
dentă şi generală, fapt remarcat şi în Strategia Bibliotecii Municipale „B.P. 
Hasdeu”. 

„În lupta pentru excelenţă, bibliotecile joacă un rol tot mai important. 
Acestea sunt provocate să se transforme în actori importanţi pe piaţa cu-
noaşterii, atrăgând şi dezvoltând resurse umane de vârf şi concentrând fa-
cilităţi de cercetare semnificative”, scrie Nicolina Halgaş. Puţine sunt do-
meniile rămase în afara cercetării ştiinţifice, astfel că aceasta a devenit şi 
pentru bibliotecile publice modalitatea prin care ele şi-au definit o direcţie 
specializată de căutare şi răspuns la necesităţile ştiinţifice şi ale cercetării. 

Prin urmare, dezvoltarea Bibliotecii Publice de Drept prin cercetare 
reprezintă o miză juridică importantă, fiind vorba de  facilitarea accesului 
la informaţie, şi de exploatare a informaţiei deţinute de biblioteci precum 
şi cooperarea acesteia cu alte instituţii de cercetare. 

Dr. Mariana HArjevSCHI
Director al Bibliotecii Municipale

„B.P. Hasdeu”



CULTURA JURIDICĂ, EVOLUȚIA CERCETĂRII JURIDICE ȘI 
ROLUL PERSONALITĂȚILOR ÎN DEZVOLTAREA ȘTIINȚEI 

DREPTULUI ÎN SPAȚIUL DINTRE PRUT ȘI NISTRU 

Cercetarea juridică în spațiul istoric dintre Prut şi Nistru (Basarabia) are 
tra diții mult mai vechi decât apariția în acest teritoriu a statului re-

publica Mol dova. Savanții moldoveni din a doua jumătate a sec. al XX-lea 
– cărora le este dedicat Dicționarul enciclopedic Doctori în drept din Repu-
blica Moldova: 1959-2011 – sunt continuatorii marilor tradiții de cercetare 
ale juriştilor şi gânditorilor români, cu anumite influențe ale doctrinei ruse. 
Având în vedere că după 1812 teritoriul dintre Prut şi Nistru a cunoscut 
mai multe transformări, fiind parte a mai multe state, ceea ce şi-a lăsat 
amprenta asupra evoluției cercetării juridice şi a rolului personalităților în 
dezvoltarea ştiinței dreptului în acest spațiu, vom analiza mai detaliat su-
biectul pornind de la tragicul eveniment din 1812. 

* * * 
Secolul al XIX-lea a dezvoltat cultura şi gândirea juridică în Basarabia 

sub două aspecte. Pe de o parte, Basarabia a continuat să aplice reglemen-
tările date în Principatul Moldovei, îndeosebi pe cele din domeniul privat 
dar să şi se in-spire din lucrările juriştilor de peste Prut, iar, pe de altă parte, 
prin anexarea ei la 1812 de către Imperiul rus, justițiabilii moldoveni au 
fost obligați să aplice legislația rusă, în special pe cea de drept public, în 
care s-au regăsit propunerile doctrinei ruse. Un exemplu de continuitate 
a gândirii juridice româneşti şi de aplicare a anumitor reglementări după 
1812 este cazul renumitului pravilist, logofătul moldovean, Andronachi 
Donici, care, din inițiativă proprie, a alcătuit şi publicat, în 1814, la Iaşi, un 
Manual juridic, de fapt, un Cod civil1. 

1 Denumirea completă a Codului, aşa cum este scrisă pe foaia de spre titlu, este următoarea: 
Adunare cuprinzătoare în scurt din cărțile împărăteștilor pravile, spre înlesnirea celor ce să înde-
letnicesc întru învățătura lor, cu trimiterea către cartea, titlul, capul și paragraful împărăteștilor 
pravile. Acum întâi tipărită cu pozvolenia Prea Înaltului Domn și Stăpănitoriu Moldaviei Scar-
lat Alexandru Callimah voevod. Și cu blagoslovenia preaosfințitului Mitropolit al Moldaviei 
chirio chirio Veniamin. Alcătuită cu osteneala şi osîrdia de boiariul Moldaviei Andronachi 
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Acest Cod, a fost recunoscut de autoritățile țariste în calitate de lege pen-
tru Basarabia, aplicându-se în justiția locală timp de peste 114 ani. Codul lui 
Donici este alcătuit din 42 de titluri, care cuprind 509 paragrafe şi tratează 
în totalitate dreptul civil, cu excepția titlului 41, intitulat „Pentru pricini de 
vinovății”, ce se referă la dreptul penal. Cercetătorii susțin, în unanimitate, 
că Andronachi Donici a fost unul dintre primii judecători (dacă nu chiar 
primul!), care îşi întemeiau hotărârile pe texte, paragrafe şi articole din legile 
țării. Întrucât până la el hotărârea judecății se baza, în mare parte, pe obiceiul 
pământului sau pe voința celui care judeca, fără a se referi la un text de lege, 
adoptarea de către Donici a hotărârilor întemeiate pe lege întratât i-a impre-
sionat pe contemporani, încât aceştia au ticluit cu acest prilej chiar şi nişte 
versuri. Într-un catren cules şi publicat de Costache Negruzzi, se menționa: 

Dacă ai vreo judecată 
Mergi la Donici de te-arată, 
Căci el până şi-n pilaf 
va găsi un paragraf. 

Alt faimos jurist care a activat în Basarabia, aflându-se aici între 1821 şi 
1840, a fost doctorul în drept al Universității din Paris, Petru Manega1. In-
vitat de administrația rusă în Comisia de sistematizare a legislației din Ba-
sarabia, Manega a alcătuit prima colecție sistematizată şi codificată a drep-
tului civil din Basarabia, intitulată „Projet de Code civil pour la Bessarabie” 
şi redactată între anii 1822-1825. „Projet de Code civil pour la Bessarabie” 
a fost inspirat din legile romane: Di-geste, Codex, Instituțiile, de asemenea, 
de legile moldoveneşti: Codul Callimachi, Hexabiblul lui Armenopol şi, 
desigur, obiceiul pământului, fiind alcătuit din 1517 articole şi compus din 
3 cărți: Cartea I, Despre persoane (320 file); Cartea II, Despre bunuri (348 
file); Cartea III, Despre obligații (192 file), în total 860 pagini. La elabora-
rea Codului s-a folosit şi Codul lui Napoleon. Petru Manega a împrumutat 
planul de redactare a Codului francez, precum şi unele instituții ale aces-
tuia, de exemplu cea a succesiunilor, menționând în acest sens că „a extras 
dispoziții din Codul francez, având în vedere că el este întemeiat în mare 
parte pe baza dreptului roman”. Se preconizase că la aceste trei comparti-
mente trebuia să fie alăturată şi o a patra parte, consacrată procedurii civile, 
care însă nu a fost terminată. Cu referire la evoluția doctrinei în perioada 
anexării Basarabiei la Imperiul rus, lucrări semnificative, care ar fi cercetat 

Donici. Iaşi, 1814. În tipografia sf[i]ntei Mitropolii. Pentru dezvoltări: Taşcă, Mihai. Andro-
nache Donici — codul său de legi şi influența acestuia asupra dreptului din Basarabia. Revista 
de drept privat. 2001, 2, 130-142 şi literatura citată acolo. 

1 A se vedea, Taşcă, Mihai. Petru Manega — autorul primului Cod civil pentru Basarabia. Re-
vista de drept privat. 2001, 153-166 şi literatura citată acolo. 
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dreptul din Basarabia, nu au apărut. Consemnăm totuşi publicarea unor 
lucrări de sinteză, cum ar fi cea a lui vladimir Linovski, editată la Odesa în 
anul 1842 şi intitulată „Despre legile locale din Basarabia.

Conferință ținută în şedința publică a Liceului richelieu la 21 iunie 
1842”1. La 1869, basarabeanul Alexandru egunov editează un studiu inti-
tulat „Culegere de legi locale civile ale Basarabiei”2. O altă lucrare privind 
dreptul din Basarabia a fost publicată în anul 1888 de Mitrofan Șimanovski, 
judecător la Curtea de Apel din Odesa (instanța de apel pentru dosarele 
din Basarabia, după reforma din 1864), intitulată „Despre legile locale din 
Basarabia”3. Autorul examinează instituția familiei, a succesiunii şi a con-
tractelor din dreptul local moldovenesc. Avocatul de pe lângă Curtea de 
Apel din Odesa, Iosif Pergament, a publicat la începutul sec. al XX-lea câ-
teva lucrări în care este analizat dreptul local din Basarabia: „Dota potrivit 
dreptului local din Basarabia”4, „Chestiuni controversate ale dreptului local 
din Basarabia”5 şi „Despre aplicarea legilor locale Armenopol şi Donici”6. 
Monografia „Dreptul bizantin în Basarabia”7 editată în anul 1914 de Leon 
Casso, este cea mai importantă lucrare referitor la dreptul dintre Prut şi 
Nistru, lucrare ce încheie şirul lucrărilor privind dreptul din Basarabia pu-
blicate de doctrina rusă. Basarabia, în răstimpul de mai bine de un secol 
în care a fost anexată la Imperiul rus, problema cercetării dreptului local 
în cadrul unei şcoli ori facultăți naționale nu s-a pus, acestea fiind lipsă. 
este cunoscut că în anul 1943, la Liceul regional din Chişinău, a fost in-
trodus ca obiect de studiu dreptul, elevii învățând bazele legislației ruse. 
O tentativă a nobilimii moldoveneşti din anii 1856-1959 de a introduce 
studierea la acest liceu a dreptului local a suferit eşec8. Începutul secolului 

1 Линовский, Владимир. О местных Бессарабских законах, Речь произнесенная вь 
торжественномь собранiи Ришельевского лицея 21-го июня 1842 года. Одесса: Городская 
тип., 1842. Conf. a fost publicată în Егунов, A. H. Местные гражданские законы Бесcарабiи. 
Второе издание. СПб: Тип. M. Эттингера, 1881, с. 190-207. 

2 Егунов, A. H. Сборникь местныхь вь Бесcарабiи узаконенiй по предметамь гражданскoго 
права. Кишинев, 1869.

3 Шимановскiй М. В. О местных законах Бессарабiи. Выпускъ II. Одесса, Тип. Одесского 
Вестника. 1888.

4 Пергамент, O. Я. Приданое по Бессарабскому праву. Oпытъ коментария законов 
Арменопула и Донича. Одесса: Тип. Акционерное Южно-Русского Общества Печатного 
Дела, 1901.

5 Пергамент, O. Я. Спорные вопросы Бессарабского правa. Oпытъ коментария Арменопула 
и Донича. Одесса: Тип. Акционерное Южно-Русского Общества Печатного Дела, 1905.

6 Пергамент, O. Я. О приминении местных законов Арменопула и Донича. СПб: Тип. 
А.Г.Розена, 1905. 

7 Кассо, Л. А. Византiйское право въ Бессарабiи. Москва: Тип. Московского Ун-та, 1907.
8 Postarencu, Dinu. O tentativă de a introduce în Basarabia studierea dreptului local. Revista de 

drept privat. 2002, 3, 122-127.
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al XX-lea a adus schimbări semnificative în dezvoltarea culturii juridice în 
Basarabia, inclusiv a doctrinei juridice. Aceasta se datorează unui număr 
mai mare de basarabeni care au obținut studii juridice în rusia, dar şi în 
românia. Amintim aici de Ion Pelivan, vladimir Bodescu, Gheorghe Gro-
su şi Teodor Ciobanu, cu studii în rusia, care au activat în justiția rusă din 
Basarabia, dar şi de Ion Costin, cu studii de drept la Iaşi etc. A contribuit la 
emanciparea juridică a basarabenilor înființarea, în anul 1917, a „Societății 
juridice Moldoveneşti”, iar la 9 februarie 1919, la Chişinău, s-a constituit 
„Cercul de studii juridice şi sociale”, preşedinte al acestuia fiind ales vespa-
sian erbiceanu, primul preşedinte al Curții de Apel din Chişinău. 

* * * 
După Unirea Basarabiei cu românia cercetarea juridică românească a 

pătruns în spațiul dintre Prut şi Nistru, firesc, mult mai uşor. A fost o ne-
cesitate dar şi o doleanță a basarabenilor, având în vedere că la 9 octombrie 
1918 a fost publicat Decretul-lege nr. 27770 „Privind organizarea justiției 
în Basarabia”1, care – pentru prima dată – a organizat justiția dintre Prut 
şi Nistru pe baza națională. Decretul-lege nr. 2770 (compus din 74 artico-
le), stabilea următoarele: că limbă oficială a instanțelor judecătoreşti a fost 
decretată româna (art. 1 din Decret-lege), iar, pentru persoanele care nu 
cunosc limba română, s-a instituit corpul translatorilor (art. 5); instanțele 
judecătoreşti din Basarabia urmau să aplice legile în vigoare în Basarabia, 
cu unele derogări prevăzute în Decret (art. 2); în fiecare dintre cele nouă 
județe ale Basarabiei s-au instituit judecătorii de pace în calitate de instanțe 
de fond (în total, 83 de astfel de judecătorii), numărul cărora, întinderea 
circumscripțiilor şi reşedința judecătoriilor era anexată la fişele Decretu-
lui-lege (art. 11); în oraşele de reşedință ale fiecărui dintre cele nouă județe 
s-au înființat câte un tribunal de județ (art. 17); în oraşul Chişinău a fost 
înființată Curtea de Apel (art. 32), a cărei circumscripție teritorială cuprin-
dea toate județele Basarabiei (Curtea era compusă din două secții, una civi-
lă şi alta penală; era a treia ca mărime după cea din Bucureşti, cu şase secții, 
şi cele din Cluj şi Timişoara, identice, cu câte trei secții fiecare); în fiecare 
județ se instituie câte o Curte cu jurați (art. 44); se menține instituția no-
tarilor, în organizarea lor anterioară (art. 47), competența şi funcționarea 
acestora fiind puse sub controlul preşedintelui tribunalului din județ (art. 
52); s-a înființat pe lângă Curtea de Apel din Chişinău corpul avocaților, a 
cărui organizare şi funcționare era determinată de legile în vigoare în Ba-
sarabia, cu unele derogări prevăzute în Decret (art. 55); penitenciarele din 
Basarabia au fost puse sub jurisdicția Ministerului justiției (art. 62). Pentru 
1 Monitorul Oficial al României. 1918, 160, 9 oct.
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ca justiția basarabeană să funcționeze normal, avându-se în vedere faptul 
că o parte a populației nu cunoştea limba română, Decretul-lege stipula în 
mod expres că, la fiece instanță, unul sau câțiva judecători, în funcție de 
numărul magistraților, vor fi selectați din rândul persoanelor care cunosc 
limba rusă. Aşadar, basarabenilor li s-a făcut dreptate, în sensul că din acea 
dată ei au ocupat cele mai multe posturi de judecători, procurori, avocați. 

Dintre numele celebre care au activat în justiția din Basarabia amintim 
de deputații în Sfatul Țării vladimir Bodescu care, la organizarea justiției 
(15 octombrie 1918) a fost numit procuror de secție provizoriu la Curtea 
de Apel Chişinău. Iar, la 10 decembrie 1921, a fost delegat director general 
(ministru) al Ministerului justiției până la 8 februarie 1922, când a înce-
tat delegația, reluându-şi funcția de procuror de curte, Dumitru Dragomir 
care, la 7 iulie 1918, era judecător de pace, sectorul 18 din județul Tighina, 
dislocat în s. Ceadîr Lunga, iar, la 15 octombrie 1918, a fost numit jude-
cător, cu titlu provizoriu, la judecătoria de ocol Ceadîr Lunga (Tighina). 
La 1 august 1919 a fost confirmat drept judecător amovibil, acelaşi ocol. 
Alți deputați în Sfatul Țării, Dumitru Groapă, Nicolae Suruceanu, Timofei 
Silistaru, Chiril Sberea, la fel, s-au numărat printre persoanele care au ac-
tivat în justiția din Basarabia. Trebuie amintit, neapărat, Ion Pelivan, care 
a activat în justiția din Basarabia până la 1917, iar în Guvernul Petre Caza-
cu (aprilie-decembrie 1918) a fost director al justiției din Basarabia. Din-
tre numele celebre ale culturii româneşti, în general, şi ale jurisprudenței, 
în special, care au activat în perioada 1918-1940 în Basarabia, îi amintim 
pe poetul şi epigramistul Cincinat Pavelescu, fost judecător inamovibil cu 
grad de consilier de Curte de Apel, judecătoria ocol II Chişinău urbană, 
între 1925 şi 1929, pe Nicolae Ciurea, Gheorghe I. Duca, eugen Petit, Ale-
xandru G. Macarovici, Gheorghe G. volenti, avansând ulterior în calitate 
de consilieri sau procurori la Înalta Curte de Casație şi justiție. Pentru a 
înlesni cunoaşterea şi aplicarea legilor ruse rămase în vigoare, în anul 1919 
s-a format o comisie de jurişti, cunoscători ai limbilor română şi rusă, care 
şi-a propus să traducă aceste legi de care se folosea, în continuare, justiția 
moldovenească. Dintre cele publicate, traduse şi de alte persoane, în ordi-
nea editării lor menționăm: Codul general rus, ediția anului 1914, privind 
organizarea instituțiilor judecătoreşti ruse1; Codul civil rus2, Legea asupra 

1 Întocmirea instituțiilor judecătorești. Codul general, t. XvI. Part. I. Trad. de P. Meteş. revăzut 
şi colaționat de vespasian erbiceanu, ed. Ministerului justiției, Inst. de Arte Grafice Carol 
Gobl. Bucureşti, 1918.

2 Codul civil rusesc. Trad. de Ioan Nădejde, avocat. revăzut şi colaționat de vespasian erbicea-
nu, prim-preşedinte al Curții de Apel din Chişinău. ediția Ministerului de justiție. Inst. de 
Arte Grafice „Carol Gobl”. Bucureşti, 1918. 
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impozitului progresiv pe venit aplicată în Basarabia, pusă în vigoare de gu-
vernul rus la 19161; Codul rus de procedură civilă2; Codul procedurii co-
merciale ruseşti3; 

Legea rusă a accizelor4; Legea agrară rusă5; Legea asupra importu-
lui patentei fixe şi complementare6; Legea notariatului7. De menționat că 
jurisprudența din Basarabia de după 1918 a contribuit la elucidarea unor 
chestiuni controversate ale dreptului local din Basarabia. Astfel, printr-o 
decizie a Ministerului justiției al româniei din 19 octombrie 1918, pe lângă 
Directoratul de justiție din Basarabia a fost creată o comisie juridică com-
pusă din cei mai de vază jurişti ce activau în justiția din Basarabia, buni 
cunoscători a dreptului local. Comisia a dat numeroase avize venite de la 
instanțele judiciare din Basarabia, editate ulterior în două volume8. Unul 
dintre cei mai apreciați doctrinari ai dreptului din Basarabia a fost vespasian 
erbiceanu, primul preşedinte al Curții de Apel din Chişinău, care, la 1921, 
scoate lucrarea „Legile locale basarabene. Studiu istorico-juridic”.9 Tot în 
acelaşi an, erbiceanu editează o lucrare foarte valoroasă, intitulată „Legiu-
iri locale basarabene. Istoric, texte şi jurisprudență, Chişinău, 1921”10, iar, 
în anul 1934, „Naționalizarea justiției şi unificarea legislativă în Basarabia 
(Comunicare făcută Academiei române în şedințele publice de la 15 mai 

1 Legea asupra impozitului progresiv pe venit aplicată în Basarabia. ediția Directoratului 
Finanțelor din Basarabia. Chişinău, 1919.

2 Codul rus de procedură civilă. Trad. de Luca Brânză, avocat. revăzut şi colaționat de vespasi-
an erbiceanu. ediția Ministerului justiției. Iaşi: ed. răsăritul, 1919.

3 Codul procedurii comerciale rusești. Trad. de Z.C. Arbore. revăzut şi colaționat de Ioan Nădej-
de, jurisconsult de drept rusesc şi director al Biroului de traduceri la Înalta Curte de Casație şi 
justiție. ediția Ministerului justiției. Institutul de Arte Grafice „Carol Gobl”. Bucureşti: Cartea 
românească, 1920.

4 Legea rusă a axizelor aplicată în Basarabia. Trad. de vera Nicolaide, trans. Parchetului Tri-
bunalului Chişinău. rev. şi colaţionată de Alexandru vărzar, consilier la Curtea de Apel din 
Chişinău. ed. Directoratului de justiţie din Basarabia. Ch.: Imprimiriile Statului, 1920.

5 Legea agrară rusă din 29 mai 1912. Trad. de Alexandru vărzar, consilier la Curtea de Apel din 
Chişinău. Ch.:Imprimiria Statului, 1921. 

6 Legea asupra impozitului patentei fixe și complimentare aplicată în Basarabia. ed. Directora-
tului Finanţelor din Basarabia. Ch., 1920.

7 Această lege a avut două traduceri, cu denumiri diferite: Legea notarială rusă. Trad. de Ghe-
orghe C. Stere, prim-notar la Tribunalul Ismail. Colaționat de Alexandru vărzar, consilier la 
Curtea de Apel din Chişinău. Ch., 1921; Legea notarilor. Trad. de Ion Nădejde, jurisconsult 
de drept rusesc şi director al Biroului de traduceri la Înalta Curte de Casație şi justiție. ed. 
Ministerului justiției. Bucureşti: Cartea românească, 1921.

8 erbiceanum, vespasian. Avizele comisiunii juridice. vol. I, 1920, vol. II, 1921. Ch.: Tip. Direc-
toratului de Interne. 

9 Legile locale basarabene. Studiu istorico-juridic. Chişinău, 1921. CXXIX+Ivp .
10 Legiuiri locale basarabene. Istoric, texte și jurisprudență. Chişinău, 1921. 4 + CXXIX+207 

+vIII p. 
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şi 16 iunie 1933)1. Istoricul Alexandru Boldur s-a pronunțat în două rân-
duri asupra dreptului din Basarabia. Mai întâi, în lucrarea „Dreptul local al 
Basarabiei”2, iar, ulterior, tangențial, şi în tratatul „Istoria Basarabiei”3. La 
rândul său, marele jurist Andrei rădulescu scoate o monografie cu denu-
mirea „Dreptul românesc în Basarabia”4. Tot în această perioadă, Ștefan Gr. 
Berechet, în mai multe studii dedicate istoriei dreptului românesc, analizea-
ză şi izvoarele dreptului privat basarabean5. Cercetarea juridică în perioada 
1918-1940 în Basarabia a fost susținută prin apariția la Chişinău a două 
reviste juridice. Primul număr al revistei „Cuvântul Dreptății” a apărut la 
15 ianuarie 1919, redactor fiind vespasian erbiceanu, primul preşedinte al 
Curții de Apel din Chişinău. Ulterior, revista s-a editat cu regularitate, 10 
numere pe an, timp de 12 ani. revista „justiția Basarabiei”, a apărut între 
1935-1938, sub conducerea lui Constantin Climescu, primul preşedinte al 
Curții de Apel din Chişinău. Au publicat în aceste reviste personalități de 
marcă ale ştiinței şi practicii dreptului românesc: vespasian erbiceanu şi 
Constantin Climescu, ambii foşti primi preşedinte al Curții de Apel din 
Chişinău, Dimitrie Alexandresco, unul din cei mai mari civilişti români, 
Ioan Peretz, care a făcut studii juridice în Franța şi a scris numeroase stu-
dii cu caracter istoric privind dreptul românesc, Grigore Ohanov, unul din 
elaboratorii proiectului de lege privind organizarea justiției în republica 
Democratică Moldovenească. Amintim, de asemenea, studiile publicate 
de Petre Davisescu, fost magistrat la instanțele judecătoreşti din Basara-
bia (tribunalul Chişinău şi Curtea de Apel, 1918-1927), Theodor Inculeț, 
judecător şi procuror la tribunalul Lăpuşna, avocatul Iuliu Dragomirescu, 
Iustin Frățiman, devenit membru al Academiei române etc. Doleanțele ba-
sarabenilor de a studia dreptul național, propunere respinsă de guvernul 
țarist la 1869, s-au realizat în anul 1918. Astfel, pentru a dezvolta cultu-
ra şi cercetarea juridică la 18 februarie 1918, din inițiativa unor fruntaşi 
basarabeni, la Chişinău a fost fondată „Universitatea Populară”. În cadrul 
acesteia, fiind a cincea Universitate ca mărime din românia Mare, a fost 
introdus un curs de drept. Cadre juridice venite în Basarabia, de la dife-

1 erbiceanu, vespasian. Naționalizarea justiției și unificarea legislativă a Basarabiei. ed. Moni-
torul Oficial şi Imprimieriile Naționale. Bucureşti, 1934.

2 Boldur, Alexandru. Dreptul local al Basarabiei. Viața Basarabiei. 1932, 10, 1-25.
3 Boldur, A.v. Istoria Basarabiei. Contribuții la studiul istoriei românilor, Sub dominația ruseas-

că (1812-1918). vol. II, Chişinău: Tip. Tiparul Moldovenesc, 1940.
4 rădulescu, Andrei. Dreptul românesc în Basarabia. Comunicare făcută în şedința publică a 

Academiei române la 3 iulie 1942. În: Memoriile Secțiunii Istorice, seria III, vol.
5 Berechet, Ștefan. Schiță de istorie a legilor vechi românești 1632-1866. Ch.: Tip. eparhială 

„Cartea românească”, 1928; Berechet, Ștefan. Istoria vechiului drept românesc. Iaşi: Izvoarele, 
1933. 
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rite instanțe, inițiau basarabenii în studiul dreptului. De exemplu, printre 
obiectele studiate la Universitatea Populară în anul de învățământ 1920 fi-
gurau cursurile: Dreptul civil, ținut de Constantin Panaitescu, preşedintele 
secției a II-a a Tribunalului Chişinău; Dreptul şi procedura civilă, curs ținut 
de Iuliu Dragomirescu, conferențiar universitar, avocat; Obligațiunile, pre-
legerile avocatului Dem. Apostolescu; Dreptul comercial, de Constantin 
Simionescu, judecător la Tribunalul Chişinău; Dreptul internațional, de 
C. Ionescu; Dreptul constituțional, de v. Buşilă, judecător la Tribunalul 
Chişinău; Dreptul penal, de Petru Davidescu, prim-preşedintele al Tribu-
nalului Chişinău1. 

justiția din Basarabia, atât la început, cât şi pe tot parcursul activității 
în cei 22 de ani (1918-1940), a fost susținută de magistrați din vechiul 
regat. Astfel, cel care a devenit un nume de referință al ştiinței juridice 
româneşti, eugeniu Petit, a fost, la 1918, preşedinte al tribunalului Bălți, iar 
la 22 octombrie 1931 a fost avansat consilier, secția III, la Înalta Curte de 
Casație şi justiție; Gheorghe G. volenti, la 1925 a exercitat funcția de pro-
curor de secție la Curtea de Apel Chişinău, avansând în anul 1931 la cea de 
consilier la Înalta Curte de Casație şi justiție. Doctorul în drept de la Paris, 
vasile Buşilă, la organizarea justiției basarabene pe baze naționale, a fost 
transferat de la tribunalul Iaşi la tribunalul Chişinău; în anul 1921 a devenit 
procuror la Curtea de Apel Chişinău, iar în anul 1925 – consilier la Curtea 
de Apel Chişinău. De asemenea, Teodor Csemeretzky-Candea, dr. în drept 
de la Paris, ajunge în justiția din Basarabia în anul 1924, ca ajutor de jude-
cător, judecătoria ocol Ismail rural, transferat ulterior în calitate de judecă-
tor supleant, tribunalul Chişinău, şi în alte funcții. La 1 noiembrie 1934, 
a fost numit prim-procuror la Cetatea Albă. În fine, Constantin Popescu, 
dr. în drept de la Paris, a fost între 17 iulie 1920 şi 25 mai 1923, judecător 
supleant, secția II, tribunalul Chişinău. Foarte mulți magistrați care au ac-
tivat în justiția basarabeană în perioada 1918-1940 au avansat la posturi 
dintre cele mai înalte în justiția românească. Amintim de vespasian erbi-
ceanu care, după plecarea din Basarabia, a fost consilier la Înalta Curte de 
Casație şi justiție şi membru-corespondent al Academiei române (1934); 
de Alexandru G. Macarovici, fost preşedinte al tribunalului Hotin la 1918 a 
avansat, în 1926, procuror de secție, Înalta Curte de Casație şi justiție şi, în 
1930, consilier, secția II-a, Înalta Curte de Casație şi justiție; de Gheorghe 
D. Mihăilescu, fost în anul 1927 substituit de procuror la Tribunalul Orhei, 
în anul 1933 a devenit magistrat-asistent, Înalta Curte de Casație şi justiție. 

1 Privind Universitatea Populară din Chişinău şi obiectele din domeniul dreptului predate aici 
a se vedea: Popovschi, valeriu. Universitatea Populară din Chişinău 1918-1940. Destin româ-
nesc. 1994, 3, 53-58.



13Dicţionar enciclopedic

Baroul din Basarabia a avut pe grila sa nume celebre precum basarabeanul 
Luca Brînză, dr. în drept de la Paris (fost prodecan al Baroului Lăpuşna), 
Demir Apostolescu, Carol Șteinberg, licențiat în drept la Paris, Ștefan Be-
rechet, renumitul istoric al dreptului românesc, Anton Crihan, fost depu-
tat în Sfatul Țării etc. Printre personalitățile care au făcut parte din corpul 
notarilor amintim de secretarul Sfatului Țării, Boris epure care, la 19 mai 
1918, era judecător de pace, ales în județul Soroca, iar, la 15 octombrie 
1918, a fost numit prim-notar tribunalul Chişinău; de eugen Adamovici, 
prefect în mai multe județe şi şef al directoratului de interne din Basarabia; 
de Hristofor Clipa care a activat în breasla notarilor atât până la 1917, cât 
şi ulterior; de Alexandru Gropa, Ioan văluță, foşti deputați în Sfatul Țării. 
S-a interesat de viața juridică din Basarabia marele Dimitrie Alexandrescu, 
la propunerea lui vespasian erbiceanu, primul preşedinte al Curții de Apel 
din Chişinău, cum am mai arătat, şi fost elev al lui Alexandresco, a accep-
tat publicarea câtorva articole şi precizări privind unele sentințe date de 
justiția din Basarabia în revista basarabeană de drept „Cuvântul Dreptății”1. 
Dimitrie Alexandresco a vizitat Basarabia de câteva ori, mai întâi la 1919, 
interesându-se de organizarea şi efectuarea justiției în provincia revenită de 
curând la albia firească. 

* * * 
Tradițiile juridice româneşti de înfăptuire a justiției, dar şi de cercetare 

au fost întrerupte, mai întâi, la 28 iunie 1940, apoi în luna august 1944, 
prin reanexarea de către UrSS a Basarabiei. regimul sovietic a rezervat 
culturii juridice în general şi cercetării dreptului în special un rol neîn-
semnat, întrucât timp de 15 ani rSS Moldovenească nu a avut o instituție 
superioară de drept la care să pregătească cadre pentru justiție şi cercetare. 
Moldovenii erau trimişi, pentru studii superioare, preponderent, în centre-
le universitare din Moscova, Leningrad şi Kiev. Abia la 1 octombrie 1959 a 
fost înființată Facultatea de Drept, filială a Institutului juridic Unional din 
Moscova, în cadrul Universității de Stat, care, timp de peste 50 de ani de 
activitate, a pregătit numeroase cadre pentru justiția şi cercetarea din rSS 
Moldovenească2. Precizăm că printre absolvenții primei promoții, în anul 
1964, care, ulterior, au devenit profesori la Facultate, se numără dr. conf. 
univ. Andrei Grigoriu, dr. conf. univ. Alexandru Televca, dr. conf. univ. 
1 A se vedea, jurământul degizor şi supletor. Desființarea acestui mijloc de probă în viitorul 

Cod civil al româniei Mari. Cuvântul Dreptății. 1919, 7, 97-99; Două curiozități juridice asu-
pra adopției (adopțiunea prin cămaşe şi adopțiunea frățească). Cuvântul Dreptății. 1919, 7, 
97-99; Observațiuni la sentința penală nr. 192 din 14 oct. 1919. Cuvântul Dreptății. 1920, 1, 
187- 188, 190-191. 

2 Avornic, Gheorghe, elena Aramă, valentina Coptileț. Facultatea de Drept la 50 de ani. 
Chişinău, 2009.
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Constantin Florea, dr. hab. prof. univ. Alexandru Cojuhari, dr. conf. univ. 
vladimir Lavric, dr. conf. univ. Trofim Carpov. Chiar şi după deschiderea 
Facultății de Drept încă mult timp moldovenii care doreau să-şi continue 
studiile în domeniul cercetării dreptului au făcut studii de doctorat peste 
hotarele rSS Moldoveneşti. 

* * * 
Cercetarea juridică națională a revenit în albia firească după 27 august 

1991, ziua declarării Independenței republicii Moldova. În acest răstimp, 
republica Moldova şi-a creat propria legislație, iar ştiința juridică a pus 
bazele unei doctrine naționale de cercetare prin publicarea de monografii 
şi tratate de drept, iar fiecare facultate de drept (sau instituție cu facultate 
de acest profil) editează propria revistă de drept. Între timp s-au aprobat 
propriile reglementări de susținere a tezelor de doctorat. Totodată moldo-
venii au beneficiat de susținere amplă din partea româniei, prin acordarea 
de burse şi suport pentru cercetare. Astfel, în marele centre universitare din 
Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Galați, Craiova dar şi la alte universități au 
fost susținute numeroase teze de doctor şi doctor habilitat. 

În această perioadă ştiința dreptului a fost apreciată de conducerea de 
vârf a republicii Moldova. Astfel, mai mulți protagonişti ai Dicționarului 
enciclopedic „Doctori în drept din republica Moldova” au fost decorați cu 
distincția supremă a republicii Moldova „Ordinul republicii”. În ordinea 
acordării acestei distincții sunt: dr. prof. univ. victor Guțuleac (2000), dr. 
prof. univ. Simion Doraş şi dr. prof. univ. victor volcinschi (2010), dr. hab. 
prof. univ. Andrei Smochină, dr. prof. univ. Tudor roşca (post-mortem), 
dr. prof. univ. vladimir Lavric, dr. hab. prof. univ. Alexei Barbăneagră, dr. 
prof. univ. valeriu Levedev, dr. prof. univ. Tudor Negru (2012), dr. prof. 
univ. Nicolae Osmochescu (2014). Dr. în drept, conf. univ. valeriu Cerba a 
fost decorat cu distincția supremă militară a republicii Moldova Ordinul 
„Ștefan cel Mare” (2012). 

Alți trei protagonişti ai Dicționarului sunt semnatari ai Declarației de 
Independență a republicii Moldova: dr. prof. univ. Alexandru Arseni, dr. 
hab. prof. univ. Alexandru Burian, dr. conf. Gheorghe Cârlan, toţi decoraţi 
cu Ordinul Republicii. Prof. Ion Guceac, este membru corespondent al Aca-
demiei de Științe a Moldovei, demnitate acordată pentru prima dată de cel 
mai înalt for al ştiinței din republica Moldova unui jurist de aici. 

Mihai TAȘCĂ 
doctor în drept, cercetător ştiințific superior, 

Institutul de Cercetări juridice şi Politice al AȘM



NOTĂ ASUPRA EDIţIEI

Dicționarul enciclopedic al Doctorilor în drept din Republica Moldova repre-
zintă aspirațiile profesionale ale Bibliotecii Publice de Drept, ca instituție 

de cercetare şi este conceput ca lucrare de referință şi o realizare în demersul 
de valorificare a patrimoniului din domeniul juridic. Scopul lucrării este de 
a actualiza şi promova tezaurul documentar ştiinţific şi didactic, potențialul 
uman şi spiritual al celor mai reprezentative personalități, care şi-au adus 
contribuția la dezvoltarea jurisprudenței în republica Moldova şi formarea 
unei viziuni în ansamblu asupra perioadei de cercetare. 

Orizontul de timp, pe care ne-am propus să-l abordăm vizează perioada: 
1959, anul înființării Facultății de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, şi 
până la 31 decembrie 2011.

Lucrarea include documente, care prezintă cât s-a putut de complet, co-
rect şi exact biografii şi informaţii referitor la contribuţiile ştiinţifico-didactice 
ale unor nume de prestigiu ale ştiinţei juridice, materializate în monografii, 
manuale, cursuri universitare, programe didactice, articole. 

Pesonalitățile, incluse în Dicționar au fost selectate conform următoarelor 
criterii:

– numele persoanelor născute în republica Moldova, care au obţinut 
gradul ştiinţific de doctor în drept sau de doctor habilitat în drept atît în Mol-
dova, cât şi peste hotare;

– numele persoanelor cu grad, care s-au născut în alte state, dar şi-au 
desfăşurat activitatea ştiințifică în republica Moldova.

Titularii apar în ordine alfabetică, de la A la Z, şi, în cadrul aceleiaşi lite-
re, în ordinea succesiunii alfabetice a numelui lor. Fiecare articol personificat 
cuprinde date biografice şi o bibliografie selectivă a publicaţiilor ştiinţifice. 
referințele bibliografice, îmbinate organic cu cele factografice amplifică po-
tenţialul informaţional al lucrării şi oferă un suport substanţial pentru diferite 
solicitări de informare şi documentare.

Compartimentul bibliografic include publicaţii în limbile română, rusă, 
precum şi în alte limbi moderne (în original), care consemnează numele şi acti-
vitatea ştiinţifică a fiecărui titular. Materialele sunt structurate conform genului 
publicaţiilor (volume, articole în volume, seriale), respectând criteriul alfabetic.

Sunt respectate standardele în domeniul informării şi documentării: descri-
erile bibliografice sunt executate conform Standardul Naţional SM ISO 690:2012 
Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice și citarea resurselor de informare; 
abrevierile cuvintelor - conform STAS-ului 8256-82 Prescurtarea cuvintelor și a 
expresiilor tipice românești și străine din referinţele bibliografice.
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În procesul de lucru, autorii Dicţionarului au solicitat tuturor un Cv, care 
a impus norme de lucru titularilor. Colaborarea directă cu majoritatea prota-
goniştilor incluşi în Dicţionar, a fost una din sursele principale de monitori-
zare a informaţiei. Pentru cei care nu au răspuns acestei solicitări, autorii s-au 
văzut impuşi să completeze datele acestora din diverse surse de informare. 
este şi motivul pentru care, unele fişe de autori conţin date sumare. 

Pentru a verifica, completa şi redacta informaţia selectată, s-a recurs la 
diverse metode de căutare şi la surse de informare, adecvate specificului temei 
de cercetare. Pentru monitorizarea informaţiei relevante conţinutului temei 
alese, au fost consultate:

– dosarele personale din fondurile arhivistice ale USM, ale Academiei de 
Știinţe a Moldovei şi ale unor instituţii în cadrul cărora au activat titularii;

– tezele de doctorat din Secţia de carte veche şi rară a Bibliotecii Naţionale 
a Moldovei;

– colecţiile şi fişierele Bibliotecii Municipale ”B.P.Hasdeu”, ale Bibliotecii 
Publice de Drept, Bibliotecii Știinţifice Centrale „Andrei Lupan” a AȘM;

– cataloagele on-line ale bibliotecilor naţionale, universitare şi ale celor spe-
cializate în domeniul dreptului din Moldova, românia, rusia, Ucraina şi alte țări;

– bibliografiile retrospective - „Bibliografia naţională” 1962-2004 (Croni-
ca cărţii şi Cronica presei), „Cărţile Moldovei Sovietice (1924-1985)”, „Cărţile 
Moldovei (1986-1990)”;

– surse bibliografice editate şi resursele web ale bibliotecilor universitare 
„Alecu russo” din Bălţi, ASeM, ULIM, USM, a Academiei de Poliţie „Ștefan 
cel Mare” a MAI etc.;

– surse enciclopedice, calendare, reviste din domeniul juridic, colecţii 
particulare;

– PW ale academielor de ştiinţe din românia, Federaţia rusă, Ucraina etc. 
Lucrarea conţine un instrument de utilizare, format din Cuvânt introduc-

tiv, care include explicaţii privind principiile de organizare a Dicţionarului şi 
Indici auxiliari de căutare/consultare, care înlesnesc utilizarea volumului dat 
şi cititorul se va orienta cu uşurinţă în multitudinea descrierilor bibliografice:

– Alfabetic de nume;
– Alfabetic al tezelor;
– Alfabetic al lucrărilor aparte (monografii, manuale etc.); 
– Abrevieri.
Dicţionarul biobibliografic Doctori în Drept din Republica Moldova este 

o cercetare, încadrată în promovarea patrimoniului şi susţinerea procesului 
de dezvoltare a ştiinţei juridice, un instrument de lucru şi informare, destinat 
atât specialiştilor, cât şi tuturor celor, care se interesează de istoria justiției în 
Moldova.



A
AIRAPETEAN Artur s-a născut la 

1 mai 1979 în or. Căuşeni. În 2001 
a absolvit Facultatea de Drept a USM. 
În 2002-2006, a urmat studiile de doc-
torat la aceeaşi instituție.

În 2007 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal – 
Sentința în procesul penal al RM, con-
ducător ştiințific Iurie SeDLeȚCHI, 
dr., prof. univ.

Și-a început activitatea profesională, 
ca jurist, la compania SrL eleonolan 
(1998-2002). În perioada 2002-2006 a 
exercitat funcția de şef al Secției juridi-
ce la SrL Chilichia. Din 2006 a activat 
în cadrul Facultății de Drept a USeM: 
lector universitar la Catedra ştiințe 
penale, 2006-2010; decan al Facultății 
de Drept, din 2010; prorector interi-
mar pentru activitatea didactică, din 
2012. Disciplinele de predare: Dreptul 
societăților și obligațiunilor comerciale, 
Dreptul concurenței și consumatorului, 
Jurisdicția muncii, Probleme teoretico-
practice ale răspunderii vamale, Tehnici 
și metode de depistare a infracțiunilor 
vamale și efectuarea investigațiilor ope-
rative în acest domeniu etc.

În 2010 a obținut titlul ştiințifico-
didactic conferențiar universitar. 
Membru al Senatului USeM, mem-
bru al SȘP pe lângă USM la specia-

litatea 12.00.08; membru al Uniunii 
Avocaților din Moldova din 2008.

Autor a peste 90 de publicații 
ştiințifice.

Bibliografie selectivă:
AIrAPeTeAN, Artur. Sentința 

în procesul penal al RM: autoreferat 
(12.00.08). Ch., 2007. 20 p.

* * *
AIrAPeTeAN, Artur şi Ion 

PLeȘCA. Problemele actuale ale 
sentinței de achitare. In: Procuratura 
RM la 20 de ani. Rolul și locul Procu-
raturii într-un stat de drept: materiale-
le conf. intern. șt.-pract. Ch., 2012, pp. 
285-289.

* * *
АЙРАПЕТЯН, Артур. Аванс или 

задаток? Бизнес-Право. 2009, 2, 91-
92. ISSN 1857-0704.

АЙРАПЕТЯН, Артур. Договор 
купли-продажи нежилого помеще-
ния. Бизнес-Право. 
2009, 2, 71-82. ISSN 
1857-0704.

АЙРАПЕТЯН, Ар-
тур.  Договор о пре-
доставление ауди-
торских услуг. Бизнес-
Право. 2009, 3, 80-83. 
ISSN 1857-0704. Artur Airapetean
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АЙРАПЕТЯН, Артур. Договор 
услуг и хранения. Некоторые прак-
тические особенности. Бизнес-
Право. 2008, 6, 84-89. ISSN 1857-0704. 

АЙРАПЕТЯН, Артур. Измене-
ние договора по электронным сред-
ствам связи. Как грамотно офор-
мить такую возможность в дого-
воре. Бизнес-Право. 2008, 12, 85-93. 
ISSN 1857-0704.

АЙРАПЕТЯН, Артур. Изображе-
ние работника использовано ра-
ботодателем в рекламных целях. С 
кого взыскивать моральный ущерб? 
Бизнес-Право. 2009, 3, 94-97. ISSN 
1857-0704.

АЙРАПЕТЯН, Артур. Как офор-
мить обеспечение иска. Бизнес-
Право. 2008, 3, 83-91. ISSN 1857-0704.

АЙРАПЕТЯН, Артур. Как пра-
вильно «прописать форс-мажор» в 
договоре. Бизнес-Право. 2008, 4, 88-
94. ISSN 1857-0704.

АЙРАПЕТЯН, Артур. Кризис 
— это еще не форс-мажор! Бизнес-
Право. 2009, 1, 45-49. ISSN 1857-
0704.

АЙРАПЕТЯН, Артур. Может ли 
видеосъемка стать доказательством 
в экономическом суде? Бизнес-
Право. 2008, 3, 69-72. ISSN 1857-
0704.

АЙРАПЕТЯН, Артур. Можно ли в 
гражданском процессе заявить от-
вод свидетелю. Бизнес-Право. 2009, 
3, 91-93. ISSN 1857-0704.

АЙРАПЕТЯН, Артур. Обвини-
тельный приговор в уголовном про-
цессе Республики Молдова. В: Pro-
bleme actuale ale legislației naționale 
în contextual procesului integraționist 
European: materialele conf. intern. șt.-
pract., 2008. Ch., 2008, pp. 13-17.

АЙРАПЕТЯН, Артур. Оправда-

тельный приговор в уголовном про-
цессе Республики Молдова. Закон и 
жизнь. 2008, 5, 50-52. ISSN 1810-3081.

АЙРАПЕТЯН, Артур. Отсрочка 
платежа. Оформляем документы. 
Бизнес-Право. 2009, 2, 92-94. ISSN 
1857-0704.

АЙРАПЕТЯН, Артур. Предпри-
ятие заключает договор комиссии. 
Что следует знать про обязательства 
комитента. Бизнес-Право. 2009, 2, 
87-90. ISSN 1857-0704.

АЙРАПЕТЯН, Артур. Предпри-
ятие истребует долг. Какую валю-
ту указать в исковом заявлении? 
Бизнес-Право. 2009, 2, 83-86. ISSN 
1857-0704.

АЙРАПЕТЯН, Артур. Приговор 
в случае соглашения о признании 
вины в уголовном процессе Респу-
блики Молдова. Закон и жизнь. 2008, 
4, 15-20. ISSN 1810-3081.

АЙРАПЕТЯН, Артур. Разбира-
тельство в экономическом суде. С 
чего начать? Бизнес-Право. 2008, 10, 
46-55. ISSN 1857-0704.

АЙРАПЕТЯН, Артур. Стандарт-
ная формулировка – стандартные 
проблемы. Бизнес-Право. 2009, 1, 49-
50. ISSN 1857-0704.

АЙРАПЕТЯН, Артур. Язык граж-
данского производства и возмож-
ные основания для обжалования 
судебного решения. Бизнес-Право. 
2008, 3, 83-87. ISSN 1857-0704.

ALBUL Elena s-a născut la 23 sep-
tembrie 1974 în or. Bender. A 

absolvit la USM studiile de licență la 
Facultatea de Drept (1992-1997) şi stu-
diile postuniversitare la specialitatea 
Limba engleză, calificarea: traducător-
referent (1996-1998). Și-a continuat 
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studiile la Academia 
de Poliție „Ștefan cel 
Mare” a MAI, spe-
cialitatea Drept civil 
(2002-2003), şi la 
ASeM, specialitatea 
Administrarea aface-
rilor (2003-2004). În 
2003-2008 a urmat 
studii de doctorat la 

Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” 
a MAI, specialitatea Drept financiar. 
În 2007 a obținut Certificatul de Ca-
lificare al Comisiei Naționale a valo-
rilor Mobiliare, calificarea auditor al 
participanților profesionişti la Piața 
valorilor Mobiliare. 

În 2010 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.02-Drept public – 
Piața de capital în Republica Moldova 
din perspectiva integrării europene, con-
ducător ştiințific Andrei GUȘTIUC, 
dr., conf. univ.

În 1998 a fost angajată în calitate de 
lector superior la Catedra drept public, 
economie generală şi drept, ASeM. 
Membru al Consiliului de monitorizare 
a implementării reformelor în justiție. 
A participat la conferințe ştiințifice 
internaționale la ASeM (2007, 2008).

Bibliografie selectivă:
ALBUL, elena. Piața de capital din 

rM în perspectiva integrării europene: 
autoreferat (12.00.02). Ch., 2010. 25 p.

ALBUL, elena. Piața de capital din 
RM în perspectiva integrării europene: 
tz. dr. (12.00.02). Ch., 2010. 159 p.

* * *
ALBUL, elena. Caracteristica ge-

neral a legislației ce reglementează 
piața de capital în rM. In: Creșterea 
competitivității și dezvoltarea econo-
miei bazate pe cunoaștere: materialele 

conf. intern. șt.-pract., 28-29 sept. 2007, 
ASEM. vol. 2. Ch., 2008, pp. 142-146.

ALBUL, elena. Dezvoltarea pieței de 
capital în rM – o perspectivă comuni-
tară. In: Competitivitatea și înviorarea 
în economia cunoașterii: probleme și 
soluții pentru România și RM: materi-
alele conf. intern. șt.-pract., 26-27 sept. 
2008, ASEM. vol. 1. Ch., 2008, pp. 119-
122.

ALBUL, elena. Implementarea va-
lorilor mobiliare derivate pe piața de 
capital din rM conform standardelor 
Uniunii europene. Legea și viața. 2008, 
3, 15-18. ISSN 1810-309X.

ALBUL, elena. Noi viziuni în privința 
funcționării pieței secundare a valori-
lor mobiliare din rM în procesul de in-
tegrare în Uniunea europeană. Legea și 
viața. 2008, 1, 20-24. ISSN 1810-309X.

ALBUL, elena. Perspectivele dezvol-
tării pieței de capital din rM conform 
preceptelor comunitare în condițiile 
afectării crizei financiare mondiale. Le-
gea și viața. 2009, 6, 31-34. ISSN 1810-
309X.

ALBUL, elena. Piața de capital din 
rM – stadiul actual şi elemente ca-
racteristice. In: Simpozionul intern. al 
tinerilor cercetători, 18-19 apr. 2008, 
ASEM. vol. 1. Ch., 2008, pp. 208-209.

ALBUL, elena. Piața de capital sub 
impactul globalizării şi reglemen-
tărilor internaționale în domeniul 
valorilor mobiliare. In: Simpozionul 
intern. al tinerilor cercetători, 18-19 
apr. 2008, ASEM. vol. 1. Ch., 2008, 
pp. 220-223. 

ALBUL, elena. Piața primară de ca-
pital în rM. Noțiunea, trăsăturile, ac-
tivitatea participanților. Legea și viața. 
2007, 12, 31-34. ISSN 1810-309X.

ALBUL, elena. Produsele pieței de 
capital: definiție, caracteristică şi cla-

Elena Albul
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sificare. Revista Națională de Drept. 
2007, 12, 78-80. ISSN 1811-0770.

ALBUL, elena. reglementarea ju-
ridică a valorilor mobiliare primare 
pe teritoriul rM. Revista Națională 
de Drept. 2007, 10, 85-88. ISSN 1811-
0770.

ALBUL, elena. rM în faza de preade-
rare la Uniunea europeană şi direcțiile 
strategice de dezvoltare a pieței de ca-
pital, în vederea armonizării legislației 
autohtone din domeniu cu cea comu-
nitară. Legea și viața. 2008, 7, 27-31. 
ISSN 1810-309X.

AMERHANOV Gari s-a născut la 
23 septembrie 1921 în or. Mos-

cova. În 1949 a absolvit Facultatea de 
Drept a Universității de Stat „M.v. 
Lomonosov” din Moscova. În 1954 a 
susținut teza de doctorat la specialita-
tea 12.00.03-Drept civil – Заключение 
договора по советскому гражданско-
му праву.

A fost primul decan al Facultății de 
Drept (1959-1962). În 1968 i s-a confe-
rit titlul ştiințifico-didactic conferențiar 
universitar a USM. 

Bibliografie selectivă: 
АМЕРХАНОВ, Г.С. Договор по-

ставки: учеб. пособие. М, 1957. 80 c. 
АМЕРХАНОВ, Г.С. Заключение 

договора по советскому гражданско-
му праву: aвтореф. 
дис. канд. юрид. 
наук. М., 1953. 19 c.

А М Е Р Х А Н О В , 
Г.С., М.М. МАЛ-
КИН, и И.М. МО-
МУНБАЕВ, редкол. 
Вопросы советского 
права. Ученые запи-

ски Киргизского Гос. Ун-та. Вып. 1. 
Фрунзе: Изд-во Киргиз. Ун-та, 1958. 
253 c.

* * *
АМЕРХАНОВ, Г.С. Договор по 

ставки и реорганизации мате-
риально-технического снабжения. 
B: Вопросы советского права: учен. 
записки Киргизского Гос. Ун-та. 
Фрунзе, 1958, вып. 1, cc. 217-240.

АМЕРХАНОВ, Г.С. Значение пра-
вил социалистического общежития 
и принципов морали в осуществле-
нии и защите гражданских прав (к 
ст. 5 Основ). B: Ученые записки: сб. 
работ преподавателей Куйбышев-
ского факультета ВЮЗИ. М., 1967, 
вып. 15, cc. 78-103.

АМЕРХАНОВ, Г.С. и И. АРОН-
ЧИК. Воспитание нового человека 
и советское социалистическое пра-
во. B: Ученые записки: cб. работ пре-
подавателей Куйбышевского фак. 
ВЮЗИ. М., 1967, вып. 15, cc. 5-18.

АМЕРХАНОВ, Г.С. О порядке за-
ключения хозяйственных догово-
ров. Советское государство и право. 
1953, 8, 86-95. ISSN 0132-0769.

АМЕРХАНОВ, Г.С. Понятие пред-
договорного спора и основные виды 
преддоговорных споров в практике 
арбитража. B: Вопросы гражданского 
права. М., 1957, cc. 3-55.

ARAMĂ Elena s-a născut la 12 
martie 1949 în s. Oziornoe (înainte 

de 1944 – satul Mareşal Alexandru 
Averescu), r-nul Ismail, reg. Odesa, 
Ucraina. După absolvirea Colegiului 
Pedagogic din or. Cahul şi un stagiu di-
dactic pe termen scurt, şi-a continuat 
studiile la Facultatea de Drept a USM, 
care a absolvit-o în 1973 cu Mențiune. Gari Amerhanov
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În 1973-1976 a ur-
mat doctorantura la 
Facultatea de Drept 
a Universității de Stat 
„M.v. Lomonosov” 
din or. Moscova.

În 1977 a susținut 
teza de docto-
rat la specialitatea 
12.00.01-Teoria şi is-

toria dreptului – Organizarea socială și 
de stat a Moldovei în sec. al XVII-lea, 
conducător ştiințific X.A. SOFrO-
NeNCO, dr. hab., prof. univ.

În 1992, la Universitatea de Stat „I.I. 
Mecinikov” din or. Odesa, a susținut 
teza de doctor habilitat în drept – Эво-
люция государственно-правовых 
институтов средневековой Мол-
довы (XV-XVIII вв.) la specialitatea 
12.00.01-Teoria şi istoria dreptului. 
este prima femeie din rM, care a 
obținut titlul de doctor habilitat în 
drept.

Din 1977 a activat la Facultatea de 
Drept a USM, unde a acumulat o vas-
tă experiență, urcând treptele ierarhiei 
ştiințifico-didactice de la lector până 
la profesor universitar. În 1993 a fost 
numită şef la Catedra teorie şi istorie a 
dreptului, unde a inițiat şi a organizat 
renovarea programelor de studii la dis-
ciplinele Catedrei, a introdus cursuri 
speciale, privind edificarea unui stat de 
drept şi democratizarea vieții publice. 
A optat pentru orientarea procesului 
didactic universitar, dar şi a doctrinei 
şi practicii juridice, spre redescoperi-
rea adevărului istoric privind evoluția 
dreptului românesc, valorile general-
umane şi reperele metodologice în 
aplicarea dreptului. S-a aflat la condu-
cerea Catedrei teoria şi istoria dreptu-
lui până în 2010.

Îndrumător ştiințific al doctoranzilor 
din rM şi românia, 15 dintre care, de 
pe ambele maluri ale Prutului, inclusiv 
din Bucureşti, Bacău, Timişoara, Sibiu, 
au obținut gradul ştiințific de doctor în 
drept.

Autor al primului manual universitar 
„Istoria dreptului românesc”, publicat 
în republica Moldova (1995). Membru 
al Consiliului USM şi membru al Se-
natului Facultății de Drept, USM. Între 
2011-2013 – şef al Catedrei drept pu-
blic, USPee „Constantin Stere”.  

A urmat cursuri şi stagii de instrui-
re stiințifico-didactică, organizate de 
Asociația Prodidactica, Universitatea 
Montesquieu-4 din Bordeaux, Franța, 
Universitatea Navarra din Pamplona, 
Spania. 

A prezentat rapoarte şi comunicări 
la diverse simpozioane şi conferințe 
naționale şi internaționale. 

A obținut titlul ştiințifico-didactic 
conferențiar (1982), iar în 1995 i s-a 
conferit titlul ştiințifico-didactic profe-
sor universitar. 

Deopotrivă cu activitatea didacti-
că a exercitat funcții administrative 
în structurile ştiințifice din domeniul 
dreptului: conducător ştiințific de doc-
torat la specialitatea 12.00.01-Teoria 
statului şi a dreptului, Istoria statului 
şi dreptului, Istoria doctrinelor politi-
ce şi de drept, preşedinte al CȘS, pre-
cum şi al SȘS interuniversitar la aceiaşi 
specialitate, preşedinte al Comisiei de 
experți de pe lângă CNAA, membru al 
Asambleei AȘM (2005-2008), membru 
al Consiliului consultative de pe lângă 
Curtea Constituțională a rM. 

Membru de redacție al publicațiilor 
din domeniul dreptului – Revista 
Națională de Drept, revista INj (2006-
2010), Dreptul (Chişinău), Revistă de 

Elena Aramă
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filosofie a dreptului și filosofie socială 
(Timişoara). Membru al proiectului de 
cercetare, realizat cu Instituția Publică 
a AȘM enciclopedia Moldovei. 

În 2009, ziarul Timpul a desemnat-
o – Omul săptămânii, în perioada de 
marcare a jubileului de 60 de ani. Nu-
mele i-a fost inclus în enciclopedia – 
Femei din Moldova. 

Uniunea juriştilor din rM şi Faculta-
tea de Drept a USM au organizat, la 14-
15 martie 2009, Conferința ştiințifică 
internațională cu genericul Contribuții 
la dezvoltarea doctrinară a Dreptului. 
In honorem Elena Aramă. Profesor uni-
versitar. Doctor habilitat în drept. Om 
Emerit. 

Distincții şi mențiuni: Pentru 
contribuție substanțială la dezvolta-
rea ştiințelor juridice, la pregătirea 
specialiştilor de înaltă calificare, pre-
cum şi pentru o activitate metodică 
intensă a fost decorată cu Medaliile 50 
ani ai USM (1996) şi 50 ani ai AȘM; 
Diploma Guvernului RM (2004), Di-
ploma de gradul I (2009), Diploma de 
recunoștință a AȘM, Diploma Ministe-
rului Învățământului, Diploma CNAA, 
Titlul onorific Om emerit al RM (2006), 
Ordinul Gloria Muncii (2010).

Bibliografie selectivă:
ArAMĂ, elena şi Iuliana SAvU. 

Controverse teoretice și aspecte practice 
ale interpretării dreptului: monogr. Ch.: 
CeP USM, 2005. 170 p. ISBN 9975-70-
545-6.

ArAMĂ, elena şi vladimir LAvrIC. 
Istoria statului și dreptului popoarelor 
URSS: îndrumări metodice. Ch., 1991.

ArAMĂ, elena şi valentina 
COPTILeȚ. Evoluția dreptului public 
pe teritoriul dintre Prut și Nistru în I 
jumătate a secolului al XIX-lea: mono-

gr. Ch.: CeP USM, 2003. 170 p. ISBN 
9975-67-380-5.

ArAMĂ, elena şi valentina 
COPTILeȚ. Istoria dreptului româ-
nesc: tematica cursului și indicații me-
todice pentru studenți. Ch.: CeP USM, 
2002. 139 p. ISBN 9975-70-117-5.

ArAMĂ, elena, alcăt. Istoria statului 
și dreptului RM: material didactic. Ch.: 
CeP USM, 1994. 68 p.

ArAMĂ, elena, Gheorghe AvOr-
NIC, Dumitru BALTAG et. al. Dimen-
siunea științifică și praxiologică a drep-
tului. Contribuții la dezvoltarea doctri-
nară a dreptului: In honorem ARAMĂ, 
Elena, doctor habilitat în drept, profe-
sor universitar. Om emerit: materiale-
le conf. intern. șt.-pract., 14-15 mart,. 
2009, USM. Ch.: Bons Offices SrL, 
2009. 448 p. ISBN 978-9975-80-291-8.

ArAMĂ, elena, valentina 
COPTILeȚ şi Zinaida LUPAȘCU. Isto-
ria dreptului românesc: material didac-
tic. Ch.: CeP USM, 2007. 140 p. ISBN 
978-9975-70-102-0.

ArAMĂ, elena. Controlul 
constituționalității legilor: istorie și ac-
tualitate. Ch.: Museum, 2000. 79 p. 
ISBN 9975-905-59-5.

ArAMĂ, elena. Istoria dreptului ro-
mânesc. Ch.: FeP Tip. Centrală, 1995. 
236 p. ISBN 5-7790-0352-1.

ArAMĂ, elena. Istoria dreptului ro-
mânesc: manual. Ch.: CeP USM, 2003. 
202 p. ISBN 9975-932-48-7.

ArAMĂ, elena. Istoria statului și 
dreptului RM: programa cursului. Ch.: 
CeP USM, 1992. 14 p.

ArAMĂ, elena. Repere metodologice 
pentru studierea și aplicarea dreptului: 
monogr. Ch.: CeP USM, 2009. 210 p. 
ISBN 978-9975-70-827-2.

AvOrNIC, Gheorghe, elena ArA-
MĂ, şi valentina COPTILeȚ. Facul-
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tatea de Drept la 50 de ani. Ch.: Tip. 
Centrală, 2009. 464 p. ISBN 978-9975-
78-768-0.

AvOrNIC, Gheorghe, elena ArA-
MĂ, Boris NeGrU, r. COSTAȘ. Teo-
ria generală a dreptului. Ch.: Cartier, 
2004. 675 p. ISBN 9975-79-274-X.

* * *
ArAMĂ, elena şi G. COCA. Con-

cilierea dreptului de proprietate cu 
interesul general. Revista Națională 
de Drept. 2007, 12, 16-19. ISSN 1811-
0770.

ArAMĂ, elena şi v. COjO-
CArU. Dezvoltări doctrinare şi 
jurisprudențiale privind compati-
bilitatea dreptului intern cu dreptul 
Convenției europene a Drepturilor 
Omului (cazul dreptului la respecta-
rea vieții private şi de familie. Revista 
Națională de Drept. 2011, 4, 8-13. ISSN 
1811-0770.

ArAMĂ, elena şi valentina 
COPTILeȚ. Organizarea judecătoreas-
că în Basarabia după unirea din 1918. 
In: Efecte ale crizei economice asupra 
dezvoltării durabile: materiale ale XX-
lea Simpozion Intern., iun. 2009, Insti-
tutul național de cercetări economice, 
Brașov. Braşov, 2009, pp. 78-79.

ArAMĂ, elena şi G. COCA. Dreptul 
de proprietate şi interesul general: con-
figurarea unor reguli privind compa-
tibilizarea lor. Revista de Drept Public. 
2008, 1, 59-62. 1224-4872. ISSN 1224-
4872.

ArAMĂ, elena şi G. COCA. Scurt 
istoric privind apariția şi evoluția con-
ceptului de drepturi fundamentale ale 
omului. Lex. 2008, 1, 33-37.

ArAMĂ, elena şi Iu. SAvU. Aspecte 
metodologice ale interpretării juridice. 
In: Probleme actuale ale științelor socio-
umane în condițiile integrării europene: 

materialele conf. intern. șt.-pract., 28 
ian. 2006. Ch., 2006, pp. 144-146.

ArAMĂ, elena. Abordări teoreti-
ce ale standardelor în drept. Studii de 
drept românesc. 2006, 2, 43-46. ISSN 
1220-5427.

ArAMĂ, elena. Aportul deciziilor 
interpretative la constituționalizarea 
dreptului. In: De la aderare, la integra-
rea României în Uniunea Europeană. 
Contribuții ale științelor juridice la dez-
voltarea durabilă a României: ses. de co-
municări șt. a Univ. „Spiriu Haret”, Fac. 
Drept. vol. 2. Braşov, 2008, pp. 19-29.

ArAMĂ, elena. Aspecte meto-
dologice ale cercetării juridice. In: 
Învățământul superior și cercetarea – 
piloni ai societății bazate pe cunoaștere: 
materialele conf. intern. șt.-pract. vol. 
II. Ch., 2006, pp. 96-99.

ArAMĂ, elena. Contribuții euro-
pene la evaluarea principiilor generale 
ale dreptului. In: Dreptul european și 
dreptul național: simp. intern. al Fac. de 
Drept și Șt. Administrative a Univ. „Ovi-
dius”, 4 iul. 2008. Constanța, 2008, pp. 
114-116.

ArAMĂ, elena. Din istoricul 
administrației publice în Moldova me-
dievală. Administrarea Publică. 1995, 1, 
33-35. ISSN 1813-8489.

ArAMĂ, elena. Mecanisme ale 
pieții vitivinicole europene. Revista 
Națională de Drept. 2006, 12, 12-13. 
ISSN 1811-0770.

ArAMĂ, elena. O noțiune complexă, 
necesară dreptului: proporționalitatea. 
Revista Națională de Drept. 2007, 10, 
17-18. ISSN 1811-0770.

ArAMĂ, elena. Politica legislativă 
şi reglementarea raporturilor de drept 
penal în Moldova medievală. Revista 
de Istorie a Moldovei. 2007, 4, 30-37. 
ISSN 1857-2022.
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ArAMĂ, elena. Principiile genera-
le şi integrarea juridică europeană. In: 
Rapoarte și comunicări la conf. intern. 
Braşov, 2006, pp. 6-9.

ArAMĂ, elena. Principiul egalității 
în jurisprudența constituțională france-
ză. In: Rolul Curții Constituționale în sis-
temul protecției drepturilor omului și res-
pectarea CEDO și jurisprudenței Curții 
Europene pentru Drepturile Omului în 
jurisprudența și legislația națională: ma-
terialele conf. intern. șt.-pract., organi-
zată de Curtea Constituțională a RM în 
colaborare cu Fundația Germană pentru 
Cooperare Juridică Intern., 13-14 dec. 
2007. Ch., 2007, pp. 69-72.

ArAMĂ, elena. Problema prece-
dentului în doctrina juridică. Revista 
Națională de Drept. 2007. ed. spec., 15-
17. ISSN 1811-0770.

ArAMĂ, elena. reconsiderarea ra-
porturilor dintre stat, societate, per-
soană în cadrul tranziției spre o soci-
etate democratică. Revista Națională 
de Drept. 2006, 12, 14-16. ISSN 1811-
0770.

ArAMĂ, elena. reglementări juri-
dice ale europene. Revista Națională 
de Drept. 2006, 11, 37-29. ISSN 1811-
0770.

ArAMĂ, elena. repere metodolo-
gice ale jurisprudenței europene. In: 
Contribuții ale științelor juridice la dez-
voltarea durabilă a României: ses. de co-
municări șt. a Univ. „Spiriu Haret”, Fac. 
Drept. vol. 1. Braşov, 2008, pp. 51-58.

ArAMĂ, elena. Tehnici interpretati-
ve şi compatibilitatea în drept. Studii și 
cercetări juridice. 2007, 2, 21-23. ISSN 
2284-9394.

ArAMĂ, elena. Un traseu dificil: de 
la administrație la justiție. In: I ses. a 
Inst. de Șt. Administrative din RM. Ch., 
2006, pp. 112-114.

AvOrNIC, Gheorghe şi elena ArA-
MĂ. Discuții în jurul dimensiunii tem-
porale a dreptului judiciar. Revista INJ. 
2007, 1, 89-91. ISSN 1857-2405.

AvOrNIC, Gheorghe şi elena ArA-
MĂ, elena. Unele reflecții privind 
abordarea axiologică în drept. Revistă 
de Filosofie și Teorie a Dreptului. 2007, 
1, 77-79.

AvOrNIC, Gheorghe, ArAMĂ, 
elena. Certains aspects du rôle du 
contrôle de la proportionnalité dans la 
pratique judiciaire. Revistă de Filosofie 
și Teorie a Dreptului. 2008, 1, 22-23.

* * *
АРАМЭ, Е.С. Государственный 

cтрой Молдавии в XVI-XVII вв. К.: 
КГУ, 1983. 60 c.

АРАМЭ, Е.С. История государ-
ства и права МССР и задания для 
выполнения контрольных работ: 
метод. указания по изучению курса. 
К.: КГУ, 1986. 35 c. 

АРАМЭ, Е.С. Общественно-
политический строй и право сред-
невековой Молдовы: моногр. Москва: 
ИНИОН, 1991.

АРАМЭ, Е.С. Эволюция 
государственно-правовых инсти-
тутов средневековой Молдовы (XV-
XVIII вв.): автореф. дис. д-ра юрид. 
наук (12.00.01). Одесса, 1992. 51 с.

АРАМЭ, Е.С. Эволюция правовых 
институтов средневековой Молдо-
вы: моногр. К., 1998. 322 c.

* * *
АРАМЭ, Е.С. Верховенство Кон-

ституции и деятельность Конститу-
ционного Суда Республики Молдо-
ва (1995-2005). Конституционное и 
Муниципальное право. 2007, 6, 30-34. 
ISSN 1812-3767.

ГАЛБЕН, А. и Е.С. АРАМЭ. Роль 
рецепции византийского права 
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в Молдове, Хv-XvIII вв. B: XVIII 
Международный конгресс византи-
нистов: рез. сообщ. Т. 1. А-К. М., 
1991, cc. 95-100.

ARHILIUC Victoria s-a născut la 3 
februarie 1957 în s. Teşcureni, r-

nul Glodeni. În 1974 a absolvit Școala 
medie în or. Corneşti, după care a ur-
mat studii la Facultatea de Drept, USM 
(1974-1979). În 1982-1986 a făcut 
doctorantura la Institutul Unional de 
Drept în or. Moscova. 

În 1987 a susținut teza de docto-
rat la specialitatea 12.00.10-Drept 
internațional public – Regimul juridic 
al fluviilor de frontieră și colaborarea 
statelor, privind utilizarea națională 
și protecția mediului lor, conducător 
ştiințific Natalia BLATOvA, dr., prof. 
univ.

În 1999-2001 a urmat studiile de 
postdoctorat la USM. În 2003 a susținut 
teza de doctor habilitat în drept cu 
tema: Diplomația preventivă și dreptul 
internațional, coordonator ştiințific 
vladimir IvANOv, dr. hab., prof. univ.

A debutat în activitatea profesio-
nală, în calitate de notar de stat în or. 
Grigoriopol (1979-1983). Din 1983 a 
activat în cadrul USM, unde a deținut 
funcțiile: asistent la Catedra de drept 
penal şi criminologie (1983-1986), 
lector la Catedra de discipline statale 
(1986-1990), conferențiar la Catedra de 
drept internațional şi drept al relațiilor 
economice externe (1992-2007). Din 
2007, la Catedra de drept internațional 
şi drept al relațiilor economice externe, 
a ținut prelegeri la disciplinele: Dreptul 
internațional public, Dreptul diploma-
tic şi consular. este membru al Consi-
liului Facultății de Drept. În perioada 

2006-2008 a fost 
şef al Secției Drept 
internațional şi 
relații internaționale 
la IISD al AȘM.

I s-a conferit titlul 
de profesor-cercetă-
tor (Italia). Membru 
al Asociației de drept 
internațional din 
Federația rusă (din 2009), membru al 
SȘP 12.00.10-Drept internațional pu-
blic, membru al CȘS 12.00.10-Drept 
internațional public. Membru al consi-
liului redacțional al publicației Revista 
Moldovenească de Drept Internațional 
și Relații Internaționale. 

A prezentat peste 20 de comunicări 
la conferințe ştiințifice naționale şi 
internaționale. 

Distincții: Diploma de onoare a 
USM (2005), Diploma de merit a AȘM 
(2008), Diploma de gradul 1 a Guver-
nului RM (2009), Titlul onorific Om 
Emerit (2012). 

Bibliografie selectivă:
ArHILIUC, victoria et. al. Drept 

internațional economic. Dreptul 
internațional public. ed. a 3-a. Ch., 
2009. 

ArHILIUC, victoria şi Cristina 
CeBAN. Alianța Tratului Atlanticului 
de Nord: concepții evolutive. Ch.: CeP 
USM, 2007. 134 p. ISBN 978-9975-70-
099-3.

ArHILIUC, victoria. 10 decembrie 
Ziua Internațională a drepturilor omului. 
Ch., 1996. 45 p. ISBN 9975-61-014-5.

ArHILIUC, victoria. Diplomația 
preventivă și dreptul internațional: au-
toreferat (12.00.10. Ch., 2002. 41 p.

ArHILIUC, victoria. Diplomația 
preventivă și dreptul internațional: 

Victoria Arhiliuc
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monogr. Ch.: CeP USM, 2004. 274 p. 
ISBN 9975-70-485-9.

ArHILIUC, victoria. Diplomația 
preventivă și dreptul internațional: tz. 
dr. Ch., 2001. 319 p.

ArHILIUC, victoria. Diplomația 
preventivă și securitatea colectivă a sta-
telor. Ch., 1999. 157 p.

* * *
ArHILIUC, victoria şi D. ZGAr-

DAN. Măsuri preventive de protecție a 
mediului înconjurător în timp de con-
flict armat. Drept și Societate. 2003, 2, 
162-166.

ArHILIUC, victoria. Actele 
organizațiilor internaționale. Noțiunea, 
clasificarea şi efectul lor juridic. Anale-
le șt. ale USM. Ser. Șt. socioumanistice. 
2006, 1, 112-118. ISSN 1857-3622.

ArHILIUC, victoria. Cadrul ju-
ridic al relațiilor internaționale al 
rM. Revista Moldovenească de Drept 
Internațional și Relații Internaționale. 
2007, 3-4, 19-22. ISSN 1857-1999.

ArHILIUC, victoria. Colaborarea 
rM în domeniul asistenței juridice. Le-
gea și viața. 1995, 2, 10-12. ISSN 1810-
309X.

ArHILIUC, victoria. Concep-
tul „Safetehird County” în contextul 
situației rM. Buletinul Asociației Tine-
rilor Juriști. 1997, 4, 5-14.

ArHILIUC, victoria. Considerații pri-
vind dreptul internațional investițional. 
Studia Universitatis. Ser. Șt. Sociale. 2009, 
3, 81-84. ISSN 1814-3199.

ArHILIUC, victoria. Costeşti-
Stînca – colaborare reciprocă avanta-
joasă. Comunistul Moldovei. 1986, 4-5, 
191. ISSN 0130-2396.

ArHILIUC, victoria. Declarația 
Universală a Drepturilor Omului. Le-
gea și viața. 1991, 1, 37-38. ISSN 1810-
309X

ArHILIUC, victoria. Despre dreptul 
internațional umanitar. Buletinul Aso-
ciaţiei Tinerilor Juriști. 1997, 3, 34-41.

ArHILIUC, victoria. Dezvolta-
rea ştiinţei dreptului internațional 
al rM. Revista de Științe și Cercetări 
Juridice. 2007, 3-4, 111-114. ISNN 
1857-2014.

ArHILIUC, victoria. Diplomația 
preventivă în activitatea OSCe. Buleti-
nul Asociaţiei Tinerilor Juriști. 1999, 4, 
5-10.

ArHILIUC, victoria. Dreptul 
internațional privat. Legea și viața. 
1993, 11-12, 14-16. ISSN 1810-309X.

ArHILIUC, victoria. Drepturile şi 
libertățile maritime ale statelor fără li-
toral. Revista Moldovenească de Drept 
Internațional și Relații Internaționale. 
2007, 3-4, 23-27. ISSN 1857-1999.

ArHILIUC, victoria. experiența 
Sloveniei în calea sa spre Uniunea euro-
peană. Revista Moldovenească de Drept 
Internațional și Relații Internaționale. 
2007, 1-2, 53-58. ISSN 1857-1999.

ArHILIUC, victoria. Ideea dunărea-
nă. Moldova și Lumea. 1992, 14, 14-16.

ArHILIUC, victoria. Legislația 
națională privind operațiunile pacifi-
catoare internaționale. Scientific and 
Tehnical Bulletin. Ser. Social and huma-
nistic sciences. 2002, 3, 62-66.

ArHILIUC, victoria. Misiunea 
Organizației pentru Securitate şi Co-
operare în europa (OSCe) în rM. 
In: Reprezentanțele organizațiilor 
internaționale în RM. Ch.: CeP USM, 
2008, cc. 104-125.

ArHILIUC, victoria. Noi dimensi-
uni ale securității internaționale. Secu-
ritatea energetică. Studia Universitatis. 
Ser. Șt. Sociale. 2007, 6, 10-14. ISSN 
1814-3199.

ArHILIUC, victoria. Pluralismul 
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politic şi dreptul internațional. Moldo-
va și Lumea. 1995, 1-2, 11-12

ArHILIUC, victoria. Preventive di-
plomacy the product of the XX cen-
tury. Вiстник Львiвського Ун-т. Сер. 
Мiжд.Вiдносини. 2004, 12, 212-215.

ArHILIUC, victoria. Protecția drep-
turilor omului în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite. Moldova și Lumea. 
1996, 4, 22-23.

ArHILIUC, victoria. regimul juri-
dic şi eficacitatea folosirii râurilor de 
frontieră Prut. Agricultura Moldovei. 
1985, 2, 60-61.

ArHILIUC, victoria. rM – stat ne-
utru. Moldova și Lumea. 1995, 1-2, 93.

ArHILIUC, victoria. Securitatea 
personalului operațiunilor ONU. Le-
gea și viața. 2004, 6, 11-17. ISSN 1810-
309X.

ArHILIUC, victoria. Some aspects 
of preventive diplomacy on the euro-
pean continent. Вiстник Львiвського 
Ун-т. Сер. Мiжд. Вiдносини. 2004, 14, 
171-181.

ArHILIUC, victoria. Strategiile di-
plomatice preventive. Drept și Societate. 
2003, 2, 101-105.

* * *
АРХИЛЮК, В.Н. Международно-

правовой режим пограничных рек 
и сотрудничество государств по 
рациональному использованию и 
охране природной среды: автореф. 
(12.00.10). М., 1986. 16 с.

АРХИЛЮК, Виктория. Междуна-
родные указания по изучению разде-
ла о правах человека в курсе между-
народного права и юридического все-
обуча. К.: КГУ, 1991. 141 c.

* * *
АРХИЛЮК, Виктория и Ахмед 

ХАММАД. „Дорожная Карта” и пер-
спективы решения палeстинской 

проблемы. Analele șt. ale USM. Ser. Șt. 
socioumanistice. 2003, 1, 44-50. ISSN 
1857-3622.

АРХИЛЮК, Виктория и Ахмед 
ХАММАД. Палестинское государ-
ство в концепции палестинцев и 
деятельность по его утверждению. 
Analele șt. ale USM. Ser. Șt. sociouma-
nistice. 2004, 1, 131-137. ISSN 1857-
3622.

АРХИЛЮК, Виктория. Междуна-
родный аспект перестройки. Комму-
нист Молдавии. 1988, 10, 80-86. ISSN 
0130-2396.

АРХИЛЮК, Виктория. Некото-
рые аспекты превентивной дипло-
матии в Европе. Международное 
право. 2004, 3, 131–138. ISSN 1560-
2893.

АРХИЛЮК, Виктория. Основные 
черты правового режима погранич-
ных рек. B: Актуальные вопросы те-
ории современного международного 
права. М., 1985, cc. 19-33.

АРХИЛЮК, Виктория. Поня-
тие превентивной дипломатии. В: 
Вiстник Львiвського Ун-та. Сер. 
Мiждунороднi Вiдносини. Лвiв, 2002, 
вип. 10, cc. 11-113.

АРХИЛЮК, Виктория. Смешан-
ные комиссии как Международный 
правовой орган сотрудничества со-
предельных государств в области 
водопользования на пограничных 
реках. B: Актуальные вопросы те-
ории современного международного 
права. М., 1988, cc. 113-116.

АРХИЛЮК, Виктория. Сотрудни-
чество сопредельных государств по 
охране природной среды погранич-
ных рек. B: Актуальные вопросы те-
ории современного международного 
права. М., 1990, cc. 47-59.
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ARMAȘU Sergiu s-a născut la 
10 iunie 1964 în or. Ialoveni. În 

1985-1990 a făcut studii la Institutul 
Pedagogic de Stat „Ion Creangă”. A 
urmat magistratura la Facultatea de 
Drept, ULIM (1998-2004) şi la AAP 
(2006-2009). 

După studiile de doctorat la IISD 
AȘM, în 2010, a susținut teza de docto-
rat la specialitatea 12.00.02-Drept pu-
blic – Rolul autorităților publice în or-
ganizarea securității circulației rutiere, 
conducător ştiințific victor POPA, dr. 
hab., prof. univ.

Și-a început activitatea profesională 
în 1985 în cadrul MAI, unde, pe par-
cursul anilor a deținut funcțiile: in-
spector (1985-1989), inspector-supe-
rior (1989-1994), comandant de echi-
pă (1994-1997), comandant de pluton 
al Batalionului republican de patru-
lare rutieră (1997-1999), inspector al 
Poliției criminale a Comisariatului ra-
ional de poliție Ialoveni (1997-1999), 
şef al Unității de gardă al BASCr al 
CGP (2001), inspector superior al Sta-
tului Major al Secției poliției rutiere al 
CGP al mun. Chişinău (2000-2001), 
inspector superior (2001-2002), apoi 
specialist principal (2002-2005) al 
Secției supraveghere şi control al Ser-
viciului patrulare rutieră şef al Secției 
sistematizare a circulației rutiere 
(2005-2006), şef-adjunct al Direcției 
poliție rutieră a MAI (2006-2009), 
şef al Direcției poliție rutieră a MAI 
(2010-2012). În 2013-2015 – şef-
adjunct la Inspectoratul de poliție Ia-
loveni. Din iunie 2015 - primar al or. 
Ialoveni.

În 2009 şi-a început activitatea di-
dactică în funcție de lector superior la 
Academia de Transporturi, Informati-
că şi Comunicații.

A prezentat comu-
nicări în domeniul 
dreptului securității 
circulației rutiere la 
întruniri ştiințifice 
de nivel național şi 
internațional.

A fost decorat cu 
Medalia Pentru vite-
jie (1994).
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ArMAȘU, Sergiu. Rolul autorităților 

publice în organizarea securității 
circulației rutiere: autoreferat. Ch., 
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publice în organizarea securității 
circulației rutiere: tz. dr. (12.00.02). 
Ch., 2010. 169 p.

ONCeANU, vasile şi Sergiu 
ArMAȘU. Management și audit 
în siguranța traficului rutier. Ch.: 
UTM, 2011. 284 p. ISBN 978-9975-
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ArMAȘU, Sergiu. Administrația pu-

blică în cadrul autorităților cu abilități 
în domeniul circulației şi siguranței ru-
tiere. In: AAP – 15 ani de modernizare 
a serviciului public din RM: materiale-
le conf. intern. șt.-pract., 21 mai 2008. 
Ch., 2008, pp. 62-64.

ArMAȘU, Sergiu. Autoritățile publi-
ce în asigurarea securității la trafic. Le-
gea și viața. 2008, 12, 8-13. ISSN 1810-
309X.

ArMAȘU, Sergiu. Colaborarea 
internațională în domeniul securității 
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ArMAȘU, Sergiu. Considerații ge-
nerale asupra fenomenului administra-

Sergiu Armaşu
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tiv. Legea și viața. 2009, 4, 46-50. ISSN 
1810-309X.

ArMAȘU, Sergiu. esența concep-
tului de fenomen administrative. 
Persoanele dispărute fără veste: con-
statări, concluzii şi recomandări. In: 
Promovarea drepturilor omului în 
contextul integrării europene: teorie 
și practică: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 9-10 iun. 2009. Ch.: ULIM, 
2009, pp. 290-295.

ArMAȘU, Sergiu. Modalități şi per-
spective de dezvoltare a infrastructurii 
rutiere. In: Sisteme de transport și logis-
tică: materialele conf. intern. șt.-pract., 
22-23 oct. 2009. Ch.: evrica, 2009, pp. 
76-82.

ArMAȘU, Sergiu. Organizarea şi 
exploatarea serviciilor de transport pe 
drumurile publice. In: Administrația 
publică în statul de drept: materialele 
conf. intern. șt.-pract., 27-28 sept. 2008. 
Ch., 2009, pp. 350-356.

POSTU, Ion şi Sergiu ArMAȘU. 
răspunderea penală pentru 
infracțiunile în domeniul transportu-
lui rutier. Legea și viața. 2009, 8, 19-
21. ISSN 1810-309X.

* * *
АРМАШУ, С. Основные направле-

ния деятельности государственных 
органов, уполномоченных в сфере 
дорожного движения. В: Sisteme de 
transport și logistică: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 22-23 oct. 2009. Ch.: 
evrica, 2009, cc. 65-75.

АРМАШУ, С. Роль органов госу-
дарственного управления в обе-
спечении безопасности дорожного 
движения. Закон и жизнь. 2008, 12, 
48-53. ISSN 1810-3081.

ARMEANIC Alexandru s-a născut 
la 5 noiembrie 1973 în or. Ștefan-

vodă. Studiile de licență le-a urmat la 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 
Facultatea Științe juridice (1990-1994), 
iar cele de doctorat – la Facultatea de 
Drept a Universității „Babeş-Bolyai”, 
Cluj Napoca, românia (1995-1998).

În 1999 a susținut teza de docto-
rat la specialitatea 12.00.10-Drept 
internațional public – Reglementarea 
juridică a impozitelor directe în Româ-
nia și RM, conducători ştiințifici: prof. 
univ. dr. Ioan GLIGA, prof. univ. dr. 
Tudor DrĂGAN şi prof. univ. dr. I. 
radu MOTICA.

Tema tezei de doctor habilitat: Regle-
mentări juridice privind evitarea dublei 
impuneri fiscale în dreptul internațional 
public, specialitatea 12.00.10-Drept 
internațional public, consultant 
ştiințific Alexandru BUrIAN, dr. hab., 
prof. univ.

Și-a început cariera profesională, 
în anul 1994, în calitate de consultant 
coordonator la Direcția legislație a Mi-
nisterului justiției, apoi, ca jurisconsult 
în Direcția juridică a companiei de 
asigurări ASITO. În 2001-2002 a fost 
şef al Serviciului Acte al Aparatului 
Preşedintelui rM.

Începând cu 1999, a deținut funcții 
didactice: lector la Catedra drept a 
ASeM şi lector la Catedra drept al an-
treprenorialului, USM (1999-2001), 
conferențiar la Ca-
tedra drept al antre-
prenorialului, USM 
(2002-2004), şef 
la Catedra drept a 
UCCM (2002-2004), 
şef al Catedrei drept 
public la ASeM, din 
2004. Alexandru Armeanic
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Din 2004 a activat ca şef adjunct al 
secretariatului şi membru al Consiliului 
Științific al Curții Constituționale a rM, 
membru al Consiliului de Supraveghere 
a Activității de Audit de pe lângă Mi-
nisterul Finanțelor al rM, expert inde-
pendent în structuri neguvernamentale 
la expertizarea proiectelor de legi. În 
2007 i s-a acordat dreptul de conducător 
ştiințific al tezelor de doctorat la specia-
litatea 12.00.02-Drept public. 

A participat la întruniri ştiințifice în 
domeniul dreptului financiar şi drep-
tului fiscal. În cadrul IISD al AȘM, a 
contribuit la implementarea proiectului 
Guvernului rM Premisele social-econo-
mice și juridice, privind reintegrarea RM.

Autor şi coautor a circa 50 de mono-
grafii, manuale, publicații în domeniul 
fiscal şi financiar.

Bibliografie selectivă:
ArMeANIC, Alexandru şi N. CLI-

MA. Manualul judecătorului la exami-
narea pricinilor civile. Particularitățile 
examinării litigiilor fiscale. red. Mihai 
POALeLUNGI. Ch.: Cartier juridic, 
2006. 1014 p.

ArMeANIC, Alexandru şi v. vOL-
CINSCHI. Drept fiscal. Ch.: ASeM, 
2001. 160 p. ISBN 9975-75-127-X.

ArMeANIC, Alexandru, Alina CO-
DreANU şi eugen POPOvICI. Drept 
fiscal: suport didactic: ciclul I (licența). 
Ch.: ASeM, 2013. 130 p. ISBN 978-
9975-75-645-7.

ArMeANIC, Alexandru, Alina CO-
DreANU şi eugen POPOvICI. Drept 
financiar: suport didactic. (Ciclul I. 
Licență). Ch.: ASeM, 2013. 99 p. ISBN 
978-9975-75-636-5.

ArMeANIC, Alexandru et. al. Drept 
fiscal. Ch.: Moşeam, 2001. 198 p. ISBN 
9975-906-44-3.

ArMeANIC, Alexandru. Drept fi-
nanciar. Ch.: ASeM, 2006. 299 p. ISBN 
978-9975-75-361-6.

ArMeANIC, Alexandru. Drept fi-
nanciar. ed. a II-a, rev. şi adăug. Ch.: 
ASeM, 2008. 300 p. ISBN 978-9975- 
75-425-5.

ArMeANIC, Alexandru. Fiscali-
tatea în statele contemporane: note de 
curs pentru Ciclul masterat la USM. 
Ch.: Ce USM, 2003. 166 p. ISBN 
9975- 70-257-0.

ArMeANIC, Alexandru et. al. Re-
glementarea juridică a împrumuturi-
lor obligatoare municipale – direcție de 
aprofundare a descentralizării fiscale în 
RM. Ch.: Tip. Bons Offices SrL, 2008. 
112 p. ISBN 978-9975-9627-7-3.

* * *
ArMeANIC, Alexandru şi Andrei 

ANTONevICI. reglementarea in-
ternă a convențiilor fiscale încheiate 
de rM în spiritul convenției model 
OCDe. Legea și viața. 2011, 4, 28-34. 
ISSN 1810-309X.

ArMeANIC, Alexandru şi viorel 
SÎrGHII. Aspectele juridice privind 
aplicarea metodelor de determina-
re a valorii în vamă la importul şi 
exportul mărfurilor în/din rM. In: 
Probleme actuale ale istoriei, teoriei 
dreptului și științelor administrației 
publice: materialele conf. intern. șt.-
pract., 1-2 oct. 2009. Ch.: ASeM, 
2010, pp. 98-101.

ArMeANIC, Alexandru. Actele 
şi operațiunile efectuate în baza ra-
porturilor juridice bugetare. Revista 
Națională de Drept. 2006, 2, 69-71. 
ISSN 1811-0770.

ArMeANIC, Alexandru. Adoptarea 
şi promulgarea legii bugetului de stat. 
Legea și viața. 2006, 1, 10-13. ISSN 
1810-309X.
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ArMeANIC, Alexandru. Analiza 
juridică financiar-fiscală privind rein-
tegrarea statalității rM. In: Probleme 
actuale ale istoriei, teoriei dreptului și 
științelor administrației publice: mate-
rialele conf. intern. șt.-pract., 1-2 oct. 
2009. Ch.: ASeM, 2010, pp. 76-78.

ArMeANIC, Alexandru. Aspecte 
conceptuale privind cheltuielile buge-
tare. Revista Națională de Drept. 2006, 
4, 45-47. ISSN 1811-0770.

ArMeANIC, Alexandru. Aspectele 
conceptual-juridice privind dubla im-
punere fiscală internațională. In: Dez-
voltarea durabilă a României și RM în 
context european și mondial: materi-
alele conf. intern. șt., 22-23 sept. 2006. 
vol.1. Ch.: ASeM, 2007, pp. 326-327.

ArMeANIC, Alexandru. Aspectele 
dublei impuneri juridice internaționale 
ale conflictelor de dependențe fiscale. 
In: Dezvoltarea durabilă a României și 
RM în context european și mondial: ma-
terialele conf. intern. șt., 22-23 sept. 2006. 
vol.1. Ch.: ASeM, 2007, pp. 291-294.

ArMeANIC, Alexandru. Carac-
terizarea generală a impozitului pe 
avere în statele contemporane. Revis-
ta Națională de Drept. 2002, 9, 14-16. 
ISSN 1811-0770.

ArMeANIC, Alexandru. Cheltu-
ielile bugetare instituite pentru sfera 
autorităților publice, domeniul econo-
mic şi infrastructura publică. Revis-
ta Națională de Drept. 2006, 9, 23-25. 
ISSN 1811-0770.

ArMeANIC, Alexandru. Concep-
tul, funcțiile şi reglementarea juridică a 
bugetului de stat. Revista Națională de 
Drept. 2002, 5, 32-34. ISSN 1811-0770.

ArMeANIC, A. Criterii de 
diferențiere a veniturilor bugetare. Re-
vista Națională de Drept. 2008, 7, 17-
19. ISSN 1811-0770. 

ArMeANIC, Alexandru. Normele 
şi izvoarele financiar-bugetare. Legea 
și viața. 2006, 4, 18-19. ISSN 1810-
309X.

ArMeANIC, Alexandru. Organiza-
rea bugetară în statele contemporane. 
Legea și viața. 2006, 5, 11-13. ISSN 
1810-309X.

ArMeANIC, Alexandru. Principi-
ile procedurii bugetare. Legea și viața. 
2006, 3, 10-13. ISSN 1810-309X.

ArMeANIC, Alexandru. Sistemul 
bugetar – parte componentă a concep-
tului financiar. Legea și viața. 2006, 3, 
10-13. ISSN 1810-309X.

ArMeANIC, Alexandru. Sistemul 
fiscal în Austria. Revista Națională de 
Drept. 2003, 11, 16-24. ISSN 1811-
0770.

ArMeANIC, Alexandru. Sistemul 
fiscal în Canada. Revista Națională de 
Drept. 2003, 2, 23-27. ISSN 1811-0770.

ArMeANIC, Alexandru. Sistemul 
fiscal în Danemarca. Revista Națională 
de Drept. 2003, 10, 58-60. ISSN 1811-
0770.

ArMeANIC, Alexandru. Sistemul 
fiscal în Franța. Revista Națională de 
Drept. 2003, 6, 25-28. ISSN 1811-0770.

ArMeANIC, Alexandru. Sistemul 
fiscal în Germania. Revista Națională 
de Drept. 2003, 3, 8-11. ISSN 1811-
0770.

ArMeANIC, Alexandru. Sistemul 
fiscal în Italia. Revista Națională de 
Drept. 2003, 7, 20-23. ISSN 1811-0770.

ArMeANIC, Alexandru. Sistemul 
fiscal în japonia. Revista Națională de 
Drept. 2004, 3, 11-13. 49. ISSN 1811-
0770.

ArMeANIC, Alexandru. Siste-
mul fiscal în Marea Britanie. Revista 
Națională de Drept. 2003, 8, 11-13. 
ISSN 1811-0770.
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ArMeANIC, Alexandru. Sistemul 
fiscal în Norvegia. Revista Națională de 
Drept. 2004, 1, 13-16. ISSN 1811-0770.

ArMeANIC, Alexandru. Sistemul 
fiscal în republica Finlanda. Revista 
Națională de Drept. 2003, 12, 11-13. 
ISSN 1811-0770/

ArMeANIC, Alexandru. Sistemul 
fiscal în Spania. Revista Națională de 
Drept. 2003, 9, 12-17. ISSN 1811-0770. 

ArMeANIC, Alexandru. Sistemul 
fiscal în SUA. Revista Națională de 
Drept. 2003, 5, 4-8. ISSN 1811-0770.

ArMeANIC, Alexandru. Sistemul 
fiscal în Suedia. Revista Națională de 
Drept. 2003, 2, 11-14. ISSN 1811-0770. 

ArMeANIC, Alexandru. Specificul 
impunerii veniturilor persoanelor ju-
ridice în statele contemporane. Revis-
ta Națională de Drept. 2002, 8, 23-25. 
ISSN 1811-0770.

ArMeANIC, Alexandru. veniturile 
bugetului asigurărilor sociale de stat. 
Revista Națională de Drept. 2008, 8, 57-
60. ISSN 1811-0770.

* * * 
АРМЯНИК, Александру, Алина 

КОДРЯНУ и Еуджен ПОПОВИЧ. 
Финансовое право. Дидактический 
материал (Цикл 1-лиценциат). К.: 
МЭА, 2013. 103 с. ISBN 978-9975-75-
642-6.

ARSENI Alexandru s-a născut la 
30 august 1952 în Kazahstan. În 

1982 a absolvit, cu mențiune, Faculta-
tea de Drept, USM. 

În 1997 a susținut teza de doctorat 
cu tema: Cetățenia RM, conducător 
ştiințific vladimir IvANOv, dr. hab., 
prof. univ. 

Și-a început activitatea profesională, 
în 1982, în calitate de jurist la Direcția 

Construcții Capita-
le, apoi instructor la 
Secția organizatori-
că a Primăriei mun. 
Chişinău. Între anii 
1986-1990 a ocu-
pat postul de şef-
adjunct la Direcția 
evidență şi repartiza-
re a spațiului locativ a 
Primăriei mun. Chişinău. 

A debutat în cariera didactică în anul 
1994, fiind lector superior la Catedra 
drept constituțional şi drept admi-
nistrativ a Facultății de Drept, USM. 
În 2002 i s-a conferit titlul ştiințifico-
didactic conferențiar universitar. 
Membru al Consiliului Facultății de 
Drept, USM. 

În perioada 1990-1994 a fost de-
putat în Parlamentul rM, semnatar 
al Declarației de Independență a RM, 
preşedinte al Comisiei permanente 
pentru drepturile omului şi relațiile 
naționale. În 1999-2003 – consilier în 
Consiliul municipal Chişinău. 

A participat la numeroase conferințe 
ştiințifice naționale şi internaționale. 

Distincții: Medalia За доблестный 
труд (1981), Medalia Meritul Civic 
(1996), Ordinul de Onoare (2010), Di-
ploma de gradul I a Guvernului RM 
(2009), Medalia jubiliară 50 de ani ai 
Facultății de Drept a USM, Ordinul Re-
publicii (2012). 

Bibliografie selectivă: 
ArSeNI, Alexandru et. al. Constituția 

RM: comentarii articol cu articol. Ch., 
2000. 

ArSeNI, Alexandru şi L. SUHOLIT-
CO. Cetățenia – o nouă viziune și regle-
mentare europeană. Ch.: Litera, 2002. 
136 p. ISBN 9975-74-391-9. 

Alexandru Arseni
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ArSeNI, Alexandru, vladimir 
IvANOv şi L. SUHOLITCO. Drept 
constituțional comparat. Ch.: Ce USM, 
2003. 295 p. ISBN 9975-70-356-9. 

ArSeNI, Alexandru. Cetățenia RM: 
autoreferat: (12.00.02). Ch., 1997. 22 p. 

ArSeNI, Alexandru. Cetățenia RM: 
tz. dr. Ch., 1996. 144 p. 

ArSeNI, Alexandru. Drept 
constituțional și instituții politice: ma-
nual. În 2 vol. vol. I. Ch.: CeP USM, 
2005. 502 p. 

ArSeNI, Alexandru. Drept 
constituțional și instituții politice: note 
de curs. vol. I. ed. 2-a. Ch., 1997, 678 p. 

ArSeNI, Alexandru. Jurisdicția 
constituțională a RM. Ch.: europres, 
2000. 214 p. ISBN 9975-917-46-1. 

ArSeNI, Alexandru. Suveranitatea 
națională de la construcție teoretică la 
realizare practică: monogr. Ch.: CeP 
USM, 2013. 187 p. ISBN 978-8875-71-
433-4. 

* * * 
ArSeNI, Alexandru. Constituția 

– garant al libertății şi respectului 
personalității umane. Analele șt. ale 
USM. Ser. Șt. socioumanistice. 2001, 5, 
33-43. ISSN 1857-3622. 

ArSeNI, Alexandru. recursul 
constituțional – pârghie de garantare a 
drepturilor omului în justiție. Avocatul 
Poporului. 2010, 10. 1-3. ISSN 1819-
7141. 

ArSeNI, Alexandru. respectarea 
drepturilor omului în procesul judiciar 
– garant al statului de drept. Avocatul 
Poporului. 2008, 10, 10-12. ISSN 1819-
7141. 

ArSeNI, Alexandru. Șeful de stat 
garanții de realizare a mandatului: te-
oretic şi practic. Revista Națională de 
Drept. 2007, 3, 13-16. ISSN 1811-0770. 

AVORNIC Gheorghe s-a născut la 
4 iulie 1963 în s. Pârjolteni, r-nul 

Călăraşi. După absolvirea Școlii medii 
(1970-1978), şi-a făcut studiile la Co-
legiul Auto şi Drumuri din Chişinău 
(1978-1982, Diplomă cu Mențiune). 
În 1984-1989 a fost student la Facul-
tatea de Drept a USM (Diplomă cu 
Mențiune). A urmat studii de doctorat 
(1991-1995) şi studii de postdoctorat 
(2001-2005) la IFSD al AȘM. 

În 1996 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.11-Organizarea 
judecătoreasca; procuratura; avocatu-
ra; notariat – Organizarea și activitatea 
avocaturii în RM, conducător ştiințific 
eugeniu MArTÎNCIC, dr. hab., prof. 
univ. 

În 2005 a susținut teza de doctor ha-
bilitat cu tema – Intensificarea activis-
mului juridic al cetățenilor prin inter-
mediul instituției într-un stat de drept, 
consultant ştiințific Ion GUCeAC, dr., 
hab., prof. univ. 

A făcut vizite şi stagii de instruire pro-
fesională la Universitatea „Al.I. Cuza” 
din Iaşi, Universitatea din Cluj-Napo-
ca, Universitatea din Bucureşti, Acade-
mia de Științe din românia, Universi-
tatea „M.v. Lomonosov” (Moscova), 
Universitatea din Sankt Petersburg, 
Academia de Științe juridice din Ucrai-
na (Harkov), Universitatea „La Sapen-
sa” (Italia), Universitatea din Athena 
(Grecia), Organizația europeană de 
Drept Public Athena, 
Universitatea Publică 
din Navarra (Spa-
nia), Universitatea 
Montesquieu Iv din 
Bordeaux (Franța), 
Universitatea “Laval” 
din Quebec (Cana-
da), Universitatea Gheorghe Avornic
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din Fenix (Arizona, SUA), Universi-
tatea Paris II (Sorbona-Franța), Uni-
versitatea din Bruxelles (Belgia), Uni-
versitatea din Maastricht (Olanda), 
Universitatea din Chambery (Franța), 
Universitatea din Newcastle (Marea 
Britanie), Universitatea din Utrecht 
(Olanda), Universitatea europeană din 
Budapesta (Ungaria), Universitatea din 
Fribourg (elveția) etc. 

Din 1989 a activat în cadrul Facultății 
de Drept a USM în calitate de lector 
asistent, lector la Catedra teorie a sta-
tului şi dreptului (1989-1992), lec-
tor superior la Catedra teoria statu-
lui şi dreptului (1993-1996), decan al 
Facultății de Drept (2001-2012). În 
perioada 1992-2001 a fost rector al 
Academiei de Drept din Moldova. Din 
2011 – rector al Universității de Studii 
Politice şi economice europene „Con-
stantin Stere”. I s-au conferit titlurile 
ştiințifico-didactice conferențiar uni-
versitar (1997) şi profesor universitar 
(2007). 

A colaborat, în calitate de profesor 
invitat, cu Universitatea „Al.I. Cuza” 
(Iaşi, românia), Universitatea Laval 
(Quebec, Canada), Universitatea Mon-
tesquieu-Bordeaux Iv, Universitatea 
Navarra (Spania). Funcții şi ocupații în 
instituțiile din domeniul de specialitate: 
membru al Senatului USM (din 1993), 
fondator şi conducător al Școlii Supe-
rioare de Drept, ulterior, Academiei de 
Drept din Moldova, actualmente Uni-
versitatea de Studii europene din Mol-
dova (1992-2001), membru fondator 
şi preşedinte al Uniunii juriştilor din 
Moldova (din 2001), vicepreşedintele al 
Uniunii Internaționale a juriştilor (din 
2002), membru al bordului de directori 
a Organizației europene de Drept Pu-
blic (din 2005), membru al Consiliului 

Uniunii Avocaților din Moldova (din 
1996), membru al Asambleei Generale 
a AȘM, director al Institutului de Cer-
cetări Științifice în Domeniul Dreptu-
lui, secretar al Consiliului economic 
de pe lângă Guvernul rM, membru al 
Consiliului Științific şi al Consiliului 
de administrare al INj (2007-2010), 
membru al Comisiei pentru reforma 
constituțională (2010), membru al 
Asociației juriştilor Americani (din 
2006), preşedinte al SȘP 12.00.02-Drept 
public (2008-2009), preşedinte al CȘS 
la specialitatea 12.00.01-Teoria genera-
lă a statului şi dreptului, Istoria statului 
şi dreptului, Istoria filosofiei dreptului 
(din 2001), membru, vicepreşedinte şi 
preşedinte al Comisiei de experți de pe 
lângă CNAA (2001-2011). 

În 2014 a fost numit de către Parla-
mentul rM membru al CSM. Membru 
al consiliilor din cadrul autorităților 
publice: vicepreşedintele Arbitraju-
lui comercial de pe lângă CCI (2005), 
membru al Consiliului de administra-
re a Camerei de Comerț şi Industrie 
(2008), membru al Comisiei pentru 
elaborarea Constituției rM (2009), 
membru al CȘC de pe lângă Curtea 
Constituțională (2009), membru al 
Consiliului Național pentru reforma-
rea organelor de drept (2009). 

A contribuit la elaborarea cadrului 
normativ: Proiectul de Lege pentru 
modificarea Constituției RM, Legea cu 
privire la avocatură, Legea cu privire la 
arbitraj, Legea cu privire la arbitrajul 
comercial internațional. 

A participat la peste 200 de întruniri 
ştiințifice şi ştiințifico-practice în cali-
tate de organizator, moderator, coor-
donator: Conferință internațională de-
dicată jubileului de 50 de ani de la fon-
darea Facultății de Drept a USM (2009), 
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Conferință internațională dedicată 
jubileului de 150 ani de la înființarea 
Facultății de Drept a Universității din 
București (2009), Reforma în avoca-
tura (2010), Fundația germană pen-
tru cooperare juridică internațională 
(IRZ), European Law Scholl (2010, 
Legraina, Grecia), Forme alternative 
de soluționare a litigiilor comerciale, 
probleme si metode de rezolvare (Ch., 
2010), Protecția europeana a drepturi-
lor omului (Universitatea „Al.I. Cuza”, 
Iaşi, 2011), Юбилейнный Х Междуна-
родный юридический форум (Yalta, 
2011), Societatea civila în realizarea 
strategiei de reformare a sectorului jus-
titiei 2011-2016 (2011), Draft agenda of 
knowledge transfer workshop on the ela-
boration of academic migration curricu-
la (Ch., 2011), Humboldt Kolleg NANO 
Cooperation and Networking of Univer-
sities and Research Institutes – study by 
doing research (Ch., 2011), Chișinău 
– vatra de istorie si civilizație milenară 
(Ch., 2011), The concepts of Methods of 
reasoning of the New Public Law Nati-
onal Report (2010), Forme alternative 
de solutionare a litigiilor comerciale, 
probleme si metode de rezolvare (2010), 
Procuratura RM la 20 de ani. Rolul și 
locul Procuraturii într-un stat de drept 
(Ch., 2012) etc. 

A participat, în calitate de coor-
donator, la realizarea proiectelor 
naționale şi internaționale: Drep-
tul și gestiunea vinului și viței de vie 
(Tempus-Tacis, 2004-2006), Ipsilan-
tis I (2006-2007), Ipsilantis II (2008- 
2009), FONI – Libertatea noilor idei 
(2011- 2012), Cu privire la elaborarea 
curiculelor universitare la specialita-
tea drept (2001-2002), Patrulaterul 
universitar – Iași, Chișinău, Bălți, Ca-
hul (2008-2009). 

redactor-şef al publicațiilor periodi-
ce Revista Națională de Drept şi Drep-
tul. Membru al colegiilor de redacție a 
edițiilor periodice – Analele științifice 
ale USM, ser. Șt. socioumanistice, Re-
vista științifică a Organizației Europe-
ne de Drept public (Athena), Revista 
Academiei EPLO, Revista de Drept a 
Universității de Vest (Timişoara), Re-
vista științifică a Universității Danu-
bius (Galați), Revista științifică a INJ, 
Revista Universității din Veliko-Târno-
vo etc. Membru de onoare al Revistei 
Naționale de Drept, Bacău, românia, 
2009. 

Autor a peste 200 de pubicații 
ştiințifice, ştiințifico-didactice, in-
clusiv monografii, manuale, articole 
ştiințifice etc. 

Mențiuni şi distincții: Diplomele de 
Onoare ale USM, ULIM, Academiei 
de Poliție „Ștefan cel Mare”, Ministe-
rului educației, a Ministerului justiției, 
Curții Supreme de justiție, Curții 
Constituționale, Consiliului Suprem al 
Magistraturii, Procuraturii Generale. I 
s-au conferit titlurile de onoare: Spiros 
Flogaitis (revista Organizației euro-
pene de Drept Public, Grecia, Athena, 
2008), Ioan Humă (Universitatea Da-
nubius, Galați, 2009), Doctor Honoris 
Causa (Universitatea Danubius, Galați, 
2007), Savantul anului 2006. În 2005 a 
devenit laureat al concursului – Autor 
al celui mai bun manual universitar. 

A fost decorat cu Medaliile Uni-
unii juriştilor din Ucraina (2005), 
Uniunii juriştilor din Belorusi, Uniu-
nii Internaționale a juriştilor (2005), 
Uniunii juriştilor din românia (2002, 
2008). Cavaler al Ordinului Gloria 
Muncii (2009) şi al Ordinului Ștefan cel 
Mare (2012). 
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BABĂRĂ Valeriu s-a născut la 17 
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studii de doctorat la Universitatea din 
Bucureşti şi de postdoctorat la Faculta-
tea de Drept a USM. 

În 2000, la Universitatea din 
Bucureşti, a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.03-Drept privat – 
Persoana fizică în dreptul internațional 
privat, conducător ştiințific Ion P. FILI-
PeSCU, acad., dr., prof. univ. 

Conferențiar universitar la Cate-
dra de drept internațional şi drept al 
relațiilor economice externe a Facultății 
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de Arbitraj Comercial Internațional de 
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trie a rM. Membru al Consiliului co-
ordonator interdepartamental pentru 
realizarea Proiectului de creare a Rețelei 
informaționale a justiției în Republica 
Moldova (2000). 

În 1997 a devenit membru al BAA 
din rM. 
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Universității de Stat „Alecu russo” din 
Bălți (1996-2001), specialitatea Conta-
bilitate și audit. 

După studiile de doctorat la IISD al 
AȘM a susținut, în 2009, teza de doc-
torat la specialitatea 12.00.02-Drept 
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rea şi funcționarea 
instituțiilor de drept 
– Particularitățile 
aplicării sancțiunilor 
administrative în sfe-
ra bancară, condu-
cător ştiințific vasile 
IGNATIev, dr., conf. 
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Activitatea profesională a început-o 
în calitate de contabil la companii-
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oada 2001-2002 a fost revizor la Depar-
tamentul control financiar şi revizie. În 
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onală: Evidența contabilă și actele nor-
mative care le gestionează, Camera de 
Comerț și Industrie (Bălți, 2001), Ma-
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voltării economiei de piață și dreptului 
în condițiile actuale: materialele conf. 
intern. șt.-pract. a studenților, docto-
ranzilor și tinerilor savanți, 12-13 mai 
2006, Bălți. Ch., 2006, сс. 87-90. 

БАБИЙ, Вячеслав. Платежные 
карточки в банковской системе Ре-
спублики Молдова и правонаруше-
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ния, связанные с их использовани-
ем. B: Probleme actuale ale științelor so-
cio-umane în condițiile integrării euro-
pene: materialele conf. intern. șt.-pract., 
28 ian. 2006. Ch., 2006, сс. 379-380. 

БАБИЙ, Вячеслав. Финансово-
правовая ответственность за нару-
шения налогового законодательства 
Республики Молдова. B: Probleme ale 
dezvoltării economiei de piață și drep-
tului în condițiile actuale: materialele 
conf. intern. șt.-pract. a studenților, doc-
toranzilor și tinerilor savanți, 12-13 mai 
2006, Bălți. Ch., 2006, сс. 72-77. 

BALAN Oleg s-a născut pe 27 no-
iembrie 1969 în s. Cârpeşti, r-nul 

Cantemir. Primele concepte de dezvol-
tare profesională le-a învățat la Facul-
tatea de Drept a Academiei de Poliție 
„Al.I. Cuza” din Bucureşti, 1990-1994. 
În 1995-1998 a făcut doctorantura la 
Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-
Napoca, românia; acolo, în 1998, a 
susținut teza de doctorat la specia-
litatea 12.00.10-Drept internațional 
public, cu tema: Terorismul – crimă 
internațională, conducător ştiințific 
Marțian NICIU dr., prof. univ. 

Între anii 2007-2009, a urmat stu-
diile de postdoctorat la IISD al AȘM, 
după care, în 2009, a susținut teza de 
doctor habilitat în drept la speciali-
tatea 12.00.10-Drept internațional 

public – Protecția 
internațională a 
drepturilor omului 
în conflictele armate, 
consultant ştiințific 
Alexandru BUrIAN, 
dr. hab., prof. univ.

În perioada 1994-
2002, a exercitat 

funcții didactice în cadrul Academiei 
„Ștefan cel Mare” a MAI: lector, lector 
superior, conferențiar universitar, şef 
adjunct catedră, şef catedră, decan al 
Facultății de Drept, director al Liceu-
lui Militar al MAI. În 2003 a deținut 
funcția de şef al Catedrei drept public 
la Universitatea de Criminologie. 

Din 2003 a activat în cadrul AAP: 
director al Departamentului adminis-
trare publică (2003-2010), vice rector 
(2010-2013, prim-prorector (2013-
2014, rector din 2014. 

Deputat al Parlamentului rM (2014- 
2015). Ministru al MAI (2015-2016). 

A urmat stagii de instruire profe-
sională la instituții internaționale: 
Institutul de Politici Constituționale 
şi Legislative din Budapesta (Unga-
ria, 2009), Institutul Internațional de 
Drept Umanitar din San-remo (Italia, 
2004), Funcționarii publici în contex-
tul integrării europene (vilnius, 2004), 
Без коррупции. Общественный кон-
троль над местной властью (Fun-
dacja Solidarnosci Polsko-Czesko-
Slowackiej, varşovia, Polonia, 2004), 
Curs de drept internațional umanitar 
pentru funcționarii publici și cercuri-
le academice (Moscova, CICr, 2002), 
Metodologia predării cursului Drept 
internațional umanitar și drepturile 
omului (Moscova, CICr, 2001), Pro-
pagarea cunoștințelor privitor la Curtea 
Penală Internațională în țările Europei 
de Est (Ch., Ambasada rFG, 2000), A 
new approach to poverty reduction in 
Moldova – combined efforts of NGOs 
and Local Authorities (Academia euro-
peană, Bonn, 2010). 

A participat la conferințe şi seminare 
de nivel național şi internațional: Ma-
nagementul instituțiilor de învățământ 
superior, Ambasada SUA, USM, Ch., Oleg Balan
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2001; Organizarea poliției și etica 
polițienească, Consiliul europei, Ch., 
2001; Operațiunile de menținere a păcii 
și acordurile privind Statutul Forțelor, 
Ambasada SUA, Institutul American 
de Studii juridice Internaționale, Ch., 
2000. 

Membru al Colegiului de Calificare 
din cadrul CSM; membru al Semina-
rului de Profil pentru susținerea te-
zelor de doctor în drept internațional 
din cadrul USM; membru al consili-
ilor de redacție al revistelor – Admi-
nistrarea Publică, Revista Moldove-
nească de Drept Internațional și Relații 
Internaționale, Московский журнал 
международного права. 

Autor şi coautor a peste 80 de lucrări, 
studii şi comunicări ştiințifice de spe-
cialitate. 

Bibliografie selectivă: 
BALAN, Oleg şi Grigore BeȘLeAGĂ. 

Terorism și antiterorism. Ch.: Acad. de 
Poliție, 2002. 139 p. ISBN 9975-930-
59-X. 

BALAN, Oleg şi Alexandru BUrI-
AN. Drept internațional public: manu-
al. vol. II. Ch.: FeP Tip. Centrală, 2003. 
386 p. ISBN 9975-78-276-0. 

BALAN, Oleg şi eduard SerBeN-
CO. Drept internațional public: manu-
al. vol. I. Ch.: Acad. de Poliție, 2001. 
606 p. 

BALAN, Oleg, r. GÎrLeA şi L. De-
NISeNCO. Drept comunitar: note de 
curs. Ch.: elena vI, 2005. 223 p. 

BALAN, Oleg, vitalie rUSU şi 
Gh. NeAGU. Dicționar de drept 
internațional umanitar. Ch.: Pontos, 
2007. 360 p. ISBN 978-9975-72-005-2. 

BALAN, Oleg, v. rUSU şi v. NOUr. 
Drept internațional umanitar: manual. 
Ch.: Univ. de Criminologie, 2003. 133 p. 

BALAN, Oleg. Protecția drepturilor 
omului în conflictele armate: monogr. 
Ch.: CeP USM, 2009. 214 p. ISBN 978-
9975-70-851-7. 

BALAN, Oleg. Protecția inter-
națională a drepturilor omului în con-
flictele armate: autoreferat (12.00.10). 
Ch., 2009. 43 p. 

BALAN, Oleg. Protecția internațio-
nală a drepturilor omului în conflictele 
armate: tz. dr. Ch., 2009. 213 p. 

BALAN, Oleg. Terorismul – crimă 
internațională. Ch.: Acad. de Poliție, 
1998. 144 p. ISBN 9975-9549-0-1. 

BUrIAN, Alexandru, Oleg BALAN 
et. al. Drept internațional public: manu-
al. ed. a III-a rev. şi adăugită. Ch.: Tip. 
elena vI, 2009. 650 p. ISBN 978-9975-
106-43-6. 

BUrIAN, Alexandru, BALAN, 
Oleg şi eduard SerBeNCO. Drept 
internațional public. ed. a 2-a. Ch.: 
CeP USM, 2005. 608 p. ISBN 9975-70-
592-8. 

 * * * 
BALAN, Oleg şi I. BALAN. 

L`organisation politique et constituti-
onnelle de la France. In: Probleme de 
lingvistică, știință literară, didactică și 
umanistică: materialele conf. intern. șt.-
pract., secția Limbi moderne și Șt. uma-
nistice a profesorilor din cadrul Acad. de 
Poliție „Ștefan cel Mare” a MAI al RM. 
Ch., 2000, pp. 90-95. 

BALAN, Oleg şi Ina CArPOv. Le 
droit de l`homme, les organes de droit, 
et le rôle des organisations nonguver-
nementales. In: Drepturile omului și 
poliția: materialele conf. intern. șt.-pract., 
secția Șt. juridice a profesorilor din ca-
drul Acad. de Poliție „Ștefan cel Mare” a 
MAI al RM. Ch., 2001, pp. 29-30. 

BALAN, Oleg şi Ina CArPOv. Le 
rôle du Comité International de la 
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Croix-rouge dans la réalisation de la 
protection humanitaire. Analele șt. ale 
Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI. Ser. 
Drept public. 2002, I, 2, 20-24. ISSN 
1857-2391. 

BALAN, Oleg şi vitalie rUSU. 
Competența acordurilor organismelor 
internaționale şi regionale în folosirea 
forței armate. In: Aspecte juridice și 
practice ale aderării actuale la Uniunea 
Europeană: a XI-a ses. de comunicări 
șt. a cadrelor didactice a Facultății de 
Drept a Univ. „Spiru Haret”. Constanța, 
2004, pp. 290-295. 

BALAN, Oleg. Garantarea păcii prin 
incriminarea agresiunii. In: Politica 
externă a RM în contextul extinderii 
NATO spre Est: materialele conf. intern. 
șt. 10-11 dec. 2002. Ch.: IrIM, 2002, 
pp. 72-75. 

BALAN, Oleg. Particularitățile repri-
mării infracțiunilor la normele dreptu-
lui internațional umanitar. In: Anuarul 
șt. al Acad. Intern. și Studii diplomatice, 
IRIM. vol. II. Ch.: IrIM, 2004, pp. 91-
93. 

* * * 
БАЛАН, Олег. Возникновение и 

развитие международного уголов-
ного правосудия. Международноe 
право. 2003, 3 (51), 133-147. ISSN 
1560-2893. 

БАЛАН, Олег. История и не-
обходимость создания МУС. 
Mеждународноe право. 2004, 2 (54), 
cc. 125-134. ISSN 1560-2893. 

БАЛАН, Олег. Понятие, причины 
и классификация терроризма. Вест-
ник Уфимского юрид. Ин-та МВД. 
2000, 1, 6-10. 

* * * 
BALAN, Oleg. In: World Police Enci-

clopedia. USA, Washington. 2006. 

BALMUȘ Victor s-a născut la 3 
octombrie 1957 în s. Ciucur-Min-

gir, r-nul Cimişlia. În 1979 a absolvit 
Institutul Agricol din Chişinău, spe-
cialitatea: Mecanizarea agriculturii. În 
1981-1984 a făcut studii de doctorat 
la Institutul de Fizică aplicată al AȘM, 
specialitatea: 05.17.03-Tehnologia pro-
ceselor electrochimice şi protecţia an-
ticorosivă. Ulterior, după absolvirea 
Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare”, 
a continuat, la aceeaşi instituție, studii-
le de doctorat la specialitatea Securita-
tea publică (1998-2002). 

În 2003 a susținut teza de doctorat Ad-
ministrarea organelor securității publice 
în RM, specialitatea 12.00.02-Drept 
public (drept administrativ), conducă-
tor ştiinţific victor GUȚULeAC, dr., 
prof. univ. 

A urmat studiile postdoctorale în 
cadrul Centrului de Drept Naţional al 
IISD al AȘM (2007-2009) şi, în 2013, a 
susținut teza de doctor habilitat în drept 
- Administrarea și autoadministrarea 
sferei științei și inovării în RM, speciali-
tatea 12.00.02-Drept public (drept ad-
ministrativ); consultanți ştiințifici: Ion 
GUCeAC, membru corespondent, dr. 
hab., prof. univ. şi Gheorghe DUCA, 
academician, dr. hab., prof. univ. 

Activitatea profesională o începe în 
calitate de inginer la Laboratorul de 
cercetări ştiințifice (1979), apoi de lec-
tor asistent la Catedra tehnologia me-
talelor ale Institutului 
Agricol din Chişinău. 
În perioada 1985-
2001 a activat în ca-
drul Ministerului 
Afacerilor Interne al 
rM, inclusiv în 1998, 
în calitate de lector 
la Catedra activitatea Victor Balmuş
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administrativă a organelor afacerilor 
interne a Academiei de Poliție „Ștefan 
cel Mare”. A continuat activitatea di-
dactică (prin cumul) la Universitatea 
de Criminologie (2003-2004), apoi la 
ASeM (din 2008).

În 2003-2004 este angajat ca cercetă-
tor ştiinţific superior la Institutul de Fi-
lozofie, Sociologie şi Drept al AȘM, iar 
din dec. 2004 a cumulat funcția de şef 
al Direcției juridice a AȘM cu funcțiile 
de cercetător ştiinţific superior şi, re-
spectiv din 2013 – cercetător ştiinţific 
coordonator în acelaşi Institut. Din 
aug. 2014 este cercetător ştiinţific prin-
cipal în Institutul de Cercetări juridice 
şi Politice, iar din ian. 2015 – director 
al Centrului Cercetări juridice din ca-
drul aceluiaşi Institut. 

A participat la executarea proiec-
telor de cercetare: Statutul-model al 
întreprinderii de leasing a tehnicii 
agricole, 1999; Strategia de dezvol-
tare a industriei pe perioada până în 
anul 2015 (Fundația Soros, 2005), 
Administrarea sferei științei și inovă-
rii în RM; Organizarea structurală și 
funcțională a clusterului educațional 
al AȘM în contextul integrării cercetă-
rii cu educația; proiectelor din cadrul 
programului de stat Integrarea științei 
și învățământului superior (2008), 
Elaborarea și racordarea la acquis-ul 
comunitar a cadrului normativ pri-
vind valorificarea durabilă și mana-
gementul resurselor acvatice, Cerce-
tări științifice și de management ale 
calității apelor (2009); proiectelor de 
transfer tehnologic: Elaborarea meca-
nismelor de finanțare venture a proiec-
telor de inovare și transfer tehnologic 
şi Evoluția cadrului normativ de regle-
mentare a investițiilor în activitatea 
inovațională din RM (2010) etc.

În cadrul proiectelor menționate a 
participat nemijlocit la elaborarea legi-
lor organice: Codul cu privire la știință 
și inovare al RM (2004), Legea cu privi-
re la producția agroalimentară ecologică 
(2005), Legea cu privire la organizarea 
și desfășurarea activității turistice în 
RM (2006), Legea cu privire la parcurile 
știinţifico-tehnologice și incubatoarele de 
inovare (2007), Legea energiei regenera-
bile (2007), Legea cu privire la funcția 
publică și statutul funcționarului public 
(2008), Codul educației al RM (2014). 

A avut stagii profesionale la Copen-
haga (Danemarca, 1999), Consiliul 
europei (Strasbourg, Franța, 2000), 
Moscova (Academia Administrării a 
MAI al Federației ruse, 2001), Atena 
(Institutul de Drept Constituțional, 
2004), Bucureşti (Academia română, 
2006), Moscova (Biblioteca Publică 
a Federației ruse, 2007), Iaşi (Filiala 
Academiei române, 2008), Chişinău 
(AAP, 2013). 

Membru al colegiului de redacție al 
revistei Legea și viața, membru al con-
siliului consultativ al Revistei Române 
de Studii Filosofice și Sociale, membru 
al comisiei de experți a Consiliului 
Național pentru Acreditare şi Atestare, 
membru al Consiliilor ştiințifice spe-
cializate pentru susținerea tezelor de 
doctor şi doctor habilitat, membru al 
seminarelor ştiințifice de profil a Insti-
tutului de Cercetări juridice şi Politice 
şi a Academiei de Administrare Publi-
că etc. 

Distincții şi mențiuni: Insigne ale 
MAI - Colaborator eminent (2000), 
Vulturul de aur (2000), 10 ani Poliția 
națională (2000), Medalia jubiliară 60 
ani de la înfiițarea instituțiilor acade-
mice din Moldova (2006), Diplome ale 
Guvernului RM de gradul II (2006) 
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şi de gradul I (2007), Medalia Crucea 
comemorativă. Participant la acțiunile 
de luptă pentru apărarea integrității și 
independenței RM 1991-1992 (2012), 
Diploma de Merit a AȘM (2013), Me-
dalia AȘM Dimitrie Cantemir (2014). 

Bibliografie selectivă: 
BALMUȘ, victor et. al. Probleme ale 

edificării statului de drept în RM. red. 
şt. A. rOȘCA. vol. 2. Ch.: Tip. Centrală, 
2006. 478 p. ISBN 978-9975-78-014-8. 

BALMUȘ, victor şi victor 
GUȚULeAC. Problemele administrării 
de stat. Ch., 2001. 306 p. ISBN 9975-
9721-2-8. 

BALMUȘ, victor şi N. LUNGeANU. 
Delegarea: dimensiuni legale și doctri-
nare. Ch., 2009. 376 p. ISBN 978-975-
62-260-8. 

BALMUȘ, victor şi v. MUNTeAN. 
Elemente de drept poliţienesc. Ch.: Tip. 
AȘM, 2006. 92 p. ISBN 978-9975-62- 
166-3. 

BALMUȘ, victor. Administrarea 
și autoadministrarea sferei științei și 
inovării în Republica Moldova. Ch.: 
Lexon-Prim, 2012. 312 p. ISBN 978-
9975-4436-2-3.

 * * * 
BALMUȘ, victor et. al. Aspecte ale 

delegării legislative în rM. Legea și 
viața. 2006, 9, 4-8. ISSN 1810-309X. 

BALMUȘ, victor et. al. Controversi-
es regarding the office all recognition 
of the authorities of the state. In: Proce-
edings Internațional Conference Justice 
and community integration, Transil-
vania University of Brașov, România, 
14th-15th of May. Braşov, 2009, pp. 
152-154. 

BALMUȘ, victor et. al. Unele aspecte 
ale asigurării normative a sferei de cer-
cetare, dezvoltare în rM. In: Valorifi-

carea rezultatelor științifice – baza dez-
voltării durabile a economiei naționale: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 2004. 
Ch., 2004, pp. 45-48. 

BALMUȘ, victor şi Gh. COSTACHI. 
Unele carențe ale procesului de armo-
nizare a legislației naționale la legislația 
comunitară. In: Dreptul național în 
contextul proceselor integraționiste euro-
pene: materialele conf. intern. șt.-pract., 
IRIM. Ch.: IrIM, 2006, pp. 21-26. 

BALMUȘ, victor şi G. DUCA. re-
formarea ştiinţei în rM: obiective, rea-
lizări, perspective. În: Probleme actuale 
ale știinţelor socio-umane în condițiile 
integrării europene: materialele conf. in-
tern. șt.-pract. Ch., 2006, pp. 23-27. 

BALMUȘ, victor şi Ion GUCeAC. 
Diversitatea formelor de organizare 
a poliţiei: istorie şi contemporaneita-
te. Legea și viaţa. 1999, 7, 17-20. ISSN 
1810-309X. 

BALMUȘ, victor şi Ion GUCeAC. 
Originea şi dimensiunea conceptului 
„contract administrativ”. evoluţia con-
tractului administrativ după declararea 
suveranităţii rM. Revista Națională de 
Drept. 2009, 1, 2-10. ISSN 1811-0770. 

BALMUȘ, victor şi Ion GUCeAC. 
Originea şi dimensiunea conceptu-
lui „contract administrativ”. Geneza 
şi evoluţia contractului administrativ 
până la declararea suveranităţii rM (23 
iun. 1990). Revista Națională de Drept. 
2008, 12, 7-12. ISSN 1811-0770. 

BALMUȘ, victor şi N. LUNGeANU. 
Delegarea legislativă – negare a princi-
piului separaţiei puterii sau consecinţă 
a colaborării puterilor în stat. Legea și 
viaţa. 2008, 7, 34-36. ISSN 1810-309X. 

BALMUȘ, victor şi N. LUNGeANU. 
Dezvoltarea instituţiei delegării legisla-
tive. Legea și viața. 2008, 8, 26-29. ISSN 
1810-309X. 
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BALMUȘ, victor şi N. LUNGeANU. 
Mecanisme şi instrumente de delegare 
administrativă în sfera ştiinței şi ino-
vării din rM. In: Delegarea: dimensi-
uni legale și doctrinare. Ch., 2009, pp. 
5-173. 

BALMUȘ, victor şi v. ŢUrCAN. Se-
curitatea publică şi dreptul poliţienesc. 
Revista Națională de Drept. 2002, 12, 
49- 52. ISSN 1811-0770. 

BALMUȘ, victor. Administrative 
contract as law source and normative 
instrument of administrative delegati-
on. Administratva un kriminala justici-
ja. 2010, 4, 56-61. 

BALMUȘ, victor. Ajustarea proiec-
tului Codului învățământului la rigo-
rile europene şi internaţionale. Akade-
mos. 2008, 4 (11), 19-20. ISSN 1857-
0461. 

BALMUȘ, victor. Asigurarea nor-
mativă a sferei ştiinţei şi inovării. Le-
gea și viaţa. 2005, 9, 6-8. ISSN 1810-
309X. 

BALMUȘ, victor. Asigurarea securi-
tăţii publice în Moldova până la 1812. 
Revista Națională de Drept. 2001, 8, 59-
64. ISSN 1811-0770. 

BALMUȘ, victor. Aspecte privind 
protecţia juridică a bunurilor cultu-
rale în rM. In: Cooperarea internaţi-
onală a organelor de drept în preveni-
rea și combaterea criminalităţii trans-
naţionale: materialele conf. șt.-pract., 
Academia de Poliţie „Ștefan cel Mare” 
a MAI. Ch.: Acad. «Ștefan cel Mare”, 
2009, pp. 108-112. 

BALMUȘ, victor. Căi de soluţio-
nare a problemelor administrării or-
ganelor securităţii publice în rM. In: 
Funcționarea instituţiilor democratice 
în statul de drept: materialele conf. in-
tern. șt.-pract., 2003. Ch., 2003, pp. 
585-590. 

BALMUȘ, victor. Clasificarea 
ştiinţelor în abordare scientică. Legea și 
viața. 2011, 2, 4-16. ISSN 1810-309X. 

BALMUȘ, victor. Conceptul delegă-
rii în doctrină şi în legislaţia rM. Legea 
și viața. 2009, 8, 4-7. ISSN 1810-309X. 

BALMUȘ, victor. Contractul admi-
nistrativ normativ – izvor al dreptului 
ştiinţei şi inovării din republica Mol-
dova. Caietul Știinţific. 2012, 538-550. 
ISBN 978-9975-66-390-8. 

BALMUȘ, victor. Cu privire la natu-
ra juridică a contractului normativ. Re-
vista Națională de Drept. 2009, 7, 6-15. 
ISSN 1811-0770. 

BALMUȘ, victor. Cu privire la nor-
mele tehnico-juridice. Legea și viața. 
2009, 7, 14-21. ISSN 1810-309X. 

BALMUȘ, victor. Derogarea şi 
excepția în doctrină şi legislaţia na-
ţională. Akademos. 2015, 1, 124-132. 
ISSN 1857-0461.

BALMUȘ, victor. Dimensiunea ju-
ridică a organizaţiei de drept public în 
legislaţia rM. Legea și viața. 2009, 3, 
18-26. ISSN 1810-309X. 

BALMUȘ, victor. evoluţia adminis-
trării sferei ştiinţei şi inovării în rM 
(după declararea independenţei rM). 
Finconsultant. 2009, 12, 34-46. ISNN-
1857-0216. 

BALMUȘ, victor. Geneza şi evoluţia 
organelor securităţii publice în Moldo-
va medievală. Ordine și lege. 2002, 17-
18, 16-20. 

BALMUȘ, victor. Le contrat admi-
nistratif – source du droit de la science 
et de l’innovation. In: Integrarea Euro-
peană. Realităţi și perspective: materi-
alele conf. intern. șt.-pract., 15-16 mai 
2009. Galaţi, 2009, pp. 132-149. 

BALMUȘ, victor. Libertatea creației 
ştiințifice şi asigurarea interesului pu-
blic în activitatea sistemului național 
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de cercetare-dezvoltare. Akademos. 
2015, 2, 65-72. ISSN 1857-0461. 

BALMUȘ, victor. Obiectul admi-
nistrării şi autoadministrării ştiinţei: 
abordări scientice. Legea și viața. 2010, 
9, 7-13. ISSN 1810-309X. 

BALMUȘ, victor. Organizarea şi 
funcţionarea poliţiei în Danemarca. 
Buletinul Asociaţiei Tinerilor Juriști. 
1999, 4 (17), 110-116. 

BALMUȘ, victor. Originea şi evolu-
ţia conceptului poliţiei. Jurnalul Juri-
dic Naţional. 2015, 2 (12), 6-10. ISSN 
1810-3081. 

BALMUȘ, victor. Persoana juridică 
de drept public. Legea și viața. 2009, 9, 
4-8. ISSN 1810-309X. 

BALMUȘ, victor. Politici în dome-
niul ştiinţei. In: Republica Moldova pe 
calea modernizării. Ch., 2015, pp. 456-
479. ISBN 978-9975-3073-0-7. 

BALMUȘ, victor. Proiectul Codu-
lui educaţiei – aspecte conceptuale şi 
legistice. Legea și viața. 2010, 6, 4-19. 
ISSN 1810-309X. 

BALMUȘ, victor. reforma institu-
ţională a MAI. Legea și viața. 1999, 9, 
26-29. ISSN 1810-309X.

BALMUȘ, victor. reformarea sferei 
ştiinţei şi inovării imperative a dezvol-
tării economiei de piaţă în rM. In: Pro-
blemele dezvoltării economiei de piaţă 
în statul de drept: materialele conf. in-
tern. șt.-pract., 2005. Bălţi: INeD, 2005, 
pp. 272-277. 

BALMUȘ, victor. Sinergia între 
învățământul superior şi cercetare. 
Controverse în administrarea educaţi-
ei şi a ştiinţei din rM. In: Respectarea 
drepturilor omului – condiţie principa-
lă în identificarea statului de drept în 
RM: materialele conf. intern. șt.-pract., 
17 sept. 2010, Bălţi. Ch.: Tip. Centrală, 
2010, pp. 150-163. 

BALMUȘ, victor. Unele aspecte pro-
corupţionale ale măsurilor anticorup-
ţie. In: Integritatea în serviciul public: 
repere etice: materialele conf. intern. șt.-
pract. Ch., 2006, pp. 216-221.

* * * 
БАЛМУШ, Виктор и A. 

AНДРОНАТИЙ. Виды и классифи-
кация информации. Закон и жизнь. 
2005, 11, 21- 23. ISSN 1810-3081. 

БАЛМУШ, Виктор и A. АНДРО-
НИТИЙ. Некоторые аспекты поня-
тия информации с точки зрения со-
временной правовой науки. Закон 
и жизнь. 2005, 12, 19-21. ISSN 1810-
3081. 

БАЛМУШ, Виктор и ДУКА, Г. 
Особенности управления и само-
управления наукой в РМ. B: Право 
на защиту прав и свобод человека 
и гражданина (к 15-летию Консти-
туции РФ и 60-летию принятия 
Всеобщей декларации прав челове-
ка): материалы междунар. науч.-
практ. конф. Московская Юрид. 
Академия, 4-5 дек. 2008 г. Т. 1. М., 
2009, cс. 187-192. 

БАЛМУШ, Виктор. Коррупция – 
один из основных барьеров рефор-
мы образования и науки в Респу-
блике Молдова. B: Образование и 
коррупция: материалы междунар. 
науч.-практ. конф., 16 сент. 2009, 
Тараклия. Ch.: Pontos, 2009, сс. 82-90. 

БАЛМУШ, Виктор. О соответ-
ствии проекта Кодекса об образо-
вании Республики Молдова евро-
пейским и международным стан-
дартам. B: Высшее профессиональное 
образование, бизнес, власть: опыт 
и перспективы взаимодействия в 
подготовке управленческих кадров, 
ориентированных на инновации: 
сб. ст. и тез. докл. Всерос. науч.-
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практ. конф. с междунар. участи-
ем, посвященной 15-летию Западно-
Уральского института экономики и 
права, 12-13 мая 2009 г. Пермь: ЗУИ-
ЭП, 2009, c. 27-31. 

БАЛМУШ, Виктор. Эволюция мо-
делей администрирования органов 
общественной безопасности в Бес-
сарабии (1812-1917). Закон и жизнь. 
2002, 12, 48-50. ISSN 1810-3081. 

BALTAG Dumitru s-a născut la 
3 iulie 1950 în s. Cojuşna, r-nul 

Străşeni. A absolvit Facultatea de Isto-
rie (1971-1976) şi Facultatea de Drept 
(1983-1988) a USM. 

În 1993 a susținut, la Academia MAI 
a Federației ruse, teza de doctorat – Li-
bertatea întrunirilor și locul organelor 
afacerilor interne în asigurarea reali-
zării ei, conducător ştiințific N.v. vI-
TrUK, dr., prof. univ., ex preşedinte 
al Curții Constituționale din Federația 
rusă. 

În 2007, la IISD al AȘM, a susținut 
teza de doctor habilitat în drept – Te-
oria răspunderii juridice: aspecte doc-
trinare, practice și metodologice, con-
sultant ştiințific victor POPA, dr. hab., 
prof. univ. 

Și-a început activitatea profesională 
în calitate de pedagog la Școala medie 
nr. 22 din or. Chişinău (1976-1978). 
În 1978-1982 a exercitat funcția de 
locțiitor al şefului Secției învățământ 
din r-nul Frunze. Pe parcursul a 19 ani 
(1982-1991), a fost lector superior la 
ȘSMM din or. Chişinău.

În perioada 1991-2001, în cadrul 
Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare”, 
a deținut funcții didactice şi manage-
riale: lector superior, prim prorector 
1994-2001; rector, 2001- 2002. În 2002-

2003 a fost prorector 
la Universitatea Cri-
minologică din Mol-
dova. 

Din 2003, şi-a con-
tinuat activitatea 
didactică în cadrul 
ULIM: conferențiar 
universitar, (2003-
2004), şef al Cate-
drei drept public (2004-2005), decan 
al Facultății de Drept (2005-2008), din 
2008 – profesor universitar la Catedra 
drept public; disciplinele de predare – 
Teoria generală a dreptului, Metodolo-
gia cercetării științifice. 

A făcut stagii de instruire profesi-
onală: la Academia de Poliție (Cairo, 
egipt, 1996), la Școala Superioară de 
jandarmi din Melun (Franța, 1999), 
International Criminal Investigative 
Training Assitance-Program ISITAP 
(2000), la escola de policia de Catalun-
ya (Barcelona, Spania, 2001), Semina-
rul Internațional în cadrul Programu-
lui ISITAP (Statul Alaska, SUA, 2002).

Membru în colegiile de redacție ale 
revistelor ştiințifice: Symposia Studen-
tium ULIM. Seria Drept (2004-2007), 
Analele ULIM. Seria Drept (2005-
2006), Revista Studii juridice și admi-
nistrative (Universitatea din Piteşti, 
românia), Studii Juridice Universitare 
(ULIM). 

A fost decorat cu Medalia Meritul 
Civic (2000) şi Medalia ULIM (2010). 

Bibliografie selectivă: 
BALTAG, Dumitru şi ecaterina BAL-

TAGA. Teoria generală a dreptului: sin-
teze pentru examene. Ch.: Ce ULIM, 
2009. 355 p. ISBN 978-9975-934-36-7. 

BALTAG, Dumitru şi Alexei GUȚU. 
Coliziunile dreptului în instituția răs-

Dumitru Baltag
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punderii juridice. Ch.: Ce ULIM, 2010. 
152 p. ISBN 978-9975-101-37-0. 

BALTAG, Dumitru şi Alexei GUȚU. 
Teoria generală a dreptului: curs teore-
tic. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2002. 
336 p. ISBN 9975-930-43-3. 

BALTAG, Dumitru şi valeriu OBA-
DĂ. Responsabilitatea juridică medica-
lă (aspecte din sistemul juridic medical 
în RM). Ch.: Univ. Criminologie, 2003. 
279 p. ISBN 9975-9738-5-X. 

BALTAG, Dumitru, Alexei GUȚU şi 
Igor UrSAN. Teoria generală a drep-
tului: curs teoret. Ch.: Acad. de Poliție 
„Ștefan cel Mare”, 2002. 336 p. ISBN 
9975-930-43-3. 

BALTAG, Dumitru, I. FLOANDer 
şi N. PArOȘANU. Sisteme adminis-
trative comparate. Constanța: ULIM, 
2005. 147 p. 

BALTAG, Dumitru. Dicționar de 
noțiuni și categorii juridice din „Teoria 
generală a dreptului”. Ch.: Acad. de 
Poliție „Ștefan cel Mare”, 1998. 298 p. 
ISBN 9975-9524-2-9. 

BALTAG, Dumitru. Sisteme ad-
ministrative comparate: note de curs. 
Constanța: ULIM, 2005. 147 p. 

BALTAG, Dumitru. Teoria generală 
a dreptului și statului: curs introductiv. 
Ch.: Tipcim, 1996. 336 p. ISBN 9975-
64-002-8. 

BALTAG, Dumitru. Teoria generală 
a dreptului: curs univ. Ch.: Ce ULIM, 
2010. 535 p. ISBN 978-9975-101-38-7; 
978-9975-920-49-0. 

BALTAG, Dumitru. Teoria răspunde-
rii juridice: Aspecte doctrinare, metodo-
logice și practice: autoreferat (12.00.01). 
Ch., 2008. 44 p. 

BALTAG, Dumitru. Teoria răspunde-
rii juridice: Aspecte doctrinare, metodo-
logice și practice: tz. dr. (12.00.01). Ch., 
2008. 292 p. 

BALTAG, Dumitru. Teoria răspunde-
rii și responsabilității juridice: monogr. 
Cons. şt. Nicolai vITrUK. Ch.: ULIM, 
2007. 437 p. ISBN 978-9975-920-49-0. 

 * * *
BALTAG, Dumitru. Abordarea 

ştiințifică a conceptului răspunderi ju-
ridice în ştiința teoretico-juridică con-
temporană. Revista Națională de Drept. 
2006, 2, 27-34. ISSN 1811-0770. 

BALTAG, Dumitru. Aplicarea cate-
goriilor teoriei generale a dreptului în 
actul de cercetare a răspunderii pena-
le. In: Tendințe globale și regionale ale 
terorismului la etapa contemporană. 
Probleme de cooperare a poliției în con-
tracararea terorismului: materialele 
conf. intern. șt.-pract., 28 iun. 2007. 
Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2007, pp. 
51-56. 

BALTAG, Dumitru. Aspects oh the 
legal responsibility and accountability 
în the judicial doctrine and member. 
In: European union’s history, culture 
and citizenship: the intern. conf., 19-20 
apr. 2008. Piteşti, 2008, pp. 46-57. 

BALTAG, Dumitru. Caracteristica 
etapelor răspunderii juridice. Legea și 
viața. 2007, 10, 4-9. ISSN 1810-309X. 

BALTAG, Dumitru. Cauzalitatea – 
condiție inerentă a răspunderii juridi-
ce. Revista Națională de Drept. 2005, 2, 
34-39. ISSN 1811-0770. 

BALTAG, Dumitru. Considerații teo-
retice referitoare la terorism şi comerțul 
(trafiful) de ființe umane ca infracțiuni 
îndreptate împotriva dreptului la viață 
a persoanei. In: Prevenirea și combate-
rea crimelor transnaționale: probleme 
teoretice și practice: materialele conf. in-
tern. șt.-pract., 6-7 oct. 2005. Ch.: Acad. 
„Ștefan cel Mare”, 2005, pp. 99-105. 

BALTAG, Dumitru. Dimensiunea 
normativ-socială a răspunderii juridi-
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ce. Revista Națională de Drept. 2007, 5, 
11-17. ISSN 1811-0770. 

BALTAG, Dumitru. eutanasia – pro-
bleme de responsabilitate morală şi 
juridică. Analele șt. ale Acad. „Ștefan 
cel Mare” a MAI al RM. Ser. Șt. sociou-
manistice. ed. a 6-a. 2006, 43-52. ISSN 
1857-0976. 

BALTAG, Dumitru. exercițiul nor-
mal şi abuziv al dreptului la întruni-
re şi sarcinile poliției în asigurarea 
desfăşurării adunărilor publice. In: 
Violența în societatea de tranziție: ma-
terialele conf. intern. șt.-pract., 16-17 
mai 2003. Ch., 2003, pp. 251-255. 

BALTAG, Dumitru. Fenomenul 
infracțional economic şi factorii care 
contribuie la evoluția lui. In: Criminali-
tatea regională: probleme și perspective 
de prevenire și combatere: materialele 
conf. intern. șt.-pract., 25-26 mai 2005. 
Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2005, pp. 
290-295. 

BALTAG, Dumitru. Idealul social de 
justiție. In: Edificarea statului de drept: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 26-27 
sept. 2003. Ch., 2003, pp. 109-115. 

BALTAG, Dumitru. Legea talionu-
lui – pedeapsă, sancțiuni şi principiul 
de răzbunare în antichitate juridică. 
Analele șt ale Acad. „Ștefan cel Mare” 
a MAI al RM. Ser. Șt. socioumanisti-
ce. ed. a 7-a. 2006, 56-60. ISSN 1857-
0976. 

BALTAG, Dumitru. Liberta-
tea individuală ca fundament al 
responsabilității. Revista Națională de 
Drept. 2006, 5, 14-19. ISSN 1811-0770. 

BALTAG, Dumitru. Probleme meto-
dologice ale teoriei răspunderii juridi-
ce. Revista Națională de Drept. 2007, 4, 
30-36. ISSN 1811-0770. 

BALTAG, Dumitru. responsabi-
litatea medicală în scriptele marilor 

civilizații antice. In: Analele ULIM. Ser. 
Drept. Ch., 2004, 5, pp. 19-27. 

BALTAG, Dumitru. Statul de drept 
şi societatea civilă. Probleme de 
interacțiune juridică şi responsabilitate 
reciprocă. In: Dreptul național în con-
textul proceselor integraționiste europe-
ne: materialele conf. intern. șt.-pract., 
22 dec. 2006. Ch.: IrIM, 2006, pp. 102-
109. 

BALTAG, Dumitru. Terorismul – 
infracțiune îndreptată împotriva drep-
tului la viață, securitatea fizică şi psihică 
a persoanei. In: Prevenirea și combaterea 
fenomenului terorismului: actualități și 
perspective: materialele conf. intern. șt.-
pract., 18 mai. 2006. Ch.: Acad. „Ștefan 
cel Mare”, 2006, pp. 58-65. 

BALTAG, Dumitru. Unele aspecte 
ale evoluției conceptului răspunderii 
juridice în istoria gândirii politico-juri-
dice. Revista Națională de Drept. 2007, 
1, 13-20. ISSN 1811-0770. 

BALTAG, Dumitru. Unele aspecte 
ale prezumției de nevinovăție ca prin-
cipiu fundamental al răspunderii ju-
ridice. Avocatul Poporului. 2006, 5-6, 
4-6. ISSN 1819-7141. 

BALTAG, Dumitru. Unele aspecte 
ale răspunderii juridice constituționale. 
Legea și viața. 2007, 8, 4-9. ISSN 1810-
309X. 

BALTAG, Dumitru. Unele aspecte 
privind responsabilitatea politică şi ju-
ridică a Guvernului. In: Analele ULIM. 
Ser. Drept. Ch., 2005, 6, pp. 5-15. 

BALTAG, Dumitru. Unele aspecte 
teoretice şi practice privind libertatea 
şi responsabilitatea în exercitarea drep-
tului la întrunire de către cetățenii rM. 
In: Funcționarea instituțiilor democra-
tice în statul de drept: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 25-26 ian. 2003. Bălți, 
2003, pp. 636-641. 
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BALTAG, Dumitru. Unele 
considerații în necesitatea elabo-
rării unei teorii ştiințifice asupra 
responsabilității şi răspunderii juridi-
ce. In: Analele ULIM. Ser. Drept. Ch., 
2007, 7, pp. 3-13. 

BALTAG, Dumitru. Unele considerații 
referitor la cauzele, care înlătură răs-
punderea juridică. Studii juridice și ad-
ministrative. 2005, 4, 18-26. 

BALTAG, Dumitru. Unele 
considerații referitor la responsa-
bilitatea şi răspunderea juridică a 
funcționarilor publici. In: Integritatea 
în serviciul public repere etice: materia-
lele conf. intern. șt.-pract., 27 oct. 2006. 
Ch.: Transparency Intern.-Moldova, 
2006, pp. 221-228. 

BALTAG, Dumitru. Unele 
considerații teoretice referitor la di-
mensiunea juridică a responsabilității 
Guvernului. Revista Națională de 
Drept. 2005, 12, 8-15. ISSN 1811-0770. 

BALTAG, Dumitru. Unele 
responsabilități privind integrarea 
instituțională a rM în comunitatea eu-
ropeană. Annales Universitatis Apulen-
sis. Ser. Jurisprudentia. 2005, 8, 23-32. 
ISSN 1454-4075. 

BALTAG, Dumitru. Unitatea de 
jurisprudență şi forma ei obligatorie în 
evoluția răspunderii de drept. Revista 
Națională de Drept. 2007, ed. spec., 31-
38. ISSN 1811-0770. 

BALTAG, Dumitru. vinovăția – te-
mei sau condiție a răspunderii juridice. 
Revista Națională de Drept. 2006, 6, 18-
22. ISSN 1811-0770. 

* * * 
БАЛТАГ, Д.A. Курс общей тео-

рии права в схемах: учеб. пособие. 
Ch.: Acad. de Poliție „Ștefan cel Mare”, 
2002. 75 c.

БАЛТАГ, Д.A. Общая теория пра-

ва в вопросах и ответах: учеб. по-
собие. Ch.: Acad. de Poliție „Ștefan cel 
Mare”, 2001. 137 c. 

БАЛТАГ, Д.A. Общая теория пра-
ва: курс лекций. Ch.: Ce ULIM, 2009. 
360 c. 

БАЛТАГ, Д.A. Политические сво-
боды собраний, митингов, уличных 
шествий и демонстраций и их ре-
ализация в деятельности органов 
внутренних дел: дис. канд. юрид. 
наук: 12.00.01. М., 1993. 161 c. 

* * * 
БАЛТАГ, Д.A. Гражданское обще-

ство – право и юридическая ответ-
ственность государства. B: Aspecte 
juridice ale societății civile: realități și per-
spective: materialele conf. intern. șt.-pract., 
26-27 febr. 2003. Ch., 2003, сс. 173-180. 

BANTUȘ Anatolie s-a născut la 12 
aprilie 1956 în s. Donduşeni, r-nul 

Donduşeni. După absolvirea UASM, 
a continuat studiile la Facultatea de 
Drept a Academiei MAI, or. Kiev, 
Ucraina. Studiile de doctorat le-a ur-
mat la AAP (1994-1998). 

În 1999 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.02-Drept public – 
Statutul juridic al funcționarului public 
în RM, conducător ştiințific Gheorghe 
COSTACHI, dr. hab., prof. univ.

Pe parcursul activității sale, a deținut 
funcții didactice şi administrative în 
structurile din do-
meniul dreptului: 
comandant al Co-
legiului de Poliție 
„Dimitrie Cantemir”, 
director general al 
D e p ar t ame ntu lu i 
Situații excepționale 
al rM, şef al Secției Anatolie Bantuş
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drept public la IISD al AȘM, expert 
internațional în drept la Consiliul eu-
ropei, profesor universitar la Catedra 
ştiințe juridice a AAP, director al Cen-
trului european al Acordului europa 
riscuri Majore al Consiliului europei.

Membru titular al Academiei 
Internaționale de Cadre (UNeSCO), 
membru al Seminarului interuniver-
sitar de profil al USM la specialitatea 
12.00.02-Drept public, membru al Co-
misiei de experți în drept a CNAA. 

I-au fost conferite: gradul de specia-
litate Maestru, gradul colonel de poliție 
al MAI şi titlul ştiințifico-didactic pro-
fesor universitar. 

A publicat monografii, manuale şi 
materiale didactice, recenzii la nume-
roase teze de masterat, teze de doctor 
în drept. 

A fost decorat cu: Ordinul 
Internațional al Protecției Civile (Gene-
va, 2002), Medalia de aur Pentru merite 
în învățământ (2000), Diploma de Me-
rit al Consiliului Suprem pentru Știință 
şi Dezvoltare Tehnologică (2006), Or-
dinul Bisericii Ortodoxe Ruse de gradul 
II, Орден преподобного Сергия Радо-
нежского (Moscova, 1999), Medalia 
Meritul militar (1996), Medalia Pentru 
serviciul excelent în menținerea ordinii 
publice (1986), Medalii jubiliare şi Mi-
nisteriale Pentru serviciul impecabil. 

Bibliografie selectivă: 
BANTUȘ, Anatolie şi G. CÎrLAN. 

Proiect al concepției reformei forțelor 
armate ale RM (pentru perioada 1997-
2000). Proiect: pentru uz de serviciu. 
Ch., 1996. 60 p. 

BANTUȘ, Anatolie şi M. GrOPA. 
Culegere de probleme pentru lecțiile 
practice la dreptul penal al RM (partea 
socială). Ch., 2001. 176 p. 

BANTUȘ, Anatolie, Igor BANTUȘ 
şi roman STArAȘCIUC. Elemente de 
drept public. Ch.: Tip. elena-vI SrL, 
2008. 473 p. ISBN 978-9975-106-13-9. 

BANTUȘ, Anatolie. Contrabanda cu 
droguri: probleme și căi de soluționare. 
Teză metodică pentru cursanții Colegiu-
lui de Poliție: pentru uz de serviciu. Ch., 
1999. 45 p. 

BANTUȘ, Anatolie. Din istoria gân-
dirii filosofice (note de curs). Ch.: Lyce-
um, 1997. 50 p. 

BANTUȘ, Anatolie. Elemente de 
drept în doctrinele filosofiei occidentale. 
Ch., 2003, 306 p. 

BANTUȘ, Anatolie. Problema structu-
rii organizatorice a serviciului securității 
publice al MAI ale RM: tz. dr. metodico-
șt. (pentru uz de serviciu). Ch. 65 p. 

BANTUȘ, Anatolie. Programa analitică 
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RM. a MAI al RM. Drept public. 2007, 
8, 13-21. 

BANTUȘ, Igor. Unele considerațiuni 
privind administrația publică. Anale 
șt. ale Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI a 

RM. a MAI al RM. St. socio-umanistice. 
ed. vII. Ch.: Acad. «Ștefan cel Mare”, 
2006, 60-61. ISSN 1857-0976. 

* * * 
БАНТУШ, Игорь. Государствен-

ная власть, управление и самоуправ-
ление в условиях формирования 
правового государства. B: O reformă 
valoroasă – factor decisiv în relansarea 
activității economice și de drept: mate-
rialele conf. intern. șt.-pract., 29-30 no-
iem. 2000, Bălți. Bălți: Inst. Nistrean de 
economie, 2001, cc. 89-91. 

БАНТУШ, Игорь. Осуществление 
суверенитета через представитель-
ные органы. Закон и жизнь. 2002, 2, 
48-51. ISSN 1810-3081. 

БАНТУШ, Игорь. Понятие кон-
ституционности государства. B: 
Aspecte juridice ale societății civile: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 26-27 
febr. 2003. Ch., 2003, cc. 489-492. 

БАНТУШ, Игорь. Понятия власть 
и управление. B: O reformă valoroasă 
– factor decisiv în relansarea activității 
economice și de drept: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 29-30 noiem. 2000, 
Bălți. Bălți: Inst. Nistrean de econo-
mie, 2001, cc. 152-155. 

БАНТУШ, Игорь. Развитие су-
дебной системы в Республике Мол-
дова. B: Научные труды Российской 
академии юридических наук: альма-
нах. Вып. 5. Т. 2. М., 2005, cc. 119-
122. 

БАНТУШ, Игорь. Роль право-
сознания общества и правоохра-
нительных органов в формирова-
нии правового государства. B: Ак-
туальные проблемы правоохрани-
тельной деятельности: материа-
лы. междунар. науч.-практ. конф., 
26-27 сент., 2008. Днепропетровск, 
2009, cc. 19-31. 
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BANTUȘ Larisa s-a născut la 13 
august 1957 în s. Șeptelici, r-nul 

Soroca. A absolvit Facultatea de Psiho-
logie şi Pedagogie a Institutului Peda-
gogic de Stat „Alecu russo” şi Faculta-
tea de Drept a Institutului Nistrean de 
economie şi Drept din or. Bălți. 

În 2003, după studiile de doctoran-
tură, în cadrul AȘM, a susținut teza de 
doctorat la specialitatea 12.00.02-Drept 
public – Mecanisme și instituții în or-
ganizarea și funcționarea sistemului de 
administrație publică locală de sorginte 
europeană, conducător ştiințific Ghe-
orghe COSTACHI, dr. hab., prof. univ. 

Activitatea didactică a promovat-o 
în calitate de profesor la Colegiul Pe-
dagogic din Soroca şi şef al Catedrei 
pedagogie, psihologie, arte şi educație 
fizică la Colegiul Pedagogic „Alexei 
Mateevici” din Chişinău. A exercitat 
funcțiile de director educație şi relații 
cu publicul la Centrul european pen-
tru reducerea riscurilor Naturale şi 
şef la Catedră drept la Universitatea 
„Perspectiva-INT”. 

I-au fost conferite: gradul didactic 
superior al Ministerului educației şi 
titlul conferențiar universitar. 

Bibliografie selectivă: 
BANTUȘ, Larisa şi v. ANDrIȚCHI. 

ABC-ul conduitei elevilor în caz de 
inundații. Ch.: reclama, 2003. 36 p. 
ISBN 9975-9725-1-9. 

BANTUȘ, Larisa. Mecanisme și 
instituții în organizarea și funcționarea 
sistemului de administrație publică lo-
cală de sorginte europeană: autoreferat 
(12.00.02). Ch., 2003. 19 p. 

BANTUȘ, Larisa. Mecanisme și 
instituții în organizarea și funcționarea 
sistemului de administrație publică 
locală de sorginte Europeană: tz. dr. 

(12.00.02). Ch., 2003. 
132 p. 

BANTUȘ, Larisa. 
Protecția copiilor de 
vârstă preșcolară și 
școlară mică în caz 
de inundații = Pro-
tection of children of 
preschool age and of 
primary school în the 
event of floor. european Associated 
Centre în Flood Problems (eACFP). 
Ch., 2002. 

* * * 
BANTUȘ, Larisa şi BANTUȘ, A. 

Cultura juridică – între imperativ şi 
necesitate. In: Cultura juridică și preve-
nirea corupției: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 1 noiem. 2007, USM. Ch., 
2007, pp. 143-146. 

BANTUȘ, Larisa. Aparatul de spe-
cialitate al autorităților reprezentative 
locale. Legea și viața. 2004, 7, 23-25. 
ISSN 1810-309X.

BANTUȘ, Larisa. Importanța 
funcției secretarului Consiliului local 
în sistemul organelor de administrație 
publică locală. Legea și viața. 2005, 2, 
29-33. ISSN 1810-309X. 

BANTUȘ, Larisa. Primarul – au-
toritate executivă locală Institutul de 
Științe ale educației. Legea și viața. 
2004, 6, 24-27. ISSN 1810-309X. 

BANTUȘ, Larisa. Probleme vizând 
instituția preşedintelui raionului. Le-
gea și viața. 2005, 3, 23-24. ISSN 1810-
309X. 

BANTUȘ, Larisa. Protecția juridică 
a autonomiei locale – mecanism in-
erent în asigurarea respectării drep-
turilor şi libertăților fundamentale 
ale omului. In: Locul și rolul organelor 
administrației publice în asigurarea res-
pectării drepturilor și libertăților fun-

Larisa Bantuş
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damentale ale omului: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 11 dec. 2003. Ch.: 
AAP, 2004, pp. 186-193.

BANTUȘ, Larisa. Sistemul de 
administrație publică locală de sorginte 
europeană. In: RM și procesul integrării 
europene: istorie, prezent și perspective: 
materialele conf. intern. șt.-pract., Univ. 
«Perspectiva-INT”. Ch., 2006, pp.152-
155. 

BANTUȘ, Larisa. Transparența be-
neficiilor şi avantajele descentralizării 
– condiție esențială în prevenirea şi 
combaterea corupției. In: Integritatea 
în serviciul public – repere etice: materi-
alele conf. intern. șt.-pract., 27 oct. 2006, 
AAP. Ch., 2007, pp. 280-287. 

BANTUȘ, Larisa. Unele aspecte a sis-
temului administrației publice locale a 
rM. Legea și viața. 2004, 8, 23-26. ISSN 
1810-309X. 

* * * 
БАНТУШ, Лариса. Групповое 

управленческое решение: специфи-
ка и роль. B: Moldova în aspectul fău-
ririi statului democratic: problemele teo-
riei și practicii: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 26 mart. 2004, Univ. Slavonă. 
Ch., 2004, cc. 111-113. 

БАНТУШ, Лариса. Макиавелли 
о государственном управлении. B: 
Moldova în aspectul făuririi statului de-
mocratic: problemele teoriei și practicii: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 26 
mart. 2004, Universitatea Slavonă. Ch., 
2004, сс. 77-79. 

БАНТУШ, Лариса. Политическая 
культура, власть и властные отно-
шения в системе государственно-
го управления. B: Aspecte juridice ale 
societății civile: realități și perspective: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 26-
27 febr. 2003. Ch.: Tip. Centrală, 2003, 
сс. 497-498.

BANTUȘ Natalia s-a născut la 27 
februarie 1985 în or. Soroca. În 

2002- 2006 şi-a făcut studiile la Facul-
tatea de Drept a ULIM, specializarea 
Drept internațional. Paralel, în aceeaşi 
perioadă, a devenit licențiată în econo-
mie la Universitatea „Perspectiva” şi, 
tot acolo, a făcut masteratul în drept 
(2006-2007). În 2007-2008 a urmat 
studii postuniversitare la Academia 
Diplomatică de la viena, Facultatea 
relații Internaționale, Austria. 

În anii 2006-2009 a făcut docto-
ratul la specialitatea Drept public 
constituțional, la AȘM şi în 2009 a 
susținut teza de doctorat la speciali-
tatea 12.00.02-Drept public – Natura 
juridică a teritoriului statului, condu-
cător ştiințific victor POPA, dr. hab., 
prof. univ. 

Activitatea profesională şi-a început-
o, în 2004, ca secretar ştiințific la Cen-
trul european pentru reducerea riscu-
rilor Naturale a Consiliul europei, fili-
ala Chişinău. În 2007-2010 a fost lector 
universitar, titular al cursul Drept di-
plomatic şi consular, apoi – specialist la 
secția Cooperare Internațională, AAP. 

A făcut stagii de instruire profesio-
nală: la Consiliul europei, Directoratul 
General 4 (educație, Cultură, Tineret 
şi Sport), Strasbourg, Franța (2008), 
la Parlamentul european Directora-
tul General Politică externă (Bruxel-
les, Belgia, 2011). În 2010 a câştigat 
Bursa Parlamenta-
ră Internațională a 
Bundestagului Ger-
man (IPS), Berlin, 
Germania. 

A participat la se-
minare ştiințifice 
profesionale: Grupele 
Etnice și Minoritățile Natalia Bantuş;
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Naționale din Germania (Academia 
europeană Schleswig-Holstein, San-
kelmark Germania, 2010), Durabilita-
te, resurse energetice reactualizate, al-
ternative (Fundația rosa-Luxemburg, 
Centrul Solar Mecklenburg-vorpom-
mern, Germania, 2010), Dezvoltarea 
curentă a politicii europene, Unitate 
prin diversitate: Identitatea europeană 
și politici noi de securitate și siguranță 
(Fundația Hanns Seidel, Brussel Belgia, 
2010), Economia de Piață – concepte și 
provocări (Fundația Konrad Adenauer, 
Wesseling, Germania, 2010), Pentru Li-
bertate, Liberalismul și Partidele Politice 
Liberale, Sisteme Politice și Comunicare 
Politică (Fundația Friedrich Naumann, 
Gummersbach, Germania, 2010), Par-
tidul Verzilor din Germania (Fundația 
Heinrich Boll Schleswig-Holstein, Kiel, 
Germania, 2010), Factorii de influență 
în colaborarea interculturală, Concepte 
de toleranță, Experiențe de discrimina-
re, Metode de soluționare a conflictelor 
interculturale (Centrul de Training In-
tercultural Carl Duisberg, Berlin, Ger-
mania, 2010), Proiectul Internațional 
RIMAWA (Comisia europeană, 2005-
2007). 

În 2011 a obținut licența de avocat. 

Bibliografie selectivă: 
BANTUȘ, Natalia. Natura juridi-

că a teritoriului statului: autoreferat 
(12.00.02). Ch., 2009. 22 p. 

BANTUȘ, Natalia. Natura juridică a 
teritoriului statului: tz. dr. (12.00.02). 
Ch., 2009. 154 p.

* * * 
BANTUȘ, Natalia şi Anatolie 

BANTUȘ. The impact of romanias 
Integration în the european Union 
over the local Public Administration. 
Buletinul Universității Petrol-Gaze din 

Ploiești. Ser. Șt. Socio-umanistice și ju-
ridice. vol. LvIII. 2006, 2, 1-4. ISSN 
1841-6594. 

BANTUȘ, Natalia. Descentraliza-
rea – formă specifică de organizare şi 
funcționare a puterii locale. Legea și 
viața. 2006, 5, 48-52. ISSN 1810-309X. 

BANTUȘ, Natalia. Dreptul 
minorităților naționale la dezvoltare şi 
identitate etnică pe un anumit terito-
riu. In: Respectarea drepturilor omului 
– condiție principală la edificarea statu-
lui de drept în RM: materialele conf. in-
tern. șt.-pract., 17 sept. 2010, Bălți. Ch: 
Tip. Centrală, 2010, pp. 390-392.

BANTUȘ, Natalia. Modelul euro-
pean de administrație publică. exem-
plul Franței. In: Probleme actuale ale 
științelor socio-umane în condițiile inte-
grării europene: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 28 ian. 2006. Ch., 2006, pp. 
590-597. 

BANTUȘ, Natalia. Organizarea ad-
ministrativ – teritorială a teritoriului 
statului. In: AAP – 15 ani de moderni-
zare a serviciului public din RM: ma-
terialele conf. intern. șt.-pract., 21 mai, 
2008. Ch.: AAP, 2008, pp. 328-331. 

BANTUȘ, Natalia. raportul dintre 
puterea de stat şi teritoriu. In: AAP – 
15 ani de modernizare a serviciului 
public din RM: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 21 mai, 2008. Ch.: AAP, 2008, 
pp. 323-324. 

BANTUȘ, Natalia. relațiile rM cu 
Uniunea europeană: realizări şi per-
spective. In: Perspectiva-INT anul de 
studii 2005- 2006: materialele conf. șt. 
anuale. Ch.: Perspectiva, 2006, 35-38.

BANTUȘ, Natalia. rolul şi funcțiile 
teritoriului statului. Legea și viața. 
2008, 7, 25-27. ISSN 1810-309X. 

BANTUȘ, Natalia. Subsidiaritatea 
– principiu de bază al descentralizării 
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şi eticii funcționarului public. In: Inte-
gritatea în serviciul public: repere etice: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 27 
oct. 2006. Ch.: Transparency Intern.-
Moldova, 2006, pp. 89-94. 

BANTUȘ, Natalia. Teritoriul – cadru 
natural, geografic al structurii de stat. 
Legea și viața. 2008, 5, 62-65. ISSN 
1810-309X. 

BANTUȘ, Natalia. Unele 
considerațiuni privind construcția co-
munitară europeană şi drepturile omu-
lui. Revista Națională de Drept. 2006, 
12, 71-77. ISSN 1811-0770. 

BANTUȘ, Natalia. Unele 
considerațiuni privind dreptul suve-
ran asupra teritoriului. In: Respectarea 
drepturilor omului – condiție princi-
pală la edificarea Statului de drept în 
RM: materialele conf. intern. șt.-pract., 
17 sept. 2010, Bălți. Ch: Tip. Centrală, 
2010, pp. 463-465.

BANTUȘ, Natalia. Unele 
considerațiuni privind legătura indi-
solubilă între elementele constitutive 
ale statului. Revista Națională de Drept. 
2008, 4, 62-67. ISSN 1811-0770. 

BARBĂNEAGRĂ Alexei s-a năs-
cut la 3 decembrie 1945 în s. Gan-

drabura, r-nul Ananiev, reg. Odesa, 
Ucraina. În 1972 a absolvit Facultatea 
de Drept, USM. În perioada 1973-1977 
a fost competitor la gradul ştiințific de 
doctor în drept, la Institutul Unional 
pentru Studierea şi elaborarea Măsuri-
lor de Profilactică a Criminalității din 
or. Moscova, rusia.

În 1986 a susținut, la Moscova, teza de 
doctorat la specialitatea 12.00.08-Drept 
penal – Ответственность за мел-
кое хищение государственного или 
общественного имущества по уго-

ловному законо-
дательству Мол-
давской ССР, con-
ducător ştiințific Iu. 
vÎȘINSKAIA, dr., 
conf. univ. 

În 2006 a susținut 
teza de doctor habili-
tat în drept la speciali-
tatea 12.00.08 – Drept 
penal – Răspunderea penală pentru 
infracțiunile contra păcii și securității 
omenirii, infracțiunile de război. 

Și-a început activitatea profesio-
nală, în 1973, în funcție de judecă-
tor, apoi preşedinte al judecătoriei 
râşcani (1973-1977). În 1977-1989 a 
fost membru al judecătoriei Supreme 
a rSSM. Consultant al Secției drept a 
CC al PCrM (1989-1990). Din 1994 
– conferențiar universitar la Catedra 
drept penal şi criminologie a ULIM. 
Director al Centrului de drept al 
Avocaților din rM (1999-2012). vice 
ministru şi ministru al justiției din rM 
(1990-1994). 

În 1997 a devenit membru al Uniunii 
Avocaților din Moldova, avocat în ca-
drul BAA Corect. 

A făcut stagii de instruire profesio-
nală: la Institutul Unional de instrui-
re a lucrătorilor organelor de justiție 
(Moscova, 1980, 1985), la Academia 
Internațională de Cadre, acreditată 
pe lângă rețeaua europeană a Cen-
trelor Naționale Informaționale de 
recunoaştere Academică şi Mobilitate 
a Consiliului europei/UNeSCO (Kiev, 
Ucraina, 1998), în SUA (2001, 2004). 

A participat la congrese, conferințe, 
simpozioane, proiecte naționale şi 
internaționale, cu obținere de gran-
turi: Lausanne (elveția, 1996), Praga 
(Cehia, 1999), Geneva, (elveția, 2003), 

Alexei Barbăneagră
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Constanța şi Cluj-Napoca (românia, 
2005), Programul de Inițiativă Juridică 
în Europa centrală și de Est al Asociației 
Avocaților Americani (1996-1999), 
Fundația Soros Moldova (2000).

Membru al Consiliilor ştiințifice: 
membru-corespondent al Academi-
ei Internaționale de Cadre, acreditată 
pe lângă rețeaua europeană a cen-
trelor naționale informaționale de 
recunoaştere academică şi mobilita-
te a Consiliului europei, UNeSCO; 
membru al Consiliului național pentru 
reforma organelor de ocrotire a nor-
melor de drept; membru al Senatului 
ULIM, din 1995; membru al Consiliu-
lui Științific al Departamentului drept, 
ULIM. 

În 2012 a fost numit consilier al 
Preşedintelui rM, în domeniul apără-
rii şi securității naționale şi secretar al 
Consiliului Suprem de Securitate. 

Autor a peste 200 de publicații 
ştiințifice. 

Distincții: Diploma de onoare a Pre-
zidiului Sovietului Suprem al rSSM, 
Ordinul Gloria Muncii (2000), Ordinul 
Republicii (2012). 

Bibliografie selectivă: 
BArBĂNeAGrĂ, Alexei şi Gh. 

ALeCU. Reglementarea penală și in-
vestigarea criminalistică a infracțiunilor 
din domeniul informatic. Bucureşti: 
Pinguin Book, 2006. 271 p.

BArBĂNeAGrĂ, Alexei şi T. 
CArPOv. Modificarea legislației pe-
nale a RM: [rap. șt. privind activitatea 
Comisiei guvernamentale]. Ch., 1999. 
15 p. 

BArBĂNeAGrĂ, Alexei şi vitalie 
GĂMUrArI. Crimele de război. Ch.: 
Centrul de Drept al Avocaților, 2008. 
496 p. ISBN 978-9975-9650-6-4. 

BArBĂNeAGrĂ, Alexei, cond. gr. 
şt. Monitorizarea eficienței și calității 
actului de justiție în contextul integrării 
europene: raport analitic. Cons. şt. Du-
mitru BrAȘOveANU. Ch.: Centrul de 
Drept al Avocaților, 2009. 78 p. 

BArBĂNeAGrĂ, Alexei, ed. Calva-
rul deportărilor. Coord. Oldrich AN-
DrYSeK. red. Maria MOCANU. Ch.: 
Centrul de Drept al Avocaților. 203 p. 
ISBN 9975-9588-4-2. 

BArBĂNeAGrĂ, Alexei, ed. Justiția 
în Moldova. Coord. şi respons. de ed. 
Maria HADÂrCĂ. Ch.: Centrul de 
Drept al Avocaților, 2004. 432 p. ISBN 
9975-9833-1-6. 

BArBĂNeAGrĂ, Alexei, ed. Prece-
dentul judiciar. Coord. de ed. Marcel 
COLUN, Irina BOBeICU şi Înaltul 
Comisariat al Națiunilor Unite pen-
tru refugiați. Ch.: Centrul de Drept al 
Avocaților, 2006. vol. ISBN 978-9975-
9650-5-7. 

BArBĂNeAGrĂ, Alexei, red. Codul 
penal al RM: cu modificările de până la 
8 august 2003: comentariu. Coord. de 
ed. Maria HADÂrCĂ. Ch.: Centrul de 
Drept al Avocaților, 2003. 836 p. ISBN 
9975-61- 291-1.

BArBĂNeAGrĂ, Alexei, viorel 
BerLIBA, Constantin GUrSCHI et. 
al. Codul penal comentat și adnotat. 
Ch.: Cartier, 2005. 656 p. ISBN 9975-
79-338-X. 

BArBĂNeAGrĂ, Alexei. Infrac-
țiunile contra păcii și securității omeni-
rii. Ch.: Centrul de Drept al Avocaților, 
2005. 560 p. ISBN 9975-9833-5-9. 

BArBĂNeAGrĂ, Alexei. La situation 
en Moldavie: Lausanne, 25-27 apr. 1996. 
Council of Europe; Swiss Institute of Com-
parative Law. Strasbourg, 1996. 14 p. 

BArBĂNeAGrĂ, Alexei. Răspunde-
rea penală pentru infracțiunile contra 
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păcii și securității omenirii, infracțiunile 
de război: autoreferat (12.00.08). Ch., 
2006. 50 p. 

BArBĂNeAGrĂ, Alexei. Răspunde-
rea penală pentru infracțiunile contra 
păcii și securității omenirii, infracțiunile 
de război: tz. dr. (12.00.08). Ch., 2006. 
263 p. 

* * * 
BArBĂNeAGrĂ, Alexei. Cauzele 

care înlătură caracterul penal al faptei. 
In: Codul penal comentat și adnotat. 
Ch.: Cartier, 2005, pp. 72-79. 

BArBĂNeAGrĂ, Alexei. Clonarea. 
Aspecte juridico-penale. In: Crimina-
listica la începutul mileniului trei: con-
statări, tendințe, perspective: materiale-
le simp. intern. de criminalistică, 24-25 
sept. 2004. Ch., 2005, pp. 139-147. 

BArBĂNeAGrĂ, Alexei. Comisia 
internațională de stabilire a faptelor 
verigă în sistemul de reprimare a celor 
mai grave infracțiuni. Avocatul Poporu-
lui. 2005, 11, 1-2. ISSN 1819-7141.

BArBĂNeAGrĂ, Alexei. Com-
patibilitatea mandatului de arest 
internațional în raport cu persoanele 
ce se bucură de imunități şi privilegii: 
teorie şi practică. Avocatul Poporului. 
2007, 10-11, 14-17. ISSN 1819-7141. 

BArBĂNeAGrĂ, Alexei. Dreptul la 
un proces echitabil: incompatibilitate a 
standartelor? Avocatul Poporului. 2008, 
7, 3-6. ISSN 1819-7141. 

BArBĂNeAGrĂ, Alexei. Impactul 
dreptului internațional penal asupra 
dreptului penal al rM. Revista de cri-
minologie, criminalistică și penologie. 
2005, 4, 242-248. ISSN 1810-729X.

BArBĂNeAGrĂ, Alexei. Incrimi-
narea infracțiunilor contra umanității 
– deziderat al timpului. Avocatul Popo-
rului. 2005, 9, 3-5. ISSN 1819-7141. 

BArBĂNeAGrĂ, Alexei. Infracțiuni 

contra drepturilor politice, de mun-
că şi altor drepturi constituționale ale 
cetățenilor; Infracțiuni în domeniul 
informaticii şi telecomunicațiilor. In: 
Codul penal comentat și adnotat. Ch.: 
Cartier, 2005, pp. 268-283. 

BArBĂNeAGrĂ, Alexei. Infracțiuni 
privind viața sexuală. In: Codul penal 
comentat și adnotat. Ch.: Cartier, 2005, 
pp. 259-266. 

BArBĂNeAGrĂ, Alexei. jurisdicția 
penală internațională. Tribunalul Mi-
litar Internațional de la Nürnberg. 
Avocatul Poporului. 2005, 6, 1-4. ISSN 
1819-7141. 

BArBĂNeAGrĂ, Alexei. justiția 
penală internațională. Tribunalul Su-
prem Internațional din Leipzig. Legea 
și viața. 2005, 11, 10-13. ISSN 1810-
309X. 

BArBĂNeAGrĂ, Alexei. La situ-
ation en Moldavie. In: Autonomie lo-
cales, integrité territoriale et protection 
des minorités. Local sef-government, 
Territorial Integrity and 28 Protection 
of Minorities, 25-27 apr. 1996, Lausan-
ne, Council of Europe; Swiss Institute 
of Comporative Law. Zurich, 1996, pp. 
11-22. 

BArBĂNeAGrĂ, Alexei. Să imple-
mentăm consecvent standardele euro-
pene. Dreptul. 2005, 6 ian. ISSN 1018-
0435. 

BArBĂNeAGrĂ, Alexei. Some pro-
blems related to the protection of fun-
damental human rights freedoms. In: 
Human rights în the Republic of Mol-
dova. Ch.: Garuda-Art, 1999, pp. 158-
169. 

* * * 
БАРБЭНЯГРЭ, Алексей. Ответ-

ственность за мелкое хищение го-
сударственного или общественно-
го имущества по уголовному законо-
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дательству Молдавской ССР: дис. на 
соиск. учен. степени канд. юрид. наук 
по спец. 12.00.08. М., 1986. 185 с. 

БАРБЭНЯГРЭ, Алексей. Ответ-
ственность за мелкое хищение го-
сударственного или общественно-
го имущества по уголовному зако-
нодательству Молдавской ССР: ав-
тореф. дис. на соиск. учен. степени 
канд. юрид. наук. М., 1986. 22 с. 

БАРБAЛАТ, П.А., А.И. БАРБЭНЯ-
ГРЭ и А.П. КОЖОВНИКОВА. То-
варищеский суд: практические ком-
ментарии к положению о товари-
щеских судах МССР. К.: Картя Мол-
довеняскэ, 1975. 159 р. 

БАРБЭНЯГРЭ, А.И. et. al. Положе-
ние о товарищеских судах: практи-
ческие комментарии. К.: Картя Мол-
довеняскэ, 1968. 121 с. 

БАРБЭНЯГРЭ, Алексей. Актуаль-
ные проблемы исполнительного про-
изводства: методические рекомен-
дации. К.: КГУ, 1990. 33 c. 

БАРБЭНЯГРЭ, Алексей. Мини-
стерство юстиции и правовая ре-
форма в Молдове. К., 1993. 45 с. 

БАРБЭНЯГРЭ, А.И. et. al. Борьба 
с наркоманией: проблемы и перспек-
тивы: моногр. К.: Штиинца, 1990. 
221 р. ISBN 5-376-00707-3. 

* * * 
БАРБЭНЯГРЭ, Алексей и Трофим 

КАРПОВ, Т. Новеллы Уголовного 
кодекса. Avocatul Poporului. 2002, 1-3, 
25-30. ISSN 1819-7141. 

БАРБЭНЯГРЭ, Алексей и Л. КУШ-
НИР, Л. Против преступности в 
сфере экономики. Соц. законность. 
1990, 3, 7-15. ISSN 0132-1536. 

БАРБЭНЯГРЭ, Алексей и Л. КУШ-
НИР, Л. Экономика и преступность. 
Известия Акад. Наук СССР. 1990, 3, 
73-87. ISSN 0321-172X. 

БАРБЭНЯГРЭ, Алексей. Заключе-
ние по концепции государственно-
территориального устройства Ре-
спублики Молдова, принятой 8 ян-
варя 1992 г. Верховным Советом 
Приднестровской Республики. За-
кон и жизнь. 1992, 4, 20. ISSN 1810-
3081. 

БАРБЭНЯГРЭ, Алексей. Имму-
нитет глав государств, руководите-
лей правительства, а также других 
должностных лиц в контексте рати-
фикации Римского Статуса. Закон 
и жизнь. 2005, 11, 10-12. ISSN 1810-
3081. 

БАРБЭНЯГРЭ, Алексей. О совер-
шенствовании законодательства об 
ответственности за мелкое хище-
ние социалистического имущества. 
В: Дальнейшее укрепление законно-
сти и правопорядка в свете реше-
ний XXVI съезда КПСС. М., 1982, cc. 
55-76. 

БАРБЭНЯГРЭ, Алексей. Совер-
шенствование законодательства об 
ответственности за мелкое хище-
ние. Известия Акад. Наук МССР. 
1981, 3, 46-50. ISSN 0321-1681. 

BASKIN Iurii (02.11.1921-
01.01.2006) s-a născut în or. 

Puşkin (Sankt Petersburg). În 1939, 
după absolvirea Școlii medii, a fost 
înmatriculat la Facultatea de Fizică a 
Universității de Stat din or. Leningrad; 
două luni mai târziu a fost recrutat în 
armată şi a participat la războiul so-
vietofinlandez (1939-1940) şi la cel de-
al Doilea război Mondial (1940-1945). 
În 1947 a absolvit, cu mențiune, Insti-
tutul de Drept din or. Leningrad. 

În 1950, la Universitatea de Stat din 
Leningrad, a susținut teza de doc-
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torat la specialita-
tea 12.00.10-Drept 
internațional public 
– Правовой режим 
договорных рек, 
conducător ştiințific 
M.Y. rAPOPOrT, 
dr., prof. univ. 

În 1964 a susținut 
teza de doctor 

habilitat în drept – Развитие 
общественно-политической мыс-
ли в Молдавии и Валахии во второй 
четверти XIX века. 

În perioada anilor 1959-1962 a con-
tribuit la organizarea Facultății de 
Drept a USM, fiind unul din fondatori 
şi primul şef al Catedrei de discipline 
statale a USM. Activitatea în Chişinău 
i-a determinat tendința de studiere şi 
interesul față de gândirea juridică şi po-
litică a Moldovei şi a Țării româneşti. 
A publicat lucrările: Din istoria gândirii 
sociale, politice și juridice din RM (opi-
nii cu privire la stat și Drept în secolele 
XV-XVII) şi Întrebări practice de drept 
internațional (tratat despre gândirea 
politică a Moldovei și Țării Românești 
în sec. XIV-XVIII. 

În 1962 a publicat monografia Punc-
tele de vedere socio-politice și juridice ale 
lui Nicolae Bălcescu (1962), lucrare care 
a stat la baza tezei de doctor habilitat 
– Dezvoltarea gândirii socio-politice și 
juridice în Moldova și Țara Româneas-
că, în al doilea trimestru al sec. XIX, 
susținută în 1964 la Facultatea de Drept 
a Universității de Stat din Leningrad. 

Din 1962 şi-a continuat activitatea 
didactică în cadrul Universității de 
Stat din Leningrad în calitate de profe-
sor al Facultății de Drept (1962-1991). 
Din 1991 a ținut prelegeri la AAP pe 
lângă Preşedintele Federației ruse şi, 

concomitent, la Catedra de filosofie a 
Universității de Stat (SPSU) şi la alte 
instituții de învățământ superior din 
or. Sankt Petersburg. În 2003 a fost ales 
membru de onoare al Academiei de 
Științe Naturale. 

Autor a peste 160 de articole şi lucrări 
ştiințifice publicate în rusia, Anglia, 
Franța, republica Chineză, dintre care 
10 monografii, care au fost traduse în 
limbile țărilor CSI şi în limba chineză. 

A fost decorat cu Ordinul Marele 
Război pentru Apărarea Patriei şi 16 
medalii sovietice.
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БАСКИН, Юрий и Л.В. КОРБУТ. 
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ДМАН. Актуальные вопросы мето-
дологии советской науки междуна-
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лении и развитии науки междуна-
родного права (к 400-летию со дня 
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БАСКИН, Юрий. Некоторые про-
блемы создания курса «Истории го-
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ский юридический журнал. 2004, 1, 
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БАСКИН, Юрий. Проблема сво-
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КОВ, А.С. ГОРШКОВ, et. al., ред. 
Право и философия: материалы 
науч.-практ. конф. [85-летие про-
фессора Ю. Я. БАСКИНА]. СПб: 
Изд-во СЗАГС, 2007. 175 с. ISBN 
978-5-897781- 255-4. 

BAȚALAI Igor s-a născut la 5 
mai 1973 în s. Cărpineni, r-nul 

Hânceşti. În 1994-1999 a fost student 
la Facultatea de Drept, ULIM. În 2005-
2010 a făcut doctorantura, specialitatea 
Drept public (Drept constituțional), în 
cadrul IISD al AȘM. 

În 2011 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.02-Drept pu-

blic (constituțional) 
– Jurisdicția consti-
tuțională – modalitate 
supremă a controlului 
constituțional într-un 
stat de drept, condu-
cător ştiințific Gheor-
ghe COSTACHI, dr. 
hab., prof. univ. 

Din 1999 a lucrat 
în organele de procuratură ale rM: aju-
tor interimar al procurorului militar al 
mun. Chişinău (1999), anchetator su-
perior al Procuraturii Chişinău (2000), 
anchetator pe cauze penale excepționale 
în Secția de anchetare a cauzelor pena-
le excepționale din cadrul Procuratu-
rii Generale (2001-2003), procuror de 
conducere a urmăririi penale în orga-
nele centrale ale MAI şi ale Procuraturii 
Generale (2003), din 2004 – procuror 
al Direcției Control al Urmăririi pena-
le şi Asistență metodică a Procuraturii 
Generale, procuror al Secției securitate 
internă a Procuraturii Generale. 

Din 2011 deține funcții didactice: 
lector la Facultatea de Drept a ULIM şi 
la Facultatea de Drept a Institutului de 
Stat de Instruire Continuă. 

I-a fost conferit gradul special de 
Consilier juridic de rangul II. 

În 2009 a fost menționat prin ordinul 
Procurorului General cu Diplomă de 
onoare şi, în 2011, a fost decorat cu In-
signa de piept Eminent al Procuraturii. 
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БАЦАЛАЙ, Игор и Геор-

ге КОСТAКИ. Конституционная 
юрисдикция, как высшая форма 
конституционного контроля в пра-
вовом государстве, мировые моде-
ли конституционной юстиции, их 
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правосудия. Закон и жизнь. 2009, 2, 
43-46. ISSN 1810-3081. 

БАЦАЛАЙ, Игор. Конституция и 
конституционность в правовом го-
сударстве. Закон и жизнь. 2009, 1, 
51-54. ISSN 1810-3081. 

БАЦАЛАЙ, Игор. Контроль кон-
ституционности законов – осново-
полагающее направление деятель-
ности Конституционного Суда в по-
строении правового государства. 
B: Contribuții științifice la edificarea și 
consolidarea statului de drept: materi-
alele conf. intern. șt., consacrate jubile-
ului de 7 de ani al prof. univ. Gh. Cos-
tachi, 3 mai 211. Ch., 2011, сс. 527-536. 

БАЦАЛАЙ, Игор. Международно-
правовые основы реформирования 
органов Прокуратуры Республи-
ки Молдова. B: Procuratura RM la 20 
ani. Rolul și locul procuraturii într-un 
stat de drept: materialele conf. intern. 
șt.-pract., dedicate a XX-a aniversări de 
la întemeierea Procuraturii RM, 27 ian. 
2012. Ch.: elena-vI, 2012, сс. 111-113. 

БАЦАЛАЙ, Игор. Основные 
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аспекты соотношения права и по-
литики в судебном конституцион-
ном контроле. B: Contribuții științifice 
la edificarea și consolidarea statului de 
drept: materialele conf. intern. șt., con-
sacrate jubileului de 70 de ani al prof. 
univ. Gh. Costachi, 3 mai 2011. Ch., 
2011, сс. 188-197. 

БАЦАЛАЙ, Игор. Предваритель-
ный и последующий виды контро-
ля конституционности законов, как 
один из гарантов верховенства кон-
ституции. Закон и жизнь. 2006, 5, 56-
57. ISSN 1810-3081. 

BAURCIULU Afanasie s-a năs-
cut la 16 februarie 1945 în or. 

vulcăneşti. După absolvirea Școlii de 
opt ani, a fost înmatriculat la Colegiul 
Pedagogic „A.S. Makarenko” din or. 
Cahul (1960-1964). În perioada 1960-
1964 a efectuat serviciul militar obliga-
toriu. În 1974 a absolvit Facultatea de 
Drept a USM. 

În 2002 a susținut teza de doctorat, 
la specialitatea 12.00.02-Drept public 
– Controlul asupra activității organelor 
administrative în dreptul comparat. 

După absolvirea Colegiului, în 1964, 
a lucrat învățător la şcoala nr. 2 din or. 
vulcăneşti. În 1974 a fost instructor în 
cadrul Sovietului raional vulcăneşti. 
Din 1976 a lucrat în organele de justiție: 
judecător, apoi preşedinte al judecăto-
riei or. Comrat, 1976-1988; avocat la 
Asociația de Consultații juridice din or. 
Comrat, 1988-1996; judecător al r-nu-
lui Taraclia, judecător al Curții de Apel 
or. Comrat, 1996-2000; preşedinte 
al judecătoriei Comrat, 2000-2005. 
Membru al Prezidiului Baroului de 
Avocați din Moldova şi Internațional. 

Începând cu 1992, şi-a desfăşurat 

activitatea şi în sfe-
ra didactică: lector, 
conferențiar univer-
sitar la Catedra drept 
penal a Universității 
din Comrat. Mem-
bru al Academiei de 
Științe din Ucraina. 

A fost decorat cu 
medalii şi diplome. 

Bibliografie selectivă: 
BAUrCIULU, Afanasie. Controlul 

asupra activității organelor adminis-
trative în dreptul comparat: autoreferat 
(12.00.02). Ch., 2002. 18 p. 

BAUrCIULU, Afanasie. Contro-
lul asupra activității organelor admi-
nistrative în dreptul comparat: tz. dr. 
(12.00.02). Ch., 2002. 177 p. 

* * * 
BAUrCIULU, Afanasie. Căi de ridi-

care a eficienței controlului parlamen-
tar. Revista Națională de Drept. 2002, 5, 
39-40. ISSN 1811-0770. 

BAUrCIULU, Afanasie. Controlul 
administrativ – element important al 
conducerii sociale. In: Conf. teoret.-șt. 
intern., 11-12 dec. 2002, Bălți. Bălți, 
2002, 165-167. 

* * * 
БАУРЧУЛУ, Афанасий et. al. 

Русско-гагаузский cловарь юридиче-
ских терминов. Комрат, 2000. 160 c. 

БАУРЧУЛУ, Афанасий и В. ИВА-
НОВ. Из истории тоталитарного 
политического режима. К: Изд-во 
ОНМУ и Междунар. Ун-та Молдо-
вы, 2005. 400 c. 

БАУРЧУЛУ, Афанасий и В. ИВА-
НОВ. Конституционное право зару-
бежных стран. Одесса-К., 2003. 322 с. 

БАУРЧУЛУ, Афанасий. Контроль 
над деятельностью администра-

Afanasie Baurciulu
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тивных органов в сравнительном 
праве: моногр. К., 2002. 106 p. 

БАУРЧУЛУ, Афанасий. Методиче-
ские указания по учебной дисципли-
не «Уголовное право». Комрат: Ком-
ратский Гос. Ун-т, 2003. 78 c. 

БАУРЧУЛУ, Афанасий. Уголовное 
право. Часть общая и особенная: 
курс лекций. Комрат: Комратский 
Гос. Ун-т, 2004. 120 с. 

МОРАРУ, В., Г. СУЛТ и А. БАУР-
ЧУЛУ. Методические указания по 
написанию курсовых работ. Комрат: 
Комратский Гос. Ун-т, 2003. 54 c. 

СОСНА, Б.И., А.З. ОНОФРЕЙ, 
А.П. БАУРЧУЛУ et. al. Правовое и 
экономическое регулирование рынка 
труда. Комрат, 2004. 213 c. 

* * * 
БАУРЧУЛУ, Афанасий. Админи-

стративно-территориальное устрой-
ство в зарубежных странах. B: Кон-
ституционное право зарубежных 
стран. К., 2005, cc. 224-241. 

БАУРЧУЛУ, Афанасий. К вопро-
су о суде присяжных. Legea și viața. 
2006, 10, 24-25. ISSN 1810-309X. 

БАУРЧУЛУ, Афанасий. Право че-
ловека и гражданина на суд при-
сяжных. Legea și viața. 2007, 5, 22-23. 
ISSN 1810-309X. 

БАУРЧУЛУ, Афанасий. Реализа-
ция конституционного права чело-
века на жизнь и его судебная защи-
та. Legea și viața. 2005, 12, 14-16. ISSN 
1810-309X. 

БАУРЧУЛУ, Афанасий. Суд при-
сяжных в мире. B: Актуальные про-
блемы общественно-гуманитарных 
наук в условиях Европейской инте-
грации. К., 2006, cc. 188-190.

БАУРЧУЛУ, Афанасий. Суд при-
сяжных в США. B: Актуальные про-
блемы общественно-гуманитарных 

наук в условиях Европейской инте-
грации. К., 2006, cc. 308-310. 

БАУРЧУЛУ, Афанасий. Суд при-
сяжных как демократический вы-
бор. Опыт России. Legea și viața. 
2007, 9, 15-17. ISSN 1810-309X. 

БАУРЧУЛУ, Афанасий. Юридиче-
ские основания рассмотрения дела 
судом присяжных. Legea și viața. 
2007, 2, 37-38. ISSN 1810-309X. 

BĂIEȘU Aurel s-a născut pe 19 iulie 
1964 în or. Chişinău. În 1981-1986 

a făcut studii la Facultatea de Drept a 
USM. A urmat studii de doctorat la 
Universitatea de Stat „M.v. Lomono-
sov” din Moscova, rusia. 

În 1990 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.03-Drept privat 
– Реализация принципа социальной 
справедливости при осуществле-
нии права собственности граждан, 
conducător ştiințific A.G. BÎKOv, dr., 
prof. univ. 

În 2012, în cadrul USM, a susținut 
teza de doctor habilitat în drept la 
specialitatea 12.00.03-Drept privat – 
Sancțiunile neexecutării contractului în 
dreptul comerțului internațional, la spe-
cialitatea 12.00.03-Drept privat.

Din 1990 şi-a desfăşurat activitatea 
didactică în cadrul Facultății de Drept 
a USM: lector la Catedra drept civil 
(1990-1994), conferențiar la Catedra 
drept internațional 
şi dreptul relațiilor 
economice exter-
ne (1994-2011), şef 
al Catedrei drept 
internațional şi drep-
tul relațiilor econo-
mice externe (1994-
2005). Aurel Băieşu



73Dicţionar enciclopedic

A făcut stagii şi cursuri de instruire 
profesională în elveția, Franța, Spania, 
Olanda, Germania, Ungaria etc. expert 
în mai multe proiecte internaționale 
sub egida Băncii Mondiale, Băncii eu-
ropene, Consiliului europei – PNUD, 
TACIS, USAID etc. 

A contribuit la elaborarea proiectelor 
de legi ale rM – Codul civil etc. 

Membru al Uniunii Avocaților din 
rM şi al Curții de Arbitraj Comercial 
Internațional de pe lângă Camera de 
Comerț şi Industrie a rM, membru al 
Consiliului consultativ al CSj a rM.

În 2009-2010 a fost deputat în Par-
lamentul rM de legislatura XvIII, 
vice preşedintele al Comisiei juridi-
ce. În 2011 a fost numit Consilier al 
Preşedintelui interimar al rM în do-
meniul juridic (2011-2012). 

În 2011 a fost numit Ambasador ex-
traordinar şi Plenipotențiar al rM în 
republica Italiană. În 2013 a fost ales 
judecător la Curtea Constițuțională a 
rM. 

Autor a peste 60 de lucrări ştiințifice: 
monografii, manuale, culegeri de note 
de curs, culegeri de comentarii de acte 
legislative, articole etc. 

Bibliografie selectivă: 
BĂIeȘU, Aurel et. al. Codul civil al 

RM: comentariu. Art. 1-511. Coord. 
Mihai BUrUIANĂ, Oleg eFIM, Ni-
colae eȘANU. Ch.: FeP Tip. Centrală, 
2006. ISBN 978-9975-78-465-8. 

BĂIeȘU, Aurel şi e. DeDIU. Semnă-
turile electronice în dreptul comerțului 
internațional: monogr. Ch.: CeP USM, 
2008. 252 p. ISBN 978-9975-70-812-8. 

BĂIeȘU, Aurel, Al. rOTArI 
şi O. ALeXA. Dreptul comercial 
internațional: note de curs. Ch.: Cartdi-
dact, 1998. 290 p. ISBN 9975-940-14-5. 

BĂIeȘU, Aurel, O. CALIN and L. 
CATTINI, L. Privatisation in an Eco-
nomy in Transition: the Case of Moldo-
va. S.l.: euro-In Library, 1995. 259 p. 

BĂIeȘU, Aurel. Contractele comerci-
ale internaționale: suport de curs. Ch.: 
CeP USM, 2007. 334 p. ISBN 978-
9975-70-188-4. 

BĂIeȘU, Aurel. Sancțiunile neexecu-
tării contractului în dreptul comerțului 
internațional: monogr. Ch.: CeP USM, 
2011. 350 p. ISBN 978-9975-71-112-8. 

BĂIeȘU, Aurel. Sancțiunile neexecu-
tării contractului în dreptul comerțului 
internațional: tz. dr. de doctor habilitat: 
12.00.03. Ch., 2011. 299 p. 

CHIBAC, Gheorghe, Aurel BĂIeȘU, 
Alexandru rOTArI, Oleg eFrIM. 
Drept civil: contracte și succesiuni. vol. 
3. Ch.: Cartier, 2010. 568 p. ISBN 978-
997579-620-0. 

CHIBAC, Gheorghe, Aurel BĂIeȘU, 
Alexandru rOTArI, Oleg eFrIM. 
Drept civil: contracte speciale. vol. 3. 
Ch.: Cartier, 2005. 684 p. ISBN 9975-
79-326-6. 

* * * 
BĂIeȘU, Aurel. Caracterele prejudi-

ciului cauzat prin neexecutarea con-
tractului de comerț internațional. Stu-
dia Universitatis. 2007, 6, 15-20. ISSN 
1814-3199. 

BĂIeȘU, Aurel. Caracterul compen-
sator al daunelor - interese alocate în 
cazul neexecutării contractului în drep-
tul comerțului internațional. Revista 
Moldovenească de Drept Internațional 
și Relații Internaționale. 2009, 1, 26-32. 
ISSN 1857-1999. 

BĂIeȘU, Aurel. Clauza penală în 
contractul de comerț internațional. 
Analele șt. ale USM. Ser. Șt. sociouma-
nistice. 2005, 1, 119-129. ISSN 1857-
3622. 
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BĂIeȘU, Aurel. Clauzele contrac-
tuale exoneratoare şi limitative de 
răspundere în dreptul comerțului 
internațional. Revista Moldoveneas-
că de Drept Internațional și Relații 
Internaționale. 2008, 2, 30-36. ISSN 
1857-1999. 

BĂIeȘU, Aurel. Conceptul şi cate-
goriile prejudiciului cauzat prin ne-
executarea contractului de comerț 
internațional. Studia Universitatis. 
2007, 6, 21-26. ISSN 1814-3199. 

BĂIeȘU, Aurel. Culpa – condiție a 
răspunderii contractuale: aspecte de 
drept comparat. Studii și Cercetări Ju-
ridice. 2007, 1-2, 92-101. ISNN 1857-
2014. 

BĂIeȘU, Aurel. executarea silită 
în natură a obligației contractuale în 
dreptul comparat şi în dreptul uniform. 
In: Protecția juridică a proprietății, 
libertății, siguranței persoanei în drep-
tul național și internațional: materiale-
le conf. intern. șt.-pract., 22 dec. 2009. 
Ch.: IrIM, 2010, pp. 28-44. 

BĂIeȘU, Aurel. L’harmonisation des 
réglementations en matière de sancti-
ons de l’inexécution du contrat. Stu-
dia Universitatis. 2008, 1, 57-59. ISSN 
1814-3199. 

BĂIeȘU, Aurel. Les réglementations 
en matière de l’inexécution du contrat 
dans le contexte du rapprochement du 
droit privé européen. Acta Universitatis 
Danubius. Juridica. 2009, pp. 111-113. 
ISSN 1844-8062. 

BĂIeȘU, Aurel. Modalitățile de eva-
luare a prejudiciului cauzat prin ne-
executarea contractului în dreptul 
comerțului internațional. Revista Mol-
dovenească de Drept Internațional și 
Relații Internaționale. 2009, 2, 30-37. 
ISSN 1857-1999. 

BĂIeȘU, Aurel. Modalitățile operă-

rii rezoluțiunii contractului în dreptul 
comerțului internațional. Revista Mol-
dovenească de Drept Internațional și 
Relații Internaționale. 2009, 4, 45-51. 
ISSN 1857-1999. 

BĂIeȘU, Aurel. Neexecutarea con-
tractului în dreptul german. Revista 
Națională de Drept. 2007, 2, 20-26. 
ISSN 1811-0770. 

BĂIeȘU, Aurel. Neexecutarea con-
tractului în dreptul anglo-american. 
Revista Națională de Drept, 2007, 3, 
25-32. ISSN 1811-0770. 

BĂIeȘU, Aurel. Neexecutarea con-
tractului în dreptul francez. Revista 
Națională de Drept. 2007, 1, 20-27 
ISSN 1811-0770. 

BĂIeȘU, Aurel. Ocrotirea drepturi-
lor creditorului obligației contractuale 
neexecutate: reglementări naționale, 
internaționale şi aspecte de drept com-
parat. In: Reafirmarea drepturilor și 
libertăților fundamentale la 60 de ani 
ai Declarației Universale a Drepturilor 
Omului: materialele conf. intern. șt.-
pract., 12 dec. 2008. Ch., 2009, pp. 26-
28. 

BĂIeȘU, Aurel. Principiul repară-
rii integrale a prejudiciului în dreptul 
comerțului internațional. Revista Mol-
dovenească de Drept Internațional și 
Relații Internaționale. 2008, 3, 28-33. 
ISSN 1857-1999. 

BĂIeȘU, Aurel. regimul neexecu-
tări contractului în Convenția de la 
viena asupra contractelor de vânza-
re internațională de mărfuri. Revista 
Națională de Drept. 2007, 4, 23-29. 
ISSN 1811-0770.

BĂIeȘU, Aurel. regimul neexecută-
rii contractului în Principiile Dreptului 
european al Contractelor şi în Prin-
cipiile UNIDrOIT referitoare la con-
tractele de comerț internațional. Revis-
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ta Națională de Drept. 2006, 11, 36-40. 
ISSN 1811-0770. 

BĂIeȘU, Aurel. reglementări în 
materia neexecutării contractelor de 
comerț internațional. Revista Moldove-
nească de Drept Internațional și Relații 
Internaționale. 2006, 1-2, pp. 32-37. 
ISSN 1857-1999. 

BĂIeȘU, Aurel. reglementări în 
materie de contracte comerciale 
internaționale. Avocatul Poporului. 
2001, 10-12, 1-4. ISSN 1819-7141. 

BĂIeȘU, Aurel. rezoluțiunea ca 
sancțiune a neexecutării contractului în 
dreptul comerțului internațional: con-
ceptul şi condițiile realizării. Revista 
Moldovenească de Drept Internațional 
și Relații Internaționale. 2009, 3, 39-45. 
ISSN 1857-1999. 

BĂIeȘU, Aurel. Unificarea dreptului 
contractelor în europa: evoluții şi per-
spective. Revista Națională de Drept. 
2006, 3, 38-44. ISSN 1811-0770.

* * * 
БЭЕШУ, Аурел. Реализация прин-

ципа социальной справедливости 
при осуществлении права собствен-
ности граждан: автореф. дис. канд. 
юрид. наук. М., 1990. 22 c. 

БЭЕШУ, Аурел. Реализация прин-
ципа социальной справедливости 
при осуществлении права собствен-
ности граждан: дис. канд. юрид. 
наук: 12.00.03. М., 1990. 189 c. 

* * * 
БЭЕШУ, Аурел. Правовое регули-

рование неисполнения договора в 
международном коммерческом пра-
ве. Юрист. 2007, 2, 11-15. 

БЭЕШУ, Аурел. Расторжение до-
говора в международном коммер-
ческом праве. В: РАЮН. Науч. тру-
ды. Вып. 10. Т. 2. М.: Юрист, 2010, cc. 
212-214. 

БЭЕШУ, Аурел. Соглашения об от-
ветственности по международным 
коммерческим договорам. B: РАЮН. 
Науч. труды. Вып. 9. Т. 2. М.: Юрист, 
2008, cc. 301-307. 

БЭЕШУ, Аурел. Соглашения об от-
ветственности по международным 
коммерческим договорам. Между-
народное частное и публичное пра-
во. 2009, 2, 17-20. ISSN 1814-3199. 

BĂIEȘU Sergiu s-a născut la 7 
august 1966 în s. Tănătari, r-nul 

Căuşeni. După absolvirea Școlii medii, 
a devenit student la Colegiul Agricol 
din or. Tiraspol (1981-1985). A făcut 
studii de licență la Facultatea de Drept 
a USM (1987-1992) şi studii de docto-
rat la Facultatea de Drept a Universității 
„Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, românia 
(1992-1999). 

În 1999, a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.03-Drept privat 
– Structura dreptului de proprietate în 
RM, conducător ştiințific ernest LU-
PAN, dr., prof. univ. 

Tema tezei de doctor habilitat, la spe-
cialitatea 12.00.03-Drept privat – Pose-
sia – stare de fapt generatoare de efecte 
juridice. 

Cariera sa cuprinde o amplă activi-
tate didactică la Facultatea de Drept a 
USM: lector (1992-1995), lector supe-
rior (1996-1999), conferențiar univer-
sitar (din 2000), şef 
al Catedrei de drept 
civil (2010-2012), 
din 2012 – decan al 
Facultății de Drept, 
lector la Centrul de 
instruire al judecă-
torilor, membru al 
Consiliului INj. Pe Sergiu Băieşu
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parcursul anilor 1993-2010 a practicat 
avocatura. 

A contribuit la elaborarea şi experti-
za proiectelor de legi, inclusiv: Legea cu 
privire la cadastrul bunurilor imobile, 
Codul civil (1999-2002, Legea cu privi-
re la organizațiile necomerciale, Legea 
apelor etc. 

Între anii 1998-1999, a fost consul-
tant în cadrul Proiectului IrIS-Moldo-
va. Preşedinte al Comisiei de Licențiere 
a profesiei de avocat, concomitent fi-
ind membru al CȘC de pe lângă CSj 
(2005-2011). Arbitru al Arbitrajului 
Internațional de pe lângă Camera de 
Comerț şi Industrie a rM. 

A prezentat comunicări la multiple 
conferințe şi seminare ştiințifice de ni-
vel național şi internațional: Prezumția 
proprietății – efect al posesiunii ca stare 
de fapt (Ch., 2006), Importanța dreptu-
lui privat roman pentru instituția po-
sesiunii în noul Cod civil al RM (Cra-
iova, românia, 2007), Buna credință 
– condiție de dobândire a dreptului de 
proprietate asupra fructelor de către 
posesor (Ch., 2006), Unele aspecte teo-
retico-practice de fundamentare a uzu-
capiunii ca mijloc de dobândire a drep-
tului de proprietate: analiza comparată 
a unor prevederi ale codurilor civile din 
RM, Ucraina și Federația Rusă (Belgo-
rod, Federația rusă, 2007), Posesiunea: 
instituție utilă și practică (Ch., 2008), 
Fundamentarea teoretică a naturi ju-
ridice a posesiunii (Ch., 2008), Aspec-
te privind coposesiunea în Codul civil 
(Ch., 2009), Privire generală asupra 
conceptului teoriei subiective ce funda-
mentează conținutul posesiunii (Ch., 
2011), Unele aspecte privind istoricul 
posesiunii (Ch., 2011), Роль и значе-
ние вещных прав в осуществлении 
предпри- нимательской деятель-

ности (Alma Atî, Kazahstan, 2012), 
Fundamentarea teoretică a includerii 
instituției posesiunii în noul Cod civil al 
RM (Cluj-Napoca, 2012 şi Ch., 2013), 
Aspecte teoretice privind posesiunea ne-
mijlocită și posesiunea mijlocită (Ch., 
2013), Соотношение норм Граж-
данского кодекса и норм специаль-
ных законов, определяющих статус 
ком- мерческого общества (Alma Atî, 
Kazahstan, 2013), Precedentul judiciar 
în RM: provocare sau finalitate (Sibiu, 
românia, 2013), Analiza comparată 
a prevederilor Codului civil al RM și a 
Codului civil al României privind pose-
sia (Univ. Bucureşti, 2013). 

Autor a peste 60 de publicații 
ştiințifice în materie de drept. 

Bibliografie selectivă: 
BĂIeȘU, Aurel, Sergiu BĂIeȘU, Oleg 

BUrUIANĂ et. al. Codul civil al RM: 
comentariu. Coord. Mihai BUrUIA-
NĂ, Oleg eFrIM, Nicolae eȘANU. 
Ch.: FeP Tip. Centrală, 2006. ISBN 
978-9975-78-465-8.

BĂIeȘU, Sergiu şi Nicolae rOȘCA. 
Drept civil, drepturile reale principale. 
Ch.: Tip. Centrală, 2005. 300 p. ISBN 
9976-78-398-8. 

BĂIeȘU, Sergiu şi Nicolae rOȘCA. 
Drept civil. Partea generală. Persoana 
fizică. Persoana juridică. ed. a 2-a. Ch.: 
Tip. Centrală, 2005. 461 p. ISBN 9975-
78-389-9. 

BĂIeȘU, Sergiu şi Nicolae rOȘCA. 
Drept civil. Partea generală. Persoana 
fizică. Persoana juridică. ed. a 4-a. Ch., 
2011. 388 p. ISBN 978-9975-78-968-4. 

BĂIeȘU, Sergiu şi Nicolae rOȘCA. 
Drept civil: scheme. Ch.: Tip. Centrală, 
2001. 195 p.

BĂIeȘU, Sergiu et. al. Bazele sta-
tului și dreptului RM. resp. de ed. v. 
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CreȚU. Ch.: Știința, 1994. 268 p. ISBN 
5-376-01858-x. 

BĂIeȘU, Sergiu, Gh. AvOrNIC şi 
Ion GUCeAC. Bazele statului și drep-
tului RM: manual. Ch.: Cartier, 1997. 
352 p. ISBN 9975-949-08-8. 

BĂIeȘU, Sergiu şi Nicolae rOȘCA, 
CLIMOvA, Ala et. al. Drept civil. Drept 
succesoral. Drept funciar. Dreptul mun-
cii. Dreptul familiei. Ch.: elan Poligraf, 
2008. 376 p. ISBN 978-9975-66-093-8; 
978-9975 -66-097-6. 

BĂIeȘU, Sergiu, resp. ed. Studii juri-
dice în onoarea prof. univ. Dr. Gheorghe 
Chibac. Ch.: CeP USM, 2013. 468 p. 
ISBN 978-9975-71-358-0. 

BĂIeȘU, Sergiu. Drept civil. Drept de 
proprietate: legislație. Ch.: Toner, 1995. 
196 p. 

BĂIeȘU, Sergiu. Drept civil. Partea 
generală. Ch., 1994. 172 p. 

BĂIeȘU, Sergiu. Drept civil. Partea 
generală. Persoana fizică. Persoana ju-
ridică. Ch.: FeP Tip. Centrală, 1997. 
158 p. ISBN 9975-923-16-X. 

MATTeI, Ugo, Sergiu BAIeȘU şi Ni-
colae rOȘCA. Principiile fundamenta-
le ale dreptului de proprietate. Trad. de 
Genoveva BOLeA. Ch.: ArC, 2000. 
346 p. ISBN 9975-61-147-8.

MUrUIANU Ion, Nicolae rOȘCA 
şi Sergiu BĂIeȘU. Particularitățile exa-
minării litigiilor ce țin de persoanele 
juridice. Manualul judecătorului la exa-
minarea pricinilor civile. Coord. Mihai 
POALeLUNGI. Ch.: Cartier, 2006. 
1014 p. ISBN 978-9975-79-412-1.

rOȘCA, Nicolae şi BĂIeȘU, Sergiu. 
Dreptul afacerilor. Ch.: Cartier, 1997. 
400 p. ISBN 9975-949-19-3. 

BĂIeȘU, Sergiu şi Nicolae rOȘCA. 
Dreptul afacerilor. vol. 1. Ch.: Tip. 
Centrală, 2004. 453 p. ISBN 9975-78-
355-4. 

BĂIeȘU, Sergiu şi Nicolae rOȘCA. 
Dreptul afacerilor. vol. 2. Ch., 2006. 
432 p. ISBN 978-9975-78-149-7. 

BĂIeȘU, Sergiu şi Nicolae rOȘCA. 
Dreptul afacerilor: scheme. Ch.: Tip. 
Centrală, 2001. 163 p. ISBN 9975-78-
140-3. 

BĂIeȘU, Sergiu şi Nicolae rOȘCA şi 
O. COjOCArU. Comentariu științifico-
practic la Legea nr.135/2007 cu privire la 
societățile cu răspundere limitată. Ch., 
2009, 160 p. ISBN 978-9975-78-824-3. 

vOLCINSCHI, victor, Sergiu 
BĂIeȘU şi Nicolae rOȘCA. Dreptul 
privat roman: scheme. Ch.: Tip. Cen-
trală, 2001. 87 p. ISBN 9975-78-120-9. 

* * * 
BĂIeȘU, Sergiu. Accesiunea – mod 

de dobândire a dreptului de proprie-
tate. In: Conferința corpului didactico-
șt. Șt. socioumanistice. v. I. Ch.: USM 
2003, pp. 111-114. 

BĂIeȘU, Sergiu. Posesia – mod de 
dobândire a dreptului de proprietate. 
In: Conferința corpului didactico-șt. Șt. 
socioumanistice. v. I. Ch.: USM, 2003, 
pp. 23-126. 

BĂIeȘU, Sergiu. Studiu comparat 
privind Dreptul civil. Uniunea euro-
peană şi rM. In: Proiectul Implementa-
rea Acordului de Parteneriat și Coope-
rare Republica Moldova-UE. Ch., 2002, 
pp. 97-99. 

BĂIeȘU, Sergiu. Uzucapiunea. Pro-
blemele implementării şi aplicării Co-
dului civil al rM la un an de la intrarea 
în vigoare. In: Sisteme de justiție federa-
lă în aspect comparat: materialele conf. 
Intern., organizată de Proiectul „Judi-
ciarul Civil și Comercial în Moldova” 
în parteneriat cu Curtea Supremă de 
Justiție, 27 apr. 2004. Ch.: judiciarul 
Civil şi Comercial în Moldova, 2004, 
pp. 178-182. 
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BĂIeȘU, Sergiu şi Nicolae rOȘCA. 
Particularitățile examinării litigiilor ce 
țin de drepturile reale. In: Manualul 
judecătorului la examinarea pricinilor 
civile. Ch.: Cartier, 2006, pp. 524-555.

BĂIeȘU, Sergiu şi Nicolae rOȘCA. 
recenzie la manualul (cursul de prele-
geri) „Dreptul economic (Partea gene-
rală)” elab. de e. COjOCArI, dr. hab. 
în drept, prof. univ. (USM). Revista 
Națională de Drept. 2008, 10, 77-82. 
ISSN 1811-0770. 

BÂCU Adelina s-a născut la 8 iunie 
1974. În 2005 a susținut teza de 

doctorat la specialitatea 12.00.02-Drep-
tul public (constituțional); organizarea 
şi funcționarea instituțiilor de drept – 
Asigurarea juridică a protecției femeii 
contra agresiunii, conducător ştiințific 
Anatolie BANTUȘ, dr. prof. univ.

Și-a desfăşurat activitatea didactică 
la: AAP, titular al cursului Dreptul fa-
miliei şi lucrări de stare civilă; ASeM, 
Facultatea economie Generală şi Drept 
- lector superior, titular al cursului 
Drept procesual civil la Catedra drept 
public şi Catedra drept privat; respon-
sabilă pentru Programul de master pro-
fesional la disciplinele Dreptul muncii, 
Sisteme jurisdicționale, Conflictele de 
muncă, Reglementări internaționale. 

Membru al Colegiului disciplinar al 
notarilor. 

Bibliografie selec-
tivă: 

BÂCU, Adelina. 
Asigurarea juridică a 
protecției femeii con-
tra agresiunii: autore-
ferat (12.00.02). Ch., 
2005, 19 p. 

BÂCU, Adelina. Asigurarea juridică a 
protecției femeii contra agresiunii: tz. dr. 
(12.00.02). Ch., 2005, 148 p. 

BÂCU, Adelina. Curs aplicativ la 
dreptul procesual civil. Partea specială. 
Ch., 2013. 245 p. ISBN 978-9975-56-
146-4. 

* * * 
BÂCU, Adelina şi A. BANTUȘ. 

violența în familie: cauzele toleranței 
şi resemnării victimelor. In: Violența în 
societatea de tranziție: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 16-17 mai 2003. Ch., 
2003, pp. 35-40. 

BÂCU, Adelina. Demnitatea 
omului în contextul prevederilor 
constituționale. Hărțuirea sexuală. Le-
gea și viața. 2004, 7, 55-58. ISSN 1810-
309X. 

BÂCU, Adelina. Dreptul la infor-
mare şi contracararea violenței față de 
femei – realități şi perspective. Revis-
ta Națională de Drept. 2004, 1, 30-33. 
ISSN 1811-0770. 

BÂCU, Adelina. Garanțiile respec-
tării independenței şi imparțialității 
judecătorilor – aspecte de drept com-
parat. Legea și viața. 2011, 12, 15-18. 
ISSN 1810-309X. 

BÂCU, Adelina. Multitudinea for-
melor de manifestare a violenței față de 
femei şi consecințele lor. Legea și viața. 
2004, 6, 47- 51. ISSN 1810-309X. 

BÂCU, Adelina. Politica educațională 
şi accesul genurilor la educație factori 
decisivi în lupta pentru contracararea 
violenței față de femei. Legea și viața. 
2004, 12, 25- 27. ISSN 1810-309X.

BÂCU, Adelina. Principiul accesului 
liber la justiție prin prisma legalității 
şi temeiniciei hotărârii judecătoreşti. 
Analele ASEM. ed. a 6-a. 2008, 137-
140. ISSN 1857-1433. 

BÂCU, Adelina. Proiecte de Adelina Bâcu
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intervenție comunitară în domeniul 
combaterii violenței față de femei. Le-
gea și viața. 2005, 6, 33-36. ISSN 1810-
309X. 

BEJAN Octavian s-a născut la 5 iu-
lie 1972 în or. Chişinău. În 1995 

a absolvit cu Diplomă de Merit Facul-
tatea de Drept a Academiei de Poliție 
„Ștefan cel Mare”, specializarea – An-
chetă penală. În 1996-1997 a făcut stu-
dii la IFSD al AȘM. A urmat studii 
postuniversitare, magistru în sociolo-
gie, la USM în 1998-1999. 

În 2009 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal 
– Interesul: aspectul criminologic al pro-
blemei, conducător ştiințific valeriu 
BUjOr, dr., prof. univ. Lucrarea a fost 
menționată de către CNAA al rM ca 
Cea mai bună teză de doctor în dome-
niul dreptului în anul 2009. 

Și-a manifestat activitatea ştiințifică 
şi managerială la: Centrul de cerce-
tări ştiințifice al Academiei „Ștefan 
cel Mare” a MAI (1995-2003) – cola-
borator ştiințific inferior, colaborator 
ştiințific, colaborator ştiințific supe-
rior, şef de laborator, şef de secție; la 
Universitatea de Criminologie din 
Moldova (2003-2004) – şef-interimar 
al Centrului de cercetări ştiințifice; 
la Centrul de Prevenire şi Asistență 
Criminologică a rM (2006-2011) – 
cercetător ştiințific, director adjunct; 
la Institutul de Științe Penale şi Cri-
minologie Aplicată a rM – prorector 
pentru ştiință şi relații interuniver-
sitare, şef al Centrului de cercetări 
ştiințifice, conferențiar universitar 
interimar, rector interimar (din 2011). 

A inițiat cercetarea ştiințifică sis-
tematică a activității criminologice, 

în calitate de obiect 
distinct de cercetare, 
a cercetat istoria cri-
minologiei naționale. 
A elaborat metode de 
cercetare ştiințifică: 
abstract-constructi-
vă, corelarea crimi-
nologică unicarac-
terială, construcția 
criminologică abstractă (un model de 
prognozare criminologică a manifes-
tărilor de corupție). A elaborat tehnici 
şi procedee de analiză criminologică şi 
a contribuit la dezvoltarea şi preciza-
rea celor existente: schița unui model 
de prognozare criminologică a com-
portamentului agenților economici, 
metodele de evaluare a activității an-
ticrimă. A elaborat concepții privind 
activitatea criminologică, criminali-
tatea organizată, corupția, necesitatea 
şi întâmplarea, necesitatea şi interesul 
(motivul comportamentului criminal), 
pedeapsa penală, politica criminologi-
că, luarea deciziilor în activitatea an-
ticrimă, criminalitatea transnațională 
şi transfrontalieră. A realizat o deli-
mitare metodologică fundamentală: 
crima în calitate de interdicție socială 
şi crima în calitate de act de conduită, 
explicând însemnătatea ei deosebi-
tă pentru cunoaşterea criminologică 
şi înțelegerea fenomenelor criminale. 
A elaborat teorii şi metodologii des-
pre comportamentul criminal, despre 
procesele sociale actuale (democrati-
zarea, destrămarea familiilor, scăde-
rea natalității), despre sistemul fac-
torilor demografici, care influențează 
criminalitatea, modul şi ordinea de 
interacțiune a acestora; regularitățile 
de manifestare ale criminalității. A de-
limitat, definit şi caracterizat metodele 

Octavean Bejan
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de asigurare a securității criminologi-
ce private; a elaborat sistematizări ale 
cunoştințelor criminologice în materie 
de activitate anticrimă, de evaluare a 
performanței profesionale a consilieru-
lui de probațiune juvenilă, de evaluare 
a activității anticrimă. 

Și-a desfăşurat activitatea didactică 
la: Institutul de Științe Penale şi Crimi-
nologie Aplicată al rM – conferențiar 
universitar interimar, rector interi-
mar; la Academia de Poliție „Ștefan cel 
Mare” a MAI – lector universitar; la 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă” – lector universitar; titular al 
cursurilor: Criminologie: curs special, 
Statistică criminologică, Bazele teoriei 
securității private, Metodologia cerce-
tării sociologice, Sociologie; discipline 
predate: Introducere în criminologie, 
Drept penal, partea generală. Lector 
la cursurile de scurtă durată, destina-
te polițiştilor şi altor funcționari din 
administrația publică centrală şi locală 
în domeniul: Corupției, Traficului de 
ființe umane, Drepturilor omului, Me-
todicii și Andragogiei. 

În 2004-2007 a participat în activita-
tea Centrului pentru Combaterea Cri-
melor economice şi Corupției al rM în 
calitate de şef al Secțiilor relații exter-
ne, protocol şi mass-media, Analiză şi 
evidență, Sinteze şi informație. 

A făcut stagieri de instruire profe-
sională: în calitate de agent de securi-
tate la Agenția de securitate „Sécurité 
Kolossal inc” (Canada, 2009, analist 
în domeniul informației strategice la 
Serviciul de Poliție al mun. Gatineau 
(Canada, 2009-2011). A elaborat o 
strategie de reducere cu 10% în 2 ani 
a criminalității în municipiul Gatineau 
(Canada),care a fost implementată, 
soldându-se cu rezultatele scontate. 

Membru-fondator al Asociației 
de Criminologie din rM (1994), 
preşedinte al Asociației Tinerilor jurişti 
Cercetători (1999-2005), membru-fon-
dator şi membru al Consiliului de ad-
ministrare a Asociației Criminologilor 
din rM (din 2004). Coordonator al 
Anuarului științific al Centrului de cer-
cetări științifice al Academiei „Ștefan cel 
Mare” a MAI şi al Asociației Tinerilor 
Juriști Cercetători; secretar responsabil 
de ediție al Revistei de Criminologie, 
Drept penal și Criminalistică; redactor 
ştiințific al Jurnalului Juridic Național. 

A prezentat comunicări la peste 20 
de reuniuni ştiințifice. Inițiator şi par-
ticipant activ la organizarea primei 
conferințe criminologice metodologice 
din rM - Starea actuală și perspectivele 
științei criminologice în RM, la care s-a 
propus instituirea funcției de crimino-
log în rM (2002). 

rezultatele cercetărilor ştiințifice au 
fost prezentate în peste 100 lucrări pu-
blicate, inclusiv în peste 30 de mono-
grafii, studii, ghiduri, materiale didac-
tice, dicționare. 

Mențiuni: Mulțumiri ale MAI în nu-
mele Preşedintelui rM (1999), Insigna 
MAI Pentru serviciul impecabil de cate-
goria a III-a (2001). 

Bibliografie selectivă: 
BejAN, Octavian et. al. Academia 

de Poliție „Ștefan cel Mare”: istorie și 
contemporaneitate. Ch.: Ce Acad. de 
Poliție»Ștefan cel Mare”, 2000, 170 p. 
ISBN 9975-930-11-5.

BejAN, Octavian et. al. Elemente de 
criminologie. Ch.: Știința, 1997. 86 p. 
ISBN 9975-67-049-0.

BejAN, Octavian et. al. Instruirea în 
domeniul drepturilor omului a colabo-
ratorilor de poliție: ghidul formatoru-
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lui. Ch.: CeP Bons Offices 2008. 336 p. 
ISBN 978-9975-80-145-4. 

BejAN, Octavian et. al. Suportul cri-
minologic în activitatea poliției. Ch., 
2001, 152 p. ISBN 9975-930-38-7. 

BejAN, Octavian şi Gh. BOTNArU. 
Traficul de ființe umane. Ch.: Pontos, 
2002. 76 p. ISBN 9975-902-33-2.

BejAN, Octavian şi valeriu BUjOr. 
Criminalitatea profesională. Ch.: Lyce-
um, 1999. 40 p. ISBN 9975-939-00-7. 

BejAN, Octavian şi valeriu BUjOr. 
Criminalitatea recidiviștilor. Ch.: Lyce-
um, 1998. 36 p. ISBN 9975-939-52-X. 

BejAN, Octavian şi valeriu BUjOr. 
De ce tranziția s-a transformat în criză 
socială? Ch.: Tip. ericon, 2008. 96 p. 
ISBN 978-9975-9679-5-2. 

BejAN, Octavian şi valeriu BUjOr. 
Interes și crimă. Ch., 2004. 192 p. ISBN 
9975-9743-5-X.

BejAN, Octavian şi valeriu BUjOr. 
Mecanismul comportamentului criminal. 
Ch., 2003. 36 p. ISBN 9975-9738-2-5. 

BejAN, Octavian, elab. Dicționar de 
criminologie. Ch.: ericon SrL, 2009. 
104 p. ISBN 978-9975-9679-8-3. 

BejAN, Octavian, valeriu ȚUrCAN 
şi Igor UrSAN. Cum să eviți crimele și 
criminalii: sfaturi utile. Ch.: Ce Acad. 
„Ștefan cel Mare”, 2002. 65 p. ISBN 
9975-930-63-8. 

BejAN, Octavian valeriu ȚUrCAN 
şi Igor UrSAN. Prevenirea corupției în 
instituțiile publice: ghidul funcționarului 
public. Ch.: Transparency Intern.-Mol-
dova, 2005. 84 p. ISBN 9975-9869-2-7. 

BejAN, Octavian. Corupția: noțiune, 
prevenire și contracarare. Ch.: FeP Tip. 
Centrală, 2007. 136 p. ISBN 9975- 
9869-2-7.

BejAN, Octavian. Criminologi au-
tohtoni. Ch.: elan Poligraf, 2008. 138 p. 
ISBN 978-9975-66-036-5. 

BejAN, Octavian. Explicație crimi-
nologică a comportamentului criminal. 
Ch.: ericon SrL, 2009. 136 p. ISBN 
978-9975-9805-0-0. 

BejAN, Octavian. Realizarea cerce-
tărilor criminologice teoretice. Ch.: eri-
con SrL, 2009. 158 p. ISBN 978-9975-
9805-7-9. 

BUTNArU, Gheorghe, Octavian Be-
jAN şi efim OBrejA. Cum să ne pro-
tejăm de corupție: ghid pentru cetățean. 
Ch.: Transparency Intern.-Moldova, 
2006, 70 p. ISBN 978-9975-9851-6-1. 

BUTNArU, Gheorghe, valeriu BU-
jOr şi Octavian BejAN. Caracterizare 
criminologică și juridico-penală a trafi-
cului de ființe umane. Ch.: ericon SrL, 
2008. 160 p. ISBN 978-9975-9679-7-6. 

CIPOveNCO, Steluța et. al. Ghid bi-
bliografic de criminologie: ediții autoh-
tone. Coord. valeriu BUjOr, Octavian 
BejAN et. al. Ch., 2000. 150 p. ISBN 
9975-930-15-8. 

TOMOZeI, Tudor, Octavian BejAN 
et. al. Poliția RM: evenimente și fapte 
1990-2000. Ch.: Ce al Acad. de Poliție, 
2000. 200 p. ISBN 9975-930-14-X. 

* * * 
BejAN, Octavian şi valeriu BUjOr. 

Cu privire la esența crimei şi pedepsei. 
In: Pedeapsa ca formă a răspunderii ju-
ridice și rolul ei în societatea de tranziție. 
Ch.: Ce Univ. de Criminologie, 2002, 
pp. 49-56. 

BejAN, Octavian şi valeriu BUjOr. 
Cu privire la esența şi pericolul social 
al criminalității. Analele șt. ale Acad. 
„Ștefan cel Mare” a MAI al RM. 2004, 
1-2, 5-11. ISSN 1810-729X. 

BejAN, Octavian şi valeriu BUjOr. 
Despre cercetarea criminologică a pro-
blemei interesului. Analele şt. ale Acad. 
„Ștefan cel Mare” a MAI al rM. 2002, 
9-12. ISSN 1857-0976. 
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BejAN, Octavian şi valeriu BUjOr. 
Gravitatea infracțiunilor de corupție 
după noul Cod penal şi implicațiile ei 
în prevenirea şi contracararea feno-
menului. In: Prevenirea și combaterea 
corupției în RM: aspecte teoretice și 
practice. Ch.: Transparency Intern.-
Moldova, 2004, pp. 160-167. 

BejAN, Octavian şi valeriu BUjOr. 
Problema interesului în criminologie. 
In: Studii criminologice și juridice pri-
vind criminalitatea: an. Ch., 2001, pp. 
55-63. 

BejAN, Octavian şi valeriu BUjOr. 
Schiță teoretică privind prognozarea 
criminologică individuală a compor-
tamentului agenților economici. In: 
Criminalistica la începutului mileniului 
trei: constatări, tendințe, perspective: 
materialele simp. intern. de criminalis-
tică. Ch., 2005, 209-212.pp. 

BejAN, Octavian şi Gh. BUTNArU. 
Caracterizarea criminologică a trafi-
cului de ființe umane. Ordine și lege. 
2002, 27-28, 26-29. 

BejAN, Octavian şi Gh. BUTNA-
rU. Considerații privind reformarea 
temeinică a concepției de pregătire a 
cadrelor de poliție. In: Perfecționarea 
continuă a cadrelor din organele aface-
rilor interne și optimizarea procesului 
de instruire profesională. Ch.: Știința, 
2003, pp. 110-112. 

BejAN, Octavian şi Gh. BUTNArU. 
Sugestii asupra normelor referitoare la 
traficul de ființe umane prevăzute în 
Codul penal al rM. Revista Națională 
de Drept. 2002, 3, 43-46. ISSN 1811-
0770. 

BejAN, Octavian şi Sergiu ILIe. 
Unele aspecte privind componența 
de infracțiune. Revista de Filosofie și 
Drept. 1998, 1, 71-74. ISSN 0236-3062. 

BejAN, Octavian. Cadrul penal al 

corupției după Codul penal al rM. 
Revistă de Criminologie, Drept penal și 
Criminalistică. 2006, 3-4, 15-21. 

BejAN, Octavian. Caracterizare a 
modurilor de structurare a cercetării 
criminologice. Legea și viața. 2009, 12, 
35-36. ISSN 1810-309X. 

BejAN, Octavian. Caracterizare ge-
nerică a sistemului de asigurare crimi-
nologică a vieții sociale. Legea și viața. 
2009, 8, 11-12. ISSN 1810-309X. 

BejAN, Octavian. Câteva remarci 
referitoare la rolul ştiinței în instruirea 
cadrelor de poliție. In: Perfecționarea 
continuă a cadrelor din organele aface-
rilor interne și optimizarea procesului 
de instruire profesională. Ch.: Știința, 
2003, pp. 104-105. 

BejAN, Octavian. Concepție crimi-
nologică privind sistemul activității 
practice anticrimă. Legea și viața. 2010, 
9, 13-16. ISSN 1810-309X. 

BejAN, Octavian. Conceptul de con-
trol criminologic asupra criminalității. 
Legea și viața. 2008, 11, 39-41. ISSN 
1810-309X. 

BejAN, Octavian. Conceptul de 
politică criminologică. Legea și viața. 
2008, 8, 22-23. ISSN 1810-309X. 

BejAN, Octavian. Condiția tânăru-
lui cercetător basarabean în societatea 
post sovietică. In: Starea actuală și per-
spectivele științei criminologice în RM. 
Ch., 2002, pp. 123-126. 

BejAN, Octavian. Consecințele 
corupției. In: Progrese și perspective în re-
primarea corupției. Centrul pentru Com-
baterea Crimelor Economice și Corupției. 
Ch.: Bons Offices, 2007, pp. 18-20. 

BejAN, Octavian. Considerații 
privind fenomenul criminalității 
transfrontaliere şi transnaționale. 
In: Prevenirea și combaterea crimelor 
transnaționale: probleme teoretice și 
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practice (traficul de ființe umane, tero-
rismul, spălarea banilor, traficul ilicit 
de droguri și armament). Ch.: Acad. 
„Ștefan cel Mare”, 2005, pp. 197-199. 

BejAN, Octavian. Considerații pri-
vind utilizarea categoriei necesității şi 
întâmplării în cunoaşterea criminolo-
gică şi prevenirea criminalității. Legea 
și viața. 2011, 9, 9-11. ISSN 1810-309X. 

BejAN, Octavian. Contribuții la de-
finirea filozofico-sociologică a concep-
tului de interes. Revista de Filosofie și 
Drept. 2001, 2, 64-70. ISNN 0236-3062. 

BejAN, Octavian. Criminalitatea 
minorilor şi soluția educațională între 
mit şi realitate. In: Studii criminologice 
și juridice privind criminalitatea. Ch., 
2001, pp. 45-54. 

BejAN, Octavian. Cuvânt în apăra-
rea polițistului. In: Studii criminologice 
și juridice privind criminalitatea: an. 
Ch., 2001, pp. 5-9. 

BejAN, Octavian. De la savanți … 
la experți. Revista de Filosofie și Drept. 
1999, 2-3, 82-86. ISNN 0236-3062. 

BejAN, Octavian. Definirea meca-
nismului comportamentului crimi-
nal individual în criminologie. Legea 
și viața. 2008, 2, 19-21. ISSN 1810-
309X. 

BejAN, Octavian. evoluția ştiinței 
criminologice în Basarabia. In: Starea 
actuală și perspectivele științei crimino-
logice în RM. Ch., 2002, pp. 107-122. 

BejAN, Octavian. evoluția ştiinței 
criminologice în Basarabia. Revista de 
Criminologie, Drept penal și Crimina-
listică. 2006, 2, 1-14. ISSN 1810- 729X. 

BejAN, Octavian. Falsa opoziție: te-
orie contra practică sau orientarea spre 
normal? Legea și viața. 1999, 8, 18-19. 
ISSN 1810-309X. 

BejAN, Octavian. Interesul: unitățile 
semantice minime sub aspectul so-

ciocriminologic. In: Analele șt. ale 
Acad. de Poliție»Ștefan cel Mare”. Ch.: 
Ce Acad. de Poliție „Ștefan cel Mare”, 
2000, pp. 7-17. 

BejAN, Octavian. Între imperativele 
educaționale şi specificul polițienesc. 
In: Tehnologii moderne în instruire. 
Ch., 2001, pp. 13-15. 

BejAN, Octavian. Ipostazele 
corupției. Legea și viața. 2006, 3, 28-34. 
ISSN 1810-309X. 

BejAN, Octavian. Model de pro-
gnozare criminologică a corupției în 
instituțiile publice. Legea și viața. 2006, 
7, 28-31. ISSN 1810-309X. 

BejAN, Octavian. Model explicativ 
al accidentelor rutiere. Legea și viața. 
2010, 12, 12-14. ISSN 1810-309X. 

BejAN, Octavian. Oportunitatea 
educației anticorupție ca metodă de 
prevenire a fenomenului. In: Progrese și 
perspective în reprimarea corupției. Ch.: 
Bons Offices 2006, pp. 12-15. 

BejAN, Octavian. Organizațiile ne-
guvernamentale şi perimetrul juridic. 
In: Statul, Societatea, Omul: realizări și 
probleme ale tranziției: materialele conf. 
șt., 9 dec. 1998. Ch., 1998, pp. 78-82. 

BejAN, Octavian. Perspectivele 
ştiinței criminologice autohtone. In: 
Starea actuală și perspectivele științei cri-
minologice în RM. Ch., 2002, pp. 22-38. 

BejAN, Octavian. Ponderea şi im-
pactul corupției asupra criminalității. 
Analele șt. ale Acad. „Ștefan cel Mare” 
a MAI al RM. 2005, 1-2, 34-43. ISSN 
1810-729X. 

BejAN, Octavian. Principiul de 
acțiune şi funcția socială a pedepsei 
penale. Analele șt. ale Acad. „Ștefan cel 
Mare” a MAI al RM. 2004, 1-2, 12-25. 
ISSN 1810-729X. 

BejAN, Octavian. Problema intere-
sului în gândirea socratică. In: Analele 
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șt. ale USM. Ch.: CeP USM, 2001, pp. 
37-39. 

BejAN, Octavian. referiri privind 
componentele educației anticorupție. 
In: Cultura juridică și prevenirea 
corupției. Ch.: Transparency Intern. - 
Moldova, 2007, pp. 168-171. 

BejAN, Octavian. reflecții asu-
pra semnificației sociale a drepturilor 
omului. In: Dreptul național în contex-
tul proceselor integraționiste europene. 
Ch.: IrIM, 2007, pp. 490-491. 

BejAN, Octavian. Sistem al 
explicațiilor criminologice ale modifi-
cării stării criminalității. Legea și viața. 
2010, 10, 4-6. ISSN 1810-309X. 

BejAN, Octavian. Spre o definire 
criminologică exactă a criminalității 
organizate. Revista Națională de Drept. 
2002, 9, 33-37. ISSN 1811-0770. 

BejAN, Octavian. Spre o nouă po-
litică criminologică sau recenzie la 
articolul ştiințific»Dreptul victimei la 
restituirea daunei”. In: Ghid bibliografic 
de criminologie. Ediții autohtone. Ch., 
2000, pp. 113-117. 

BejAN, Octavian. Testul de onesti-
tate: instrument bilateral indispensabil 
în contracararea şi prevenirea eficientă 
a corupției. In: Integritatea în serviciul 
public: repere etice. Ch.: Transparency 
Intern.-Moldova, 2006, pp. 207-211. 

BejAN, Octavian. Trăsăturile defini-
torii ale corupției. Legea și viața. 2005, 
9, 49- 54. ISSN 1810-309X. 

BejAN, Octavian. Unele reflecții 
asupra gândirii socio-umanistice. Re-
vistă de Filosofie și Drept. 2006, 3, 131-
143. ISNN 0236-3062. 

UrSAN, Igor, Octavian BejAN şi 
valeriu ȚUrCAN. Criminolog: spe-
cialitate de perspectivă pentru orga-
nele afacerilor interne optimizare. In: 
Perfecționarea continuă a cadrelor din 

organele afacerilor interne și optimiza-
rea procesului de instruire profesională. 
Ch.: Știința, 2003, pp. 217-219. 

UrSAN, Igor, Octavian BejAN şi 
valeriu ȚUrCAN. Perfecționarea 
profesională în cadrul organelor de 
poliție: idei şi soluții de optimizare. In: 
Perfecționarea continuă a cadrelor din 
organele afacerilor interne și optimiza-
rea procesului de instruire profesională. 
Ch.: Știința, 2003, pp. 157-157. 

 * * *
БЕЖАН, Октавиан и C. ИЛИЙ. 

Организация работы криминологов 
полиции Канады. Научный портал 
МВД России. 2010, 4 (12), 133-136. 
ISSN 2073-4069. 

BELEAEV Nicolai (23.08.1923-
01.04.2004) s-a născut în s. Dor, 

Iaroslavl, rusia. În 1945 a susținut – 
teza de doctorat – О преступлениях 
против социалистической систе-
мы хозяйства по советскому уголов-
ному праву, conducător ştiințific M.Д. 
ȘArGOrODSKI, dr. hab., prof. univ. 

În 1964 a susținut teza de doctor habi-
litat în drept – Цели наказания и сред-
ства их достижения в исправительно-
трудовых учреждениях. 

În 1959-1961 a activat în cadrul Ca-
tedrei de drept şi procedură civilă a 
Facultății de Drept a USM. A publicat 
studii ştiințifice, inclusiv monografice, 
care au fost stat la baza procesului de 
instruire a specialiştilor şi au servit ca 
punct de reper pentru cercetările ulte-
rioare în Moldova.

Din 1961 şi-a desfăşurat activita-
tea ştiințifică şi didactică în cadrul 
Facultății de Drept a Universității de 
Stat din or. Leningrad, având funcțiile 
- adjunct al decanului, prorector, şef al 
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Catedrei drept penal. 
Autor a peste 120 

de lucrări ştiințifice. 
A fost decorat cu 

Ordinul Marelui răz-
boi pentru apărarea 
Patriei gr. II; Cavaler 
al Ordinului „Знак 
Почета”. 

Bibliografie selectivă: 
АЛЕКСЕЕВ, Н.С., Н.А. БЕЛЯЕВ, 

Е.И. ВАЙСМАН, Н.Д. ГОЛЬДЕН-
БЕРГ. Комментарий к Уголовному 
кодексу Молдавской ССР. Ред. БЕ-
ЛЯЕВ, Н.А. и А.И. САНТАЛОВ. К.: 
Картя Молдовеняскэ, 1968. 398 c. 

БЕЛЯЕВ, Н.А. О преступлениях 
против социалистической системы 
хозяйства по советскому уголовно-
му праву: автореф. дис. канд. юрид. 
наук. Л., 1954. 20 с. 

БЕЛЯЕВ, Н.А. Цели наказа-
ния и средства их достижения в 
исправительно-трудовых учрежде-
ниях: автореф. дис. д-ра юрид. наук. 
Л., 1963. 41 с. 

* * *
БЕЛЯЕВ, Н.А. Методологические 

основы изучения причин преступ-
ности. В: Тезисы докладов и сообще-
ний на межвузовской конференции 
по теоретическим и методологиче-
ским проблемам правовой науки. К., 
1965, cc. 200-201. 

BELECCIU Liliana s-a născut la 
22 februarie 1976 în s. Chiştelnița, 

r-nul Teleneşti. După absolvirea şcolii, 
în 1991 şi-a continuat studiile la Lice-
ul economic din or. râmnicu-vâlcea, 
românia (1991-1995, apoi la Facul-
tatea de Drept a Universității „Babeş-

Bolyai”, or. Cluj-Napoca. În 2003-2004 
a făcut masteratul şi în 2004-2007 doc-
toratul la Academia „Ștefan cel Mare” a 
MAI al rM. 

În 2007 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.02-Drept public – 
Contractul de concesiune, conducător 
ştiințific Maria OrLOv, dr., conf. univ. 

Activitatea profesională şi-a început-
o în 2000 ca lector asistent la Catedra 
ştiințe juridice a AAP. În 2003-2005 a 
fost lector cumulard la Catedra drept 
economic a Institutului Internațional 
de Management şi la Catedra drept 
privat a ASeM. 

În 2006-2010 a fost lector universitar 
la Catedra ştiințe administrative, Fa-
cultatea relații Internaționale, Științe 
Politice şi Administrative a USM, apoi, 
din 2010, şi-a continuat activitatea la 
Catedra drept civil a Academiei „Ștefan 
cel Mare” a MAI al rM. 

Bibliografie selectivă: 
BeLeCCIU, Liliana. Contractul de 

concesiune: autoreferat (12.00.02). Ch., 
2007. 21 p. 

BeLeCCIU, Liliana. Contractul de 
concesiune: tz. dr. (12.00.02). Ch., 2007. 
158 p. 

BeLeCCIU, Liliana, red. 
Administrația publică și buna guver-
nare: materiale ale ses. de comunicării 
șt., 27-28 oct. 2007. Ch.: elena-vI SrL, 
2008. 464 p. ISBN 978-9975-9674-4-0. 

OrLOv, Maria, S. 
DOGOTArU, Ș. Be-
LeCCIU, L. BeLeC-
CIU. Comentariu la 
Legea serviciilor pu-
blice de gospodărie 
comunală. Ch., 2004. 
96 p. ISBN 9975-901-
49-2. Liliana Belecciu

Nicolai Beleaev
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TrOFIMOv, I., v. ZAvATIN, L. Be-
LeCCIU et. al. Drept civil. Introducere 
în dreptul civil. Persoana fizică. Persoa-
na juridică. Ch.: elena vI, 2004. 246 p. 
ISBN 9975-935-54-0.

TrOFIMOv, I., v. ZAvATIN, L. Be-
LeCCIU et al. Drept civil. Persoanele. 
Ch.: elena vI, 2004. 170 p. ISBN 9975-
935-24-9.

 * * *
BeLeCCIU, Liliana. Concesiunea 

serviciilor publice de gospodărie co-
munală. Caietul Științific al Institutului 
de Șt. Administrative „Paul Negulescu”. 
Sibiu, 2005, 7, 508-515. ISSN 1582-
943X. 

BeLeCCIU Liliana. Natura juridică 
a contractului de concesiune. Revista 
Națională de Drept. 2006, 11, 82-84. 
ISSN 1811-0770. 

BeLeCCIU, Liliana şi O. OLArU. 
Părțile contractului de concesiune. 
Acta Universitatis Danubius. Galați, 
2008, 1, 73-88. ISSN 1844-8062. 

BeLeCCIU, Liliana. Gestiunea servi-
ciilor publice industriale şi comerciale. 
Caietul Științific al Institutului de Șt. 
Administrative „Paul Negulescu”. Sibiu, 
2006, 8, 39-41. ISSN 1582-943X. 

BeLeCCIU, Liliana. Impactul art. 9 
alin. 3 din Legea 534-XIII din 13.07.1995 
asupra autonomiei locale. In: Sesiunea 
anuală a Institutului de Șt. Administrati-
ve din RM. Ch., 2006, pp. 56-58. 

BeLeCCIU, Liliana. Motivația par-
teneriatului public-privat de la origini 
şi până în prezent. In: Sesiunea anuală 
a Institutului de Șt. Administrative din 
RM. Ch., 2008, pp. 203-207. 

BeLeCCIU, Liliana. Principiile de 
funcționare a serviciilor publice. In: 
Sesiunea anuală a Institutului de Șt. 
Administrative din RM. Ch., 2006, pp. 
88-89. 

BeLeCCIU, Liliana. Tipologia parte-
neriatelor public-private. In: Sesiunea 
anuală a Institutului de Șt. Administra-
tive din RM. Ch., 2009, pp. 308-312. 

OrLOv, M., S. DOGOTArU şi L. 
BeLeCCIU. Descentralizarea servicii-
lor publice de interes local prin prisma 
autonomiei administrative. In: Descen-
tralizarea fiscală. Provocări pentru RM: 
materialele Forumului Național. Ch.: 
epigraf, 2006, pp. 210-223. 

BELECCIU Ștefan s-a născut la 31 
decembrie 1972 în s. Budăi, r-nul 

Orhei. După absolvirea şcolii, în 1988-
1991 a făcut studii la Școala Militară 
republicană cu studiere aprofundată 
a limbii şi literaturii ruse şi pregătire 
militară intensivă „M.v. Frunze” din 
Chişinău, apoi la Academia de Poliție 
„Ștefan cel Mare” a MAI, care a absol-
vit-o în 1995. A urmat studii de docto-
rat la Facultatea de Drept a Universității 
„Babeş-Bolyai”, românia. 

În 2001 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.02-Drept public 
– Asigurarea legalității în administrația 
de stat în RM. 

Din 1995 a deținut funcții în sub-
diviziunile MAI al rM: inspector al 
Poliției judiciare al Comisariatului 
raional de Poliție Orhei (1995-1996), 
şef al Catedrei drept public a Acade-
miei „Ștefan cel Mare” a MAI (2002). 
în 2007 a fost numit şef al Facultății 
Securitate şi Ordine publică a Aca-
demiei „Ștefan cel Mare” iar în 2009 
- şef adjunct al Direcției juridice a 
MAI. În 1998-2004 a fost lector cu-
mulard la Catedra ştiințe juridice a 
AAP. 

Activitatea ştiințifică şi-a desfăşurat-o 
în cadrul IFSD al AȘM ca cercetător 
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ştiințific în Secția stat 
şi drept (2001-2002). 
În 2004 i s-a confe-
rit titlul ştiințifico-
didactic conferențiar 
universitar. 

Membru al CȘS al 
AȘM. 

În 2001 a devenit 
membru al Uniunii 

Avocaților din Moldova. 
Autor a circa 30 de publicații 

ştiințifice. 
În 2005 a fost decorat cu Crucea pen-

tru Merit, clasa a II-a. 

Bibliografie selectivă: 
BeLeCCIU, Ștefan şi Maria OrLOv. 

Drept administrativ. Ch.: elena-vI 
SrL, 2005. 269 p. ISBN 9975-935-88-5. 

BeLeCCIU, Ștefan, red. Teorii și 
practici ale guvernării democratice. Ma-
teriale ale ses. de comunicări științifice, 
23-24 oct. 2010. Ch.: elena-vI SrL, 
2011. ISBN 978-9975-106-73-3. 

OrLOv, Maria, S. DOGOTArU, Șt. 
BeLeCCIU, L. BeLeCCIU. Comenta-
riu la Legea serviciilor publice de gospo-
dărie comunală. Ch., 2004. 96 p. ISBN 
9975-901- 49-2. 

* * * 
BeLeCCIU, Ștefan şi L. GOLOvATÎI. 

Sisteme de control al constituționalității 
legilor în țările cu constituții flexibile şi 
rigide. In: Anale șt. ale Acad. „Ștefan cel 
Mare” a MAI. Șt. socioumanistice. ed. a 
6-a. Ch., 2005, pp. 31-35. 

BeLeCCIU, Ștefan şi A. OLArU. 
Formele juridice de realizare a partene-
riatului public privat. In: Materiale de 
comunicări șt. ale ses. Inst. de Șt. Admi-
nistrative din RM, 27-28 oct. 2006. Ch., 
2006, pp. 575-579.

BeLeCCIU, Ștefan şi Alina rOTA-

rU. Legislația ecologică a rM: concept 
şi esență. Revista Națională de Drept. 
2010, 44-50. ISSN 1811-0770. 

BeLeCCIU, Ștefan şi Alina rOTA-
rU. Politica de mediu a rM – cadru ge-
neral de realizare a protecției mediului 
înconjurător. Legea și viața. 2009, 12, 
16-22. ISSN 1810-309X. 

BELEI Elena s-a născut la 7 iulie 
1975 în s. valea Mare, r-nul Un-

gheni. Și-a făcut studiile de licență 
(1992-1997) şi studiile de masterat 
(2001-2002) la Facultatea de Drept a 
USM. 

În 2003 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.05-Dreptul mun-
cii – Incompatibilități legale în procesul 
exercitării dreptului la muncă, condu-
cător ştiințific Alexandru COjUHArI, 
dr. hab., prof. univ.

Din 1997 şi-a desfăşurat activitatea 
didactică la USM: conferențiar la Cate-
dra drept procesual civil a Facultății de 
Drept; prodecan al Facultății de Drept 
(2004- 2006), şef al Catedrei drept pro-
cesual civil (din 2010). 

În 2008-2010 a fost şef al Direcției 
tratate şi integrare europeană la Minis-
terul justiției. 

În 1998 a devenit membru al Uniunii 
Avocaților din Moldova. 

Formator în cadrul INj (din 2006), 
membru al Consiliului INj (2006-
2010), expert la Cen-
trul de drept neco-
mercial (2000-2002), 
membru al juriului 
pentru Programul 
Administrare Publi-
că şi Bună Guver-
nare, Fundația So-
ros-Moldova (2007-

Ştefan Belecciu

Elena Belei
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2009), membru al Colegiului de califi 
are a judecătorilor în cadrul Consi-
liului Superior al Magistraturii (din 
2007), membru al Senatului USM, 
preşedinte al Consiliului de Adminis-
trare al Centrului de resurse juridice 
din Moldova. 

Bibliografie selectivă: 
BeLeI, elena şi Alexandru COjU-

HArI. Drept procesual civil. Partea spe-
cială (curs universitar). Ch., 2009. 440 
p. ISBN 978-9975-78-784-0. 

BeLeI, elena. Incompatibilități le-
gale în procesul exercitării dreptului 
la muncă: autoreferat (12.00.05). Ch., 
2003. 25 p. 

BeLeI, elena. Incompatibilități legale 
în procesul exercitării dreptului la mun-
că: tz. dr. (12.00.05). Ch., 2003. 182 p. 

MACINSKAIA, vera, Dumitru vIS-
TerNICeAN şi elena BeLeI. Drept 
procesual civil; Intentarea, pregătirea și 
examinarea în fond a pricinilor civile; 
Proceduri necontencioase în procesul 
civil. Ch.: elan Poligraf, 2008. 156 p. 
ISBN 978-9975- 66-093-8; 978-9975-
66-096-9. 

vISTerNICeAN, Dumitru, elena 
BeLeI, valeria ȘTerBeȚ et. al. Me-
todologia întocmirii actelor procesual 
civile; Metodologia întocmirii actelor 
procedurale penale în faza de judeca-
tă; Metodologia întocmirii actelor pro-
cedurale contravenționale; întocmirea 
actelor procedurale în faza de urmărire 
penală. Ch.: elan Poligraf, 2009. 333 p. 
ISBN 978-9975-66-093-8; 978-9975-
66-132-4. 

 * * *
BeLeI, elena şi I. CIOBAN. Asi-

gurarea calității actului de justiție pe 
calea revizuirii actelor de dispoziție 
judecătoreşti irevocabile. In: Contribuții 

la dezvoltarea doctrinară a dreptului: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 14-
15 mart 2009. Ch.: Bons Offices, 2009, 
p. 76-80. 

BeLeI, elena. Aspecte practice ale 
încheierii contractului individual de 
muncă. In: Bilanțul activității științifice 
a USM pe anii 1998/1999: conf. corpu-
lui didactico-șt., 27 sept.-2 oct. 2000. 
Ch.: USM, 2000, pp. 47-48. 

BeLeI, elena. efectele hotărârilor 
judecătoreşti. Revista Națională de 
Drept. 2010, 2, 46-50. ISSN 1811-0770. 

BeLeI, elena. exigența profesio-
nalismului pe piața forței de muncă 
a rM. Analele șt. ale USM. Ser. Șt. so-
cioumanistice. 2002, 1, 121-125. ISSN 
1857-3622. 

BeLeI, elena. exigențe față de hotă-
rârea judecătorească. Revista INJ. 2008, 
1-2, 91-96. ISSN 1857-2405. 

BeLeI, elena. Interferența 
integrității morale cu exercitarea drep-
tului la muncă. In: Probleme actuale ale 
jurisprudenței: analele șt. ale USM. Ser. 
Nouă. vol. 1. Ch.: USM, 2001, 5, pp. 
127-135. 

BeLeI, elena. Litigiile individuale de 
muncă generate de refuzul angajării în 
câmpul muncii. Analele șt. ale USM. 
Ser. Șt. socioumanistice. 2000, 1, 184-
187. ISSN 1857-3622. 

BeLeI, elena. Natura juridică a 
incompatibilităților în dreptul muncii. 
Revista de Drept Privat. 2002, 3, 54-66. 
ISBN 9975-940-35-8. 

BeLeI, elena. reformarea instituției 
revizuirii în contextul apărării dreptu-
rilor persoanelor, care nu au fost atra-
se în proces. In: Probleme actuale ale 
legislației naționale în contextul proce-
sului integraționist european: materi-
alele conf. intern. șt.-pract., consacrată 
memoriei ilustrului jurist, savant și pe-
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dagog Constantin Florea, 15 dec. 2007. 
Ch.: USM, 2008, pp. 236-238. 

BeLeI, elena. repere internaționale 
ale libertății dreptului la muncă. In: 
Probleme actuale ale jurisprudenței: 
analele șt. ale USM. Ser. Nouă. vol. 1. 
Ch.: USM, 2001, 5, pp. 136-142. 

BeLeI, elena. revizuirea hotărârilor 
judecătoreşti civile pentru cazul des-
coperirii unor înscrisuri probatoare 
noi (lit. c) art. 449 CPC rM). Revis-
ta Națională de Drept. 2007, 4, 40-44. 
ISSN 1857-2405. 

BELÎI Nicolae s-a născut la 26 ianu-
arie 1956. După absolvirea Școlii 

medii în 1971, a lucrat laborant la 
Școala nr. 7 din or. râbnița, apoi reglor 
la Uzina de tractoare din or. Chişinău. 
În 1972-1978 a urmat studii la Faculta-
tea de Drept a USM. 

În 1995, la Academia Afacerilor In-
terne din Ucraina, a susținut teza de 
doctorat la specialitatea 12.00.09-Pro-
ces penal – Процессуальное положе-
ние подозреваемого в уголовном про-
цессе (по законодательству Украи-
ны и Молдовы). 

În perioada anilor 1978-1996, în ca-
drul MAI, a fost agent operativ superi-
or, anchetator (1978-1981), adjunct al 
şefului Departamentului de urmărire 
penală (1985-1996).

În 1989 şi-a început activitatea didac-
tică la Catedra drept public a Facultății 
de Drept, ULIM: lector, apoi docent; 
disciplinele de predare: Dreptul penal, 
Dreptul penitenciar, Criminologia. I-au 
fost conferite titluri ştiinţifico-didacti-
ce: conferenţiar universitar (2003), cer-
cetător ştiinţific superior (2008).

În 1997 a devenit membru al Uniu-
nii Avocaților din Moldova. Membru 

activ al organizaţiei 
obşteşti Безопас-
ность общества и 
борьба с наркоти-
ками в Молдове. 

Autor a peste 40 de 
publicaţii ştiinţifice şi 
metodico-didactice.

Mențiuni: Medalia 
jubiliară ULIM – 15 
ani de activitate; Diploma de onoare 
ULIM pentru lucrarea în proză – На 
розыск и задержание. Ch., 2001.

Bibliografie selectivă:
БЕЛЫЙ, Николай. Методическое 

пособие для изучения курса Пени-
тенциарное право Республики Мол-
дова. К.: УЛИМ, 2008. 115 c. ISBN: 
978-9975-920-67-4.

БЕЛЫЙ, Николай. Некоторые про-
блемы правоприменительной дея-
тельности в Республике Mолдова. К.: 
УЛИМ, 2008. 72 c. ISBN 978-9975-920-
56-8.

БЕЛЫЙ, Николай. Пенитенциар-
ное право Республики Молдова: курс 
лекций. К., 2001. 204 с. ISBN 9975-920-
373-3.

БЕЛЫЙ, Николай. Подозревае-
мый в уголовном судопроизводстве: 
cоциально-правовое и историческое 
исследование. К.: УЛИМ, 2006. 86 c. 
ISBN 978-9975-934-09-1.

БЕЛЫЙ, Николай. Процессуальное 
положение подозреваемого в уголов-
ном процессе (по законодательству 
Украины и Молдовы): автореф. дис. 
канд. юрид. наук (12.00.09). Киев, 
1995. 20 c.

БЕЛЫЙ, Николай. Процессуальное 
положение подозреваемого в уголовном 
процессе: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. 
МВД Украины. Киев, 1994. 192 c.

Nicolae Belîi
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БЕЛЫЙ, Николай. Процессуаль-
ный статус подозреваемого. Про-
блемы и пути их решения. К.: ULIM, 
1998. 43 c.

БЕЛЫЙ, Николай. Уголовное на-
казание и его исполнение в Республи-
ке Молдова: учеб.-метод. пособие. К.: 
УЛИМ, 2005. 94 c. ISBN 9975-934-81-1.

* * * 
БЕЛЫЙ, Николай. Начала спра-

ведливости. Закон и жизнь. 2000, 7. 
ISSN 1810-3081. 

БЕЛЫЙ, Николай. Положение по-
дозреваемого: проблемы и сужде-
ния. Закон и жизнь. 1991, 9. ISSN 
1810-3081. 

БЕЛЫЙ, Николай. Про понят-
тя «пiдозрюваний» у кримiнальному 
процесi. Радянске право. 1991, 5. 38-39 

BERLIBA Viorel s-a născut la 2 
noiembrie 1975 în s. Brânzenii 

vechi, r-nul Teleneşti. În 1993 a ab-
solvit, cu mențiune, Școala medie din 
satul natal. În acelaşi an, a fost înma-
triculat la studii în cadrul Academiei 
Naționale de Poliție „Ștefan cel Mare” 
a MAI. Absolvind cu mențiune Acade-
mia (1998), a fost numit lector asistent 
la Catedra drept penal şi criminologie a 
Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare”. 
Concomitent, şi-a continuat studiile 
postuniversitare de masterat în cadrul 
aceleiaşi instituții. În 1999 a susținut 
teza de master - Sustragerea de mijloace 
narcotice: aspecte juridico-penale și cri-
minologice. 

În 2002 a susținut teza de doctorat 
– Aspecte juridico-penale ale evaziunii 
fiscale a întreprinderilor, instituțiilor și 
organizațiilor. 

În 2015 a susținut teza de doctor 
habilitat la specialitatea 554.01-Drept 

penal şi execuțional 
penal – Răspunderea 
penală pentru delic-
tele fiscale, consul-
tant ştiinţific valeriu 
CUȘNIr, dr. hab., 
prof. univ. 

Pe parcursul anilor 
1998-2012, în cadrul 
Academiei „Ștefan 
cel Mare”, a exercitat funcții didactice 
şi manageriale: lector, lector superior, 
conferențiar universitar, şef al Catedrei 
drept penal şi criminologie, şef al Cen-
trului de cercetări ştiințifice. Activita-
tea didactică a fost acoperită de orele 
predate la disciplinele: Drept penal 
(Partea generală și specială), Tehnica 
încadrării juridice a infracțiunilor, Ana-
liza juridico-penală a infracțiunilor din 
sfera economică. 

În 2012 a fost numit director adjunct 
al Direcției generale analiză, monitori-
zare şi evaluare a politicilor, apoi - şef al 
Direcției elaborare şi coordonare a po-
liticilor a MAI al rM. Membru al Cen-
trului pentru reforma MAI şi al Cole-
giului Ministerului Afacerilor Interne a 
MAI al rM. Cercetător ştiințific coor-
donator în Secția drept național a IISD 
al AȘM (din 2006). Membru al Uniunii 
Avocaților din Moldova, avocat în ca-
drul BAA Popa&Asociatii. 

Membru al grupelor de elaborare a 
Comentariului Codului penal al RM 
(2003), a Codului penal comentat și ad-
notat (2005), a Codului penal al RM, 
comentariu (2009). 

A participat la foruri ştiințifice: 
Evaziunea fiscală: cauze, consecințe și 
măsuri de combatere (2001), Rolul pe-
depsei în societatea de tranziție (2002), 
Perfecționarea continuă a cadrelor din 
OAI și optimizarea procesului de in-

Viorel Berliba
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struire profesională (2002), Crimina-
litatea regională: probleme și perspec-
tive de prevenire și combatere (2005), 
Probleme interdisciplinare în materia 
prevenirii și combaterii criminalității 
juvenile la etapa actuală (2007), Pre-
cedentul judiciar: aspecte teoretice și 
practice (2007), Protecția juridică a 
valorilor culturale în RM (2007), Re-
formele cadrului legal și instituțional 
din RM prin prisma practicilor europe-
ne (2010) etc. 

Membru (2003), din 2006 – secretar 
ştiințific al Seminarului de Profil, pri-
vind susținerea tezelor de doctorat la 
specialitatea 12.00.08-Drept penal (cu 
specificarea: Drept penal criminologie; 
Drept procesual penal; Criminalistică, 
expertiză judiciară; Drept execuțional; 
Teoria activității operativ-investigati-
ve). Membru al SȘS pentru susţinerea 
tezelor de doctor (2007) şi doctor ha-
bilitat (2015). Formator la Institutul de 
justiție, disciplina Drept penal.

Bibliografie selectivă: 
BArBĂNeAGrĂ, Alexei, Alexan-

dru BOrODAC, viorel BerLIBA et. 
al. Codul penal al RM. Comentariu. 
Ch.: Arc, 2003. 836 p. ISBN: 9975-61-
291-1. 

BArBĂNeAGrĂ, Alexei, Gheorghe 
ALeCU, viorel BerLIBA et. al. Codul 
penal al RM. Comentariu. Ch.: Centrul 
de Drept al Avocaților, 2009. 860 p. 
ISBN 9975-61-291-1. 

BArBĂNeAGrĂ, Alexei, viorel 
BerLIBA, Xenofon ULIANOvSCHI 
et. al. Codul penal, comentat și adnotat. 
Ch.: Cartier juridic, 2005. 656 p. ISBN 
9975-79-338-X. 

BerLIBA, viorel şi radion COjO-
CArU. Drept penal: culegere de teste și 
spețe pentru examenul de licență. Ch.: 

Totex Lux, 2007. 126 p. ISBN 978-
9975-9892-4-4. 

BerLIBA, viorel şi COjOCArU, 
radion. Drept penal: teste și studii de 
caz pentru uzul studenților. Ch.: elena-
vI SrL, 2009. 140 p. ISBN 978-9975-
106-22-1. 

BerLIBA, viorel, Sergiu 
CerNOMOreȚ şi Andrian PA-
LADII. Răspunderea penală pentru 
infracțiunea de samavolnicie: studiu 
monografic. Ch.: Totex-Lux, 2006. 101 
p. ISBN 78- 9975-9522-9-3.

BerLIBA, viorel. Aspecte juridico-
penale ale evaziunii fiscale a întreprin-
derilor, instituţiilor și organizaţiilor (in-
criminare prevăzută în art. 164/2 Codul 
penal al Republicii Moldova): autorefe-
rat (12.00.08). Ch., 2002. 27 p.

BerLIBA, viorel. Aspecte juridico-
penale ale evaziunii fiscale a întreprin-
derilor, instituţiilor și organizaţiilor 
(incriminare prevăzută în art. 164/2 
Codul penal al Republicii Moldova): tz. 
(12.00.08). Ch., 2002. 191 p.

BerLIBA, viorel. Delictul fiscal: 
concept și manifestări. Ch.: Totex-Lux, 
2010. 200 p. ISBN 978-9975-4080-8-0. 

BerLIBA, viorel. Răspunderea pe-
nală pentru delictele fiscal: tz. dr. hab. 
(554.01). Ch., 2015. 300 p.

CUȘNIr, valeriu şi viorel BerLI-
BA. Recomandări metodice privind 
documentarea infracțiunilor din do-
meniul financiar-bancar (pentru uz de 
serviciu). Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 
2003. 44 p.

CUȘNIr, valeriu, viorel BerLIBA 
et. al. Studiu selectiv în materie de drept 
penal. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 
2004. 192 p. ISBN 9975-935-37-0. 

CUȘNIr, valeriu, viorel BerLIBA 
şi radion COjOCArU. Drept penal. 
Culegere de teste și spețe pentru exame-
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nul de licență. Ch.: elena-vI SrL, 2007. 
126 p. 

GLADCHI, Gheorghe, Alexandru, 
MArIȚ, viorel BerLIBA et. al. Noua 
legislație penală și procesual penală (Re-
alizări și controverse. Impactul asupra 
detenției). Ch.: IrP, 2007. 240 p. ISBN 
978-9975-9511-9-7. 

 * * *
BerLIBA, viorel şi radion CO-

jOCArU. „Săvârşirea infracțiunii de 
două sau mai multe persoane” – semn 
circumstanțial cu multiple controverse 
în interpretarea şi încadrarea juridică. 
Revista Națională de Drept. 2008, 2, 66-
72. ISSN 1857-2405. 

BerLIBA, viorel şi radion COjO-
CArU. Infracțiunea continuă şi con-
tinuată în legea penală a rM. Revista 
de Drept Penal, 2006, 4, 130-142. ISSN 
1223-0790. 

BerLIBA, viorel şi radion COjO-
CArU. Precedentul judiciar în materia 
dreptului penal: argumente pro şi con-
tra. Revista Națională de Drept. 2007, 
ed. spec., 76-79. ISSN 1857-2405. 

BerLIBA, viorel şi radion COjO-
CArU. Problemy polityki republiki 
Mołdawii w sferze walki z nielegalną 
działalnościa przedsiębiorstw. Prawa 
człoweka. Human Rights. 2009, 12, 112-
117. 

BerLIBA, viorel şi radion COjO-
CArU. Semne obiective ale infracțiunii 
de practicare a activității de întreprin-
zător. Revista de Științe penale. 2008-
2009, ed. spec., 11-27. 

BerLIBA, viorel şi radion COjO-
CArU. The impact of the republic of 
Moldova Special Criminal Legislation 
and their Influence on Crime rate. In: 
Forecasting Crime Development and 
Control of Crime în Central and Eas-
tern European Countries, Proceedings 

of the International Conference, 14-16 
novvem. 2007. Bratislava, 2007, pp.72-
76. 

BerLIBA, viorel şi rostislav 
SOBIeȚKI. Problemy polityki praw-
nokarnej w sferze z przemytem w re-
publice Mołdawii. Prawa człoweka. 
Human Rights. 2009, 12, 118-123. 

BerLIBA, viorel. Aspecte comu-
ne ale infracțiunilor fiscale. Revista 
Națională de Drept. 2002, 3, 58-59. 
ISSN 1857-2405. 

BerLIBA, viorel. Aspecte generale 
privind evaziunea fiscală. Buletinul Ju-
decătoriei Economice și Serviciului Fis-
cal de Stat ale RM. 2002, 3, 14-16. 

BerLIBA, viorel. Contradicții şi in-
corectitudine în calificarea unor fap-
te infracționale. Analele șt. ale Acad. 
„Ștefan cel Mare” a MAI al RM. 2003, 
1-2, 19-22. ISSN 1810-729X. 

BerLIBA, viorel. Dubla impozita-
re şi evaziunea fiscală – ca probleme 
internaționale. Amnistia fiscală. Revis-
ta de studii și cercetări juridice. 2010, 
3-4, 85-93. ISSN 2284-9394. 

BerLIBA, viorel. evaziunea fiscală 
şi alte fenomene infracționale. Revis-
ta Națională de Drept. 2002, 4, 64-65. 
ISSN 1857-2405. 

BerLIBA, viorel. Incorectitudinea 
normelor juridico-penale şi legalitatea 
în statul de drept. In: Edificarea statului 
de drept: materialele conf. intern. șt.-
pract., 6-27 sept. 2003. Ch.: USM, 2003, 
pp. 212-215. 

BerLIBA, viorel. Infracțiunea conti-
nuă şi continuată în legea penală a rM. 
Revista de Drept Penal. 2006, 4, 49-52. 
ISSN 1223-0790. 

BerLIBA, viorel. Noțiunea şi forme-
le de manifestare a delictului fiscal. In: 
Criminalistica în serviciul justiției: con-
statări, tendințe și realizări: materialele 
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Simpoz. intern. de criminalistică. Ch.: 
ULIM, 2009, pp. 56-60. 

BerLIBA, viorel. Noua legislație 
penală şi procesual penală: realizări 
şi controverse. In: Impactul asupra 
detenției. Ch., 2007, pp. 142-160. 

BerLIBA, viorel. Tipologii de delic-
te fiscale şi răspunderea juridică pen-
tru acestea. Revista Națională de Drept. 
2010, 9-10, 30-41. ISSN 1857-2405. 

CUȘNIr, valeriu şi viorel BerLIBA. 
Abordări conceptuale privind fenome-
nul evazionist. Revista de studii și cer-
cetări juridice. 2008, 1-2, 39-53. ISSN 
1857-2014. 

* * * 
БЕРЛИБА, Виорел и Радион КО-

ЖОКАРУ. Перспективы приме-
нения судебного прецедента в си-
стеме уголовного права Респу-
блики Молдова. В: Матерiали 
Мiжнародноii науково-практичноi 
конференцii (26-27 вересня 2008 
року), Днiпропетровський держав-
ний унiверситет внутрiшнiх справ. 
Днiпропетровськ, 2009, cc. 109-115. 

BÎNZARU Lucia s-a născut la 7 mai 
1981 în s. Căbăieşti, r-nul Călăraşi. 

În 1998-2003 a urmat cursul franco-
fon de drept la Agenția universitară a 
Francofoniei, Biroul europa Centra-
lă şi Orientală Antena din Chişinău 
şi, paralel, a făcut studii la Facultatea 
de Drept a USM, specialitatea Drept 
internațional. Și-a continuat studii-
le la Facultatea de Drept Comunitar 
a Universității jean Moulin Lyon III, 
DeA, Diplomă de studii aprofunda-
te (2003-2004), apoi, masteratul, la 
specialitatea Afaceri internaționale, la 
IAe, Universitatea jean Moulin Lyon 
III, Franța (2004-2005). În 2004-2009 

a făcut doctorantura la Universitatea 
Panthéon-Sorbonne Paris I (Franța) şi 
USM. 

În 2009 a susținut teza de docto-
rat – La République de Moldova et la 
Convention Européenne des Droits de 
l’Homme (RM și Convenția Europeană 
a Drepturilor Omului), având condu-
cători ştiințifici pe elisabeth Lambert 
ABDeLGAWAD, Strasbourg, şi dr. 
hab., prof. univ., Gheorghe AvOrNIC. 

În 2000, fiind studentă, a fost anga-
jată în calitate de traducător la Depar-
tamentul Instituțiilor Penitenciare al 
Ministerului justiției al rM. În 2006 a 
fost consultant în domeniul Convenției 
apărării Drepturilor Omului şi 
Libertăților fundamentale (CeDO) / 
colaborare în CA Avornic și Partenerii. 

În 2007-2008 a fost tutore docu-
mentar la Universitatea Paris X Nan-
terre. În 2010 a făcut stagieri ca jurist 
la reprezentanța Înaltului Comisari-
at al ONU pentru refugiați pe lângă 
instituțiile europene din Strasbourg. În 
2010-2011 – cercetător post doctorand 
la Universitatea din Strasbourg (UMr 
7012-PrISMeSDre). 

Din 2010 – profesor la Internships 
în Francophone europe, Strasbourg. A 
făcut stagii profesionale la Direcția Ge-
nerală consulară, MAe al rM (2003) 
şi la euro Info Centru, Camera de 
Comerț şi Industrie din Lyon, Franța, 
2005. 

În 2003 a devenit 
membru al Asociației 
jeune Ambassade-
ur de Lyon (Tânărul 
Ambasador al Lyo-
nului). Membru al 
grupului de lucru The 
protection and safety 
of lawyers, witnesses Lucia Bînzaru
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and applicants before the European 
Court of Human Rights, din cadrul 
atelierului ESF Exploratory Workshop 
Preventing And Sanctioning The Hin-
drances To The Right To Apply Before 
The European Court Of Human Rights 
Prisme-Sdre, CNrS, Universitatea din 
Strasbourg, responsabil ştiințific elisa-
beth LAMBerT ABDeLGAWAD. 

A prezentat comunicări la întruniri 
ştiințifice: Panorama des plaintes euro-
pennes pour entraves / Overview of the 
European applications relating to Hin-
drances, la Conferința internațională 
Les entraves au droit de recours indi-
viduel devant la Cour europenne des 
droits de l’homme / The hindrances to 
the exercise of the right of individual 
petition before the European Court 
of Human Rights (PrISMe-SDre), 
CNrS, Universitatea din Strasbourg, 
2003); la Seminarul de lucru Les dé-
cisions d’irrecevabilité de la Cour Eu-
ropéenne des Droits de l’Homme: en-
tre politique et droit PRISME-SDRE 
(CNrS, Universitatea din Strasbourg, 
2009). 

În 2014 a devenit membru al Uniunii 
Avocaților din Moldova. 

A fost menționată cu Diplomă 
Națională de doctor în drept Très hono-
rable (Foarte onorabil) a Universității 
Panthéon-Sorbonne Paris I. 

Bibliografie selectivă: 
BÎNZArU, Lucia. La République de 

Moldova et la Convention européenne 
des droits de l’homme: th. dr. 2 vol. Paris 
1: Droit, 2009. 882 p. 

BÎNZArU, Lucia. Le processus 
d’intégration de la République de Mol-
dova dans l’Union Européenne: mémo-
ire de DEA en Droit Communautaire. 
Paris, 2004. 122 p. 

BÎNZArU, Lucia. Le statut juridique 
des réfugiés en République de Moldova: 
thèse de licence en Droit Internațional. 
Paris, 2003. 119 p. 

BÎNZArU, Lucia. Les aides et les pro-
grammes financiers européens à desti-
nation des pays tiers: mémoire de stage 
à l’Euro Info Centre. Paris:, 2005. 65 p. 

* * * 
BÎNZArU, Lucia şi Gh. AvOrNIC. 

La non-exécution des décisions de jus-
tice dans la jurisprudence moldave de-
vant la Cour européenne des droits de 
l’homme. Revista Națională de Drept. 
2006, 9, 19-22. ISSN 1811-0770. 

BÎNZArU, Lucia şi Gh. AvOrNIC. 
La satisfaction équitable dans la juris-
prudence moldave devant la Cour eu-
ropéenne des droits de l’homme. Revis-
ta Națională de Drept. 2006, 5, 30-36. 
ISSN 1811-0770. 

BÎNZArU, Lucia. L’ application de la 
Convention européenne des droits de 
l’homme par le juge moldave. revista 
Na-țională de Drept. 2010, 11, 15-19. 
ISSN 1811-0770. 

BÎNZArU, Lucia. La déclaration 
unilatérale du Gouvernement dans la 
jurisprudence moldave devant la Cour 
européenne des Droits de l’Homme. 
Revista Națională de Drept. 2010, 6, 31-
33. ISSN 1811-0770. 

BÎNZArU, Lucia. Le statut de la 
Convention européenne des Droits 
de l’Homme en droit moldave. Revis-
ta Națională de Drept. 2010, 8, 28-34. 
ISSN 1811-0770. 

BÎRGĂU Mihail s-a născut la 24 
mai 1955 în or. Drochia. În 1977 

a absolvit Facultatea de educație Fizică 
şi Sport a Institutului Pedagogic „Ion 
Creangă”. În 1990-1992 şi-a făcut stu-
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diile la Facultatea de Politologie a In-
stitutului de Politologie şi Administra-
re Publică (Kiev), după care, a urmat 
doctorantura la Academia Națională 
a Afacerilor Interne a MAI al Ucrainei 
(1993-1996). 

În 1996 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal 
şi criminologie – Предупреждение во-
влечения несовершеннолетних в пре-
ступное или иное антиобществен-
ное поведение, conducător ştiințific v. 
jeNUNTII, dr., prof. univ. 

În 2002-2004 a urmat studii post-
doctorale la Universitatea Națională a 
MAI a Ucrainei, după care, a susținut 
teza de doctor habilitat la specialitatea 
12.00.07-Drept administrativ – Орга-
низация деятельности полиции Ре-
спублики Молдова по профилактике 
преступлений, consultant ştiințific A. 
BANDUrKA, dr. hab., prof. univ. 

A efectuat stagii de instruire pro-
fesională: Instruirea efectivului de co-
mandă în instituțiile de învățământ ale 
MAI (Academia de Poliție „Al.I. Cuza”, 
românia, 1993), Administrarea orga-
nelor de poliție în condiții excepționale 
(Școala Superioară de Poliție, Buda-
pesta, Ungaria, 1998), Managementul 
polițiensc, Școala superioară de pregă-
tire a cadrelor manageriale de poliție 
(Lyon, Franța, 2003), Forme și me-
tode de instruire continuă a cadrelor 
polițienești (Academia de Dirijare a 
MAI, Munster, Germania, 2004). 

În 2006-2010 a fost prorector pen-
tru activitatea ştiințifică la IrIM; din 
2011 – prorector pentru activitatea 
ştiințifică şi sportivă a Universității de 
Stat de educație Fizică şi Sport. A exer-
citat funcții în organele administrației 
publice locale, de partid şi comsomo-
liste. În perioada anilor 1986-2010 a 

activat în cadrul MAI 
UrSS şi rM: locțiitor 
al şefului de curs la 
Școala medie speci-
ală de miliție a MAI; 
şef de curs (coman-
dant de batalion), 
locțiitor al şefului 
Secției învățământ, 
decan al Facultății de 
Drept, prorector pentru lucrul cu efec-
tivul, rector (comandant), preşedinte 
al Senatului şi preşedinte al CȘS pentru 
confirmarea titlului de doctor la spe-
cialitatea 12.00.08-Drept penal, crimi-
nologie, Drept execuțional, în cadrul 
Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare” 
a MAI al rM; comandant al Colegiului 
de Poliție „Dimitrie Cantemir” al MAI. 
În 2001-2002 a fost membru al Comi-
siei de experți a Consiliului Superior 
de Atestare al rM, membru al Consi-
liului de experți al CNAA al rM. 

În perioada anilor 2002-2005 a fost: 
vicepreşedinte al Consiliului executiv 
al rectorilor instituțiilor de învățământ 
polițienesc din țările CSI (Yalta, Ucrai-
na) şi al conducătorilor instituțiilor 
de învățământ superior de poliție din 
țările europei Centrale şi de est (Mün-
chen, Germania, 2003), membru al 
Colegiului ştiințific al MAI al rM, 
vice-preşedinte al CȘS pentru con-
firmarea titlului de doctor în ştiințe, 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal, 
Criminologie, Drept execuțional. 

Membru-corespondent al Academi-
ei Internaționale de resurse Umane a 
Ucrainei (2002-2004), membru al Aca-
demiei de Securitate, Apărare şi Drept 
a Fr (2005), membru al Centrului 
pentru planificarea şi realizarea obiec-
tivelor de reformare a MAI şi ralierii la 
standardele Ue de funcționare. 

Mihail Bîrgău
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A desfăşurat activitate editorială, fiind 
vicepreşedinte al consiliului editorial 
al revistei Legea și viața şi membru al 
redacției revistei Știința culturii fizice. 

Autor a peste 170 de lucrări ştiințifice 
şi metodice, 9 monografii, 7 manuale, 
12 lucrări metodico-didactice în do-
meniile dreptului public, administra-
tiv, constituțional, penal, criminologi-
ei, ş. a. 

I s-a conferit titlul Profesor de onoa-
re al Academiei Naționale de Interne 
a Ucrainei (2004) şi a Institutului de 
Dezvoltare Umană a Universității din 
or. Luțk (Ucraina, 2011). 

Distincții: Ordinul Pentru Bărbăție 
Personală (1989), Medalia Meritul Ci-
vic (2000), Medalia Meritul Militar 
(2002). 

Bibliografie selectivă: 
BÎrGĂU, Mihail şi Gr. BeȘLeAGĂ. 

Pregătirea profesională a trupelor de 
carabinieri: manual adresat studenților 
Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI. Ch.: 
Acad. „Ștefan cel Mare”, 2002. 292 p. 

BÎrGĂU, Mihail şi Gr. BeȘLeAGĂ. 
Pregătirea profesională în organele de 
poliție: manual adresat studenților Aca-
demiei „Ștefan cel Mare” a MAI. Ch.: 
Acad. „Ștefan cel Mare”, 2002. 408 p. 

BÎrGĂU, Mihail şi I. BÎrGĂU. Cri-
minologie, scheme. Partea generală, 
partea specială. Ch., 1999. 81 p. ISBN 
9975-930-07-7. 

BÎrGĂU, Mihail şi I. BÎrGĂU. 
Dicționar de criminologie. Ch.: Acad. 
«Ștefan cel Mare”, 2002. 76 p. ISBN 
9975-930-58-1. 

BÎrGĂU, Mihail şi I. BÎrGĂU. Mic 
dicționar de termeni criminologici. Ch.: 
Acad. «Ștefan cel Mare”, 2002. 50 p. 
ISBN 9975-930-57-3. 

BÎrGĂU, Mihail şi M. GHerMAN. 

Aspecte juridico-penale ale huliga-
nismului: studiu monogr. Ch.: Acad. 
«Ștefan cel Mare”, 2005. 192 p. 

BÎrGĂU, Mihail şi v. GUrĂU. Drept 
constituțional comparat: curs univ. Ch.: 
CeP USM, 2009. 464 p. ISBN 978-
9975-70-836-4. 

BÎrGĂU, Mihail şi Iu. LArII. Aspec-
te juridico-penale şi criminologice ale 
şantajului: studiu monogr. Ch.: Acad. 
«Ștefan cel Mare”, 2004. 204 p. 

BÎrGĂU, Mihail şi Gh. PAPUC. Or-
ganizarea și desfășurarea aplicațiilor 
operativ-tactice în organele interne. 
Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2002. 
136 p. 

BÎrGĂU, Mihail şi r. STArAȘCIUC. 
Teoria generală a statului: manual. Ch.: 
elena vI, 2005. 167 p. 

BÎrGĂU, Mihail şi v. UrSU. Crimi-
nalitatea organizată – aspecte crimino-
logice și juridico-penale: monogr. Ch.: 
Acad. «Ștefan cel Mare”, 2004. 177 p. 

BÎrGĂU, Mihail, Dumitru BALTAG 
şi Simion CArP. Academia de Poliție 
„Ștefan cel Mare”: istorie și contempo-
raneitate. Ch.: Acad. «Ștefan cel Mare”, 
2000. 166 p. ISBN 9975-930-11-5. 

BÎrGĂU, Mihail, Gh. GLADCHI 
şi U. DODON. Opinia publică des-
pre situația criminogenă și activitatea 
poliției în RM. (Sondaj sociologic). Ch.: 
Acad. „Ștefan cel Mare”, 2003. 104 p. 

BÎrGĂU, Mihail, Mihail BODrUG 
şi A. rOTArI. Bancnote circulante în 
RM (Aspectul criminalistic al elemente-
lor de protecție): material didactic adre-
sat studenților. Ch.: Acad. „Ștefan cel 
Mare” a MAI, 2003. 144 p. 

BÎrGĂU, Mihail, S. CArP şi e. 
GUȚANU. Îndrumar metodico-practic 
pentru activitatea de urmărire penală 
a inspectorului de sector al poliției. Ch.: 
Acad. «Ștefan cel Mare”, 2004. 194 p. 
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BÎrGĂU, Mihail, S. CArP şi Iu. BU-
LAI. Deținutul și drepturile sale. Ch., 
2003. 122 p. 

BÎrGĂU, Mihail. Criminologie: curs 
univ. Ch.: SrL Print-Caro, 2010. 687 p. 
ISBN 978-9975-4098-9-6. 

BÎrGĂU, Mihail. Criminologie: ma-
nual pentru Facultatea de Drept. În 2 
vol. Ch.: elena vI, 2005. vol. I. 360 p. 
vol. II. 440 p. 

BÎrGĂU, Mihail. Curriculum al cur-
sului Criminologie. Ch.: Ce al USM, 
2007. 33 p. 

BÎrGĂU, Mihail. Managementul 
polițienesc în prevenirea criminalității: stu-
diu monogr. Ch.: elena vI, 2005. 463 p. 

BÎrGĂU, Mihail. Prevenirea 
infracțiunilor săvârșite de minori. Ma-
terial didactic adresat studenților. Ch., 
1998. 104 p. 

* * * 
BÎrGĂU, Mihail şi vasile FLOreA. 

Comentariul la noul Cod penal al rM. 
Dreptul. 2002, 23. ISSN 1810-309X. 

BÎrGĂU, Mihail şi vasile FLOreA. 
Principiile dreptului penal. Legitima 
apărare în legislația penală a diferi-
tor țări: studiu comparativ. Revista 
Națională de Drept. 2003, 8, 24-27. 
ISSN 1811-0770. 

BÎrGĂU, Mihail şi v. GUrĂU. Ge-
neza educativă a culturii juridice în 
contextul sistemului constituțional 
comparat. In: Cultura politică și politica 
culturală în relațiile internaționale: di-
mensiunea est-europeană: materialele 
conf. intern. șt.-pract., 11 aprilie 2008. 
Ch.: Iunie-Prim, 2008, pp. 48-53.

BÎrGĂU, Mihail şi v. GUrĂU. Sis-
temul judiciar în contextul doctrine-
lor constituționale comparate. Anuar 
șt. IRIM. 2008, vol. vI, 193-198. ISSN 
1857-1840. 

BÎrGĂU, Mihail şi I. IOvA. regle-

mentările juridice privind piața va-
lorilor mobiliare: concepții, definiții, 
trăsături. In: Dimensiunea economico-
juridică a globalizării: material conf. șt.-
pract. intern., consacrată aniversării a 
V-a de la fondarea IRIM, 16 mai 2008. 
Ch.: IrIM, 2009, pp. 39-44.

BÎrGĂU, Mihail şi Iu. LArII. Deli-
mitarea şantajului de alte infracțiuni 
adiacente şantaj. Legea și viața. 2003, 4, 
6-11. ISSN 1810-309X. 

BÎrGĂU, Mihail şi Iu. LArII. Măsuri 
nerepresive şi special-criminologice de 
prevenire a infracțiunilor de şantaj. Or-
dine și lege. 2003, 9-10, 28-31.

BÎrGĂU, Mihail şi v. UrSU. As-
pecte juridico-penale ale dreptului 
internațional şi influența sa asupra 
dreptului penal al rM. Legea și viața. 
2004, 4, 8-11. ISSN 1810-309X. 

BÎrGĂU, Mihail. Activitatea poliției 
în condițiile integrării europene. Закон 
и жизнь. 2003, 9, 4-7. ISSN 1810-3081. 

BÎrGĂU, Mihail. Cauzele care înlă-
tură caracterul penal al faptei în noul 
Cod penal al rM. Dreptul. 2003, 7, 4. 
ISSN 1018-0435. 

BÎrGĂU, Mihail. Consecințele tero-
rismului la etapa contemporană. Anu-
ar șt. IRIM. 2007, vol. v, 210-217. ISSN 
1857-1840. 

BÎrGĂU, Mihail. Impactul dreptului 
internațional asupra dreptului penal al 
rM. In: Dreptul național în contextul 
proceselor integraționiste europene: ma-
terialele conf. intern. șt.-pract., 22 dec. 
2006. Ch.: IrIM, 2007, pp. 113-118. 

BÎrGĂU, Mihail. Infracționalitatea 
minoră. Legea și viața. 1998, 5, 6-9. 
ISSN 1810-309X. 

BÎrGĂU, Mihail. Interacțiunea or-
ganelor de drept cu societatea civilă 
în combaterea criminalității din per-
spectiva aderării rM la Ue. In: Procese 
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integraționiste europene: opțiuni, cos-
turi, riscuri, avantaje: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 5-6 mai 2006. Ch.: 
IrIM, 2006, pp. 37-44. 

BÎrGĂU, Mihail. La şcoala academi-
că a poliției naționale. Ordine și lege. 
2002, 27-28, 14-15. 

BÎrGĂU, Mihail. Particularitățile 
procesului de formare profesională 
la etapa contemporană. In: Forma-
rea specialiștilor în domeniul relațiilor 
internaționale: noi dimensiuni: mate-
rialele conf. intern. șt.-pract., 28 febr. 
2007. Ch., 2007, pp. 39-44. 

BÎrGĂU, Mihail. Principii de 
funcționare a serviciilor publice. In: 
Administrarea publică în perspectiva 
integrării europene: materiale ale ses. 
de comunicări șt., 27-28 oct. 2006. Ch.: 
IrIM, 2007, pp. 483-487. 

BÎrGĂU, Mihail. Profilaxia compor-
tării victimologice a minorilor. Legea și 
viața. 1998, 7, 1-16. ISSN 1810-309X. 

BÎrGĂU, Mihail. rolul poliției în 
prevenirea în prevenirea activității 
delictuale a minorilor. Legea și viața. 
2006, 7, 32-33. ISSN 1810-309X. 

BÎrGĂU, Mihail. Terorismul un pe-
ricol real al civilizației. Ordine și lege. 
2002, 16, 12-13. 

BÎrGĂU, Mihail. Unele aspecte pri-
vind cadrul juridic internațional de 
activitate al pieței de capital. In: Cola-
borarea economică – factor de bază al 
integrării Europene: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 23 febr. 2007. Ch., 
2008, pp. 15-20. 

* * * 
БЫРГЭУ, Михаил и A. ЛИТВИ-

НОВ, А. Опыт системного иссле-
дования профилактики преступле-
ний – современное состояние пробле-
мы. М.: ЮРКНИГА, 2004. 157 с. ISBN 
5-9589- 0082-X. 

БЫРГЭУ, Михаил, Я. КОНДРА-
ТЬЕВ и Ю. РИМАРЕНКО. Роль ор-
ганов внутренних дел Республики 
Молдова в профилактике престу-
плений, связанных с торговлей людь-
ми. К., 2004. 78 c. 

БЫРГЭУ, Михаил. М. Предупре-
ждение вовлечения несовершенно-
летних в преступное или антиоб-
щественное поведение: дис. канд. 
юрид. наук: 12.00.08. К., 1996. 185 c. 

БЫРГЭУ, Михаил. Организация 
деятельности полиции Республи-
ки Молдова по профилактике пре-
ступлений: дис. д-ра юрид. наук: 
12.00.07. Харьков, 2004. 532 c. 

БЫРГЭУ, Михаил. Организация 
профилактики преступлений орга-
нами внутренних дел: концептуаль-
ные основы, практика, перспекти-
вы совершенствования (Опыт Ре-
спублики Молдова): моногр. Харь-
ков: Изд-во Нац. Ун-та Внутренних 
Дел, 2004. 254 c. ISBN 966-610-115-7. 

БЫРГЭУ, Михаил. Предупрежде-
ние вовлечения несовершеннолетних 
в преступное или антиобществен-
ное поведение: моногр. К.: Acad. 
«Ștefan cel Mare”, 2002. 302 с. 

БЫРГЭУ, Михаил. Теоретико-
управленческое понимание профи-
лактики преступности: важная 
прикладная задача современной пра-
воохранительной системы. Ch.: CeP 
USM, 2008. 570 с. ISBN 978-9975-70-
512-7. 

* * * 
БЫРГЭУ, Михаил и В. ФЛОРЯ. 

Комментарий к новому уголовно-
му кодексу Республики Молдовы 
(Сравнительное правоведение). За-
кон и жизнь. 2002, 12. C. 20-24. ISSN 
1810-3081.

БЫРГЭУ, Михаил и В. ФЛОРЯ. 
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Обстоятельства, устраняющие пре-
ступность деяния в новом УК РМ). 
Закон и жизнь. 2003, 4, 14-15. ISSN 
1810-3081. 

БЫРГЭУ, Михаил и В. ФЛОРЯ. По-
нятие, цели и виды наказании в но-
вом Уголовном кодексе Республи-
ки Молдова). Закон и жизнь. 2003, 8, 
18-20. ISSN 1810-3081. 

БЫРГЭУ, Михаил и В. ФЛОРЯ. Субъ-
екты и объекты профилактики пре-
ступлений. Ordine și lege. 2003, 8, 28-31. 

БЫРГЭУ, Михаил. Подростковая 
преступность. Закон и жизнь. 1998, 
8, 4-9. ISSN 1810-3081. 

БЫРГЭУ, Михаил. Роль органов 
внутренних дел Республики Мол-
дова в профилактике преступле-
ний, связанных с торговлей людь-
ми. Ordine și lege. 2002, 6, 36-42. 

BÎTCĂ Ion s-a născut la 3 iulie 1975 
în s. Camencea, r-nul Orhei. Studii-

le primare le-a urmat în satul natal, con-
tinuându-le, apoi, la Școala medie com-
pletă din s. Teleşeu, r-nul Orhei (1990-
1992). În 1992-1993 a făcut studii la 
Școala profesională nr. 12 din or. Orhei. 
În 1993 a fost înmatriculat la Facultatea 
de Drept a Universității „Lucian Blaga” 
din Sibiu, românia; în 1998, a făcut 
doctorantura la Universitatea „Babeş-
Bolyai”, or. Cluj-Napoca, românia. 

În 2005 a susținut teza de doctorat 
– Perioada anterioa-
ră a perfectării con-
tractului în dreptul 
românesc și cel mol-
dovenesc, conducător 
ştiinţific ernest LU-
PAN, dr., prof. univ.

Din 2009 şi-a 
desfăşurat activitatea 

didactică în funcție de lector superior 
universitar la Catedra drept privat a 
Facultăţii de Drept a USeM şi la IrIM.

Bibliografie selectivă: 
BÎTCĂ, Ion. Perioada anterioară per-

fectării contractului în dreptul românesc 
și cel moldovenesc: tz. dr. Cluj-Napoca, 
2005, 302 p. 

 * * * 
BÎTCĂ, Ion. Considerații cu privi-

re la forța obligatorie a ofertei. Revis-
ta Națională de Drept. 2009, 8, 40-47. 
ISSN 1811-0770. 

BÎTCĂ, Ion. Natura juridică a ac-
ceptării ofertei. Revista Națională de 
Drept. 2007, 5, 58-60. ISSN 1811-0770. 

BÎTCĂ, Ion. Obligația de informare 
în faza negocierilor precontractuale. 
In: Dreptul național în contextul proce-
selor integraționiste europene: materia-
lele conf. intern. șt.-pract., 22 dec. 2006. 
Ch.: IrIM, 2007, pp. 400-417. 

BÎTCĂ, Ion. Temeiul juridic al răs-
punderii civile în caz de refuz nejusti-
ficat a uneia dintre părți de a continua 
negocierea contractului. Anale șt. ale 
Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI a RM. 
2004, 4, 78-82. ISSN 1857-0976. 

BLOȘENCO Andrei s-a născut la 
20 noiembrie 1973 în s. Tătăreşti, 

r-nul Cahul. După absolvirea Școlii me-
dii şi-a continuat studiile la Facultatea 
de Drept, USM: studii de licenţă (1991-
1996), studii de masterat (1999-2000), 
studii de doctorat (1998-2001).

În 2001 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.03-Drept privat 
– Răspunderea civilă a statului pentru 
prejudiciul cauzat prin erori judiciare, 
conducător ştiinţific Alexandru COjU-
HArI, dr. hab., prof. univ.Ion Bîtcă
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Și-a desfăşurat 
activitatea didacti-
că ca lector (1996-
2004), apoi confe-
renţiar universitar 
(2004-2008) la Ca-
tedra de drept civil 
şi procedură civilă a 
Facultății de Drept, 
USM. În 2004 i 

s-a conferit titlul ştiințifico-didactic 
conferențiar universitar.

Din 2002, după obținerea licenței de 
notar, şi-a continuat activitatea pro-
fesională ca notar public. registrator 
autorizaț al registrului garanțiilor rea-
le mobiliare. 

Bibliografie selectivă: 
BLOȘeNCO, Andrei et al. Curriculum 

la disciplina Drept civil (partea specia-
lă), învățământ cu frecvenţă redusă. Ch., 
2007. 21 p.

BLOȘeNCO, Andrei. Drept civil. Par-
tea specială: note de curs. Ch.: Cartdi-
dact, 2003. 280 p. ISBN 9975-940-51-X.

BLOȘeNCO, Andrei. Răspunderea ci-
vilă a statului pentru prejudiciul cauzat 
prin erori judiciare: autoreferat (12.00.03). 
Ch., 2001. 24 p.

BLOȘeNCO, Andrei. Răspunderea ci-
vilă a statului pentru prejudiciul cauzat 
prin erori judiciare: tz. (12.00.03). Ch., 
2001. 181 p. 

BLOȘeNCO, Andrei. Răspunderea ci-
vilă delictuală. Ch.: ArC, 2002. 307 p. 
ISBN 9975-61-207-5.

BOEȘTEAN Constantin s-a năs-
cut la 21 august 1962 în s. Fili-

peni, r-nul Leova. În 1986, a devenit 
cursant al Școlii de Miliție din or. 
Chişinău. În 1993 a absolvit Institutul 

juridic al MAI al Federației ruse din 
or. Leningrad.

În 1997 la Academia MAI din Sankt 
Petersburg, a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.01-Teoria gene-
rală a dreptului – Профессиональная 
правовая культура и её формирова-
ние у работников полиции Республи-
ки Молдова, conducător ştiințific P. 
SALNIKOv, dr., prof. univ. 

A exercitat funcții în cadrul MAI al 
rM: milițian al plutonului Serviciului 
de patrulă şi santinelă (1982), inspec-
tor la Inspecția pentru lucrul cu mino-
rii (1986-1989), la Secția afacerilor in-
terne a Comitetului executiv râbnița; 
inspector (1993-1996), inspector supe-
rior (1996-1998), şef adjunct, specialist 
principal, şef la Serviciul de muncă edu-
cativă şi protecție socială al Direcției 
cadre şi instituții de învățământ 
(1998-2003, 2002-2003), şef al Secției 
învățământ, instruire şi supraveghe-
re a Direcției generale învățământ şi 
protecție socială; şef al Secției instruire 
profesională a Direcției generale re-
surse umane (2003-2006), şef Direcție 
al Departamentului analiză, monito-
rizare şi planificare strategică a MAI 
(2007-2009). În 2006-2007 a fost rector 
(comandant) al Academiei „Ștefan cel 
Mare” a MAI. Din 2009 – şef adjunct al 
Direcției generale, apoi, şef al Direcției 
monitorizare şi evaluare a politicilor 
Direcției generale MAI. 

Paralel, a desfăşurat 
activitate didactică: 
conferențiar uni-
versitar al Depar-
tamentului drept, 
ULIM (2000-2001), 
conferențiar univer-
sitar al Catedrei drept 
public al Academiei 

Andrei Bloşenco

Constantin Boeştean
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„Ștefan cel Mare” a MAI (din 2003). 
Din 2011 – şef la Catedra protecție, 
pază şi securitate a USeFS. În 2012 i 
s-a conferit titlul ştiințifico-didactic 
conferențiar universitar. 

A fost ales vice preşedinte al Uniunii 
veteranilor războiului din Afganistan. 

Distincții: Ordinul Красная Звезда 
(1982), Medalia Meritul civic (1999); 
Insigne ale MAI – Serviciu impecabil 
de gr. III, Serviciu impecabil de gradul 
II, Serviciu impecabil de gradul I, 10 ani 
Poliția Națională, Vulturul de aur, Co-
laborator eminent, Crucea pentru merit 
clasa II, Crucea pentru merit clasa I, 15 
ani Poliția Națională, 65 ani ai DPT, Ve-
teran al OAI, 20 ani Poliția Națională. 

Bibliografie selectivă: 
BOeȘTeAN, Constantin şi I. TrO-

FIMOv. Îndrumarul inspectorului de 
sector de poliție în problemele legislației 
civile: material didactic. Ch.: Acad. 
„Ștefan cel Mare” a MAI, 2007. 34 p. 
ISBN 9975-830-44-1. 

BOeȘTeAN, Constantin, G. MOrA-
rU, G. SCOBIOALĂ et. al. Instrucțiuni 
privind tactica specială a măsurilor de 
intervenție a subdiviziunilor organelor 
afacerilor interne: material didactic. 
Ch.: elena vI, 2006. 54 p. 

BOeȘTeAN, Constantin, N. PLĂ-
CINTĂ şi r. CONDrAT. Poliția RM – 
20 de ani la straja ordinii de drept: ma-
terial didactic. Ch.: Magna-Princeps, 
2010. 188 p. ISBN 978-9975-4173-4-1. 

BOeȘTeAN, Constantin, N. PLĂ-
CINTĂ, U. DODON et. al. Poliția RM: 
material didactic. Ch.: Princeps, 2005. 
184 p. ISBN 9975-9533-5-2. 

BOeȘTeAN, Constantin, T. TOMO-
ZeI, O. BejAN et. al. Poliția RM – eve-
nimente și fapte 1990-2002: material di-
dactic. Ch.: Tip. Centrală, 2002. 199 p. 

BOeȘTeAN, Constantin, v. CUȘNIr, 
v. GrATI, I. DOGOTArI. Drept 
polițienesc: manual. Ch.: elena vI, 2006. 
264 p. ISBN 978-9975-935-00-5. 

* * * 
BOeȘTeAN, Constantin şi O. CASI-

ADI. Colaborarea misiunilor diploma-
tice, structurilor de stat, organizațiilor 
internaționale şi neguvernamentale 
în prevenirea şi combaterea traficului 
uman şi asistența victimelor. In: Co-
operarea internațională a organelor 
de drept în prevenirea și combaterea 
criminalității transnaționale: materia-
lele conf. intern. șt.-pract., 5-6 noiem. 
2009. Ch.: Acad. «Ștefan cel Mare”, 
2009, pp. 113-119. 

BOeȘTeAN, Constantin şi O. CASI-
ADI. referințe istorice privind apariția 
şi combaterea consumului de droguri: 
aspecte naționale şi internaționale. In: 
Rolul societății și al organelor de drept 
în contracararea narcomaniei: materia-
lele conf. intern. șt.-pract., 9 oct. 2008. 
Ch., 2008, pp. 35-41. 

BOeȘTeAN, Constantin şi v. PO-
LeACOv. realizarea dreptului la un 
mediu sănătos şi echilibrat din punct 
de vedere ecologic prin protecția sani-
taro-epidemiologică a populației. In: 
Analele șt. ale Acad. „Ștefan cel Mare” a 
MAI a RM. Ser. Drept privat. ed. a vI-
a. Ch.: Acad. «Ștefan cel Mare”, 2007, 
pp. 125-131. 

BOeȘTeAN, Constantin şi S. SÎr-
BU. Probleme actuale ale identifică-
rii persoanei fizice. In: Analele șt. ale 
Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI a RM. 
Ser. Drept privat. ed. a v-a. Ch.: Acad. 
«Ștefan cel Mare”, 2007, pp. 10-18. 

BOeȘTeAN, Constantin. Învăță-
mântul polițienesc în contextul inte-
grării europene. In: Poliția și valorile 
general umane în contextul integră-
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rii europene: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 30 mart. 2007. Ch.: Acad. 
«Ștefan cel Mare”, 2007, pp. 8-10. 

BOeȘTeAN, Constantin. Poliția 
de proximitate – un concept modern 
de abordare a relațiilor cu comunita-
tea. In: Anuarul șt. al Acad. „Ștefan cel 
Mare” a MAI. ed. a vII-a. Ch.: Acad. 
«Ștefan cel Mare”, 2006, pp. 6-11. 

BOeȘTeAN, Constantin. Probleme 
actuale ale spălării banilor. In: Analele șt. 
ale Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI a RM. 
Ser. Drept privat. ed. a vI-a. Ch.: Acad. 
«Ștefan cel Mare”, 2007, pp 161-171. 

BOeȘTeAN, Constantin. Probleme 
juridico-penale şi internaționale în 
combaterea terorismului şi importanța 
lor pentru organele afacerilor interne. 
In: Prevenirea și combaterea fenome-
nului terorismului: actualități și per-
spective: material conf. șt.-pract., 18 
mai 2006. Ch.: Acad. «Ștefan cel Mare”, 
2006, pp. 26-28. 

BOeȘTeAN, Constantin. rolul 
Curții Constituționale în protecția 
drepturilor omului. In: Analele șt. ale 
Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI a 
RM. Ser. Drept public. ed. a vIII-a. Ch.: 
Acad. «Ștefan cel Mare”, 2007, pp. 6-13. 

BOeȘTeAN, Constantin. ro-
lul poliției în respectarea asigurării 
legislației ecologice. In: Analele șt. ale 
Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI a RM. 
Ser. Drept privat. ed. a vI-a. Ch.: Acad. 
«Ștefan cel Mare”, 2007, pp. 132-137.

* * * 
БОЕШТЯН, К. М. Профессиональ-

ная правовая культура и её форми-
рование у работников полиции Ре-
спублики Молдова: aвтореф. диc. 
канд. юрид. наук. СПб, 1997. 18 с. 

БОЕШТЯН, К. М. Профессиональ-
ная правовая культура и ее форми-
рования у работников полиции Ре-

спублики Молдова: дис. канд. юрид. 
наук: 12.00.01. М.-СПб, 1997. 264 c. 

BOICO Nicolai s-a născut la 7 iunie 
1943 în s. Stavki, r-nul Pesceanski, 

reg. vinița, Ucraina. În 1973 a absolvit, 
cu mențiune, Școala superioară a MAI 
a UrSS în or. Kiev. 

În 2002 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.02-Drept public – 
Considerațiuni teoretice și practice pri-
vind realizarea efectivă a normelor de 
drept administrativ în RM, conducător 
ştiințific vladimir IvANOv, dr. hab., 
prof. 

Din 1973 a deținut funcții, inclusiv 
şi didactice, în cadrul MAI al rM: in-
spector al Maliției economice; lector 
şi director adjunct al Școlii republi-
cane a MAI (din 1975). În perioada 
1989-2001 a fost lector la Universitatea 
Științelor Umanitare. Din 2002 – şef la 
Catedra drept public a Universității Sla-
vone; disciplinele de predare – Dreptul 
administrativ, Criminologia. În 2005 i 
s-a conferit titlul ştiințifico-didactic 
conferenţiar universitar.

Autor a peste 20 de publicaţii ştiinţi-
fice, inclusiv manuale.

În 1996 i s-a acordat titlul onorific 
Om emerit.

Bibliografie selectivă:
BOICO, Nicolai. Considerațiuni teore-

tice și practice privind 
realizarea efectivă a 
normelor de drept ad-
ministrativ în RM: au-
toreferat (12.00.02). 
Ch., 2002. 23 p.

BOICO, Nicolai. 
Considerațiuni teore-
tice și practice privind Nicolai Boico
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realizarea efectivă a normelor de drept 
administrativ în RM: tz. dr. (12.00.02). 
Ch., 2002. 173 p.

 * * *
БОЙКО, Н.Ф. Административ-

ное право Республики Молдова (в схе-
мах). Ch.: Acomed-Plus, 2008. 258 с. 
ISBN 978-9975-9955-5-9.

БОЙКО, Н.Ф. Административное 
право Республики Молдова: в схе-
мах. Ch.: Asoc. lucrătorilor inst. de în-
văţămînt slavone din rM, 2011. 268 c. 
ISBN 978-9975-4212-2-5. 

БОЙКО, Н.Ф. Особенности при-
влечения граждан к администра-
тивной ответственности за совер-
шение правонарушений посягающих 
на общественный порядок: учеб.-
метод. пособие. К.: valinex, 2005. 41 
c. ISBN 9975-9628-5-8.

BOIȘTEANU Eduard s-a năs-
cut la 21 aprilie 1979 în or. Dro-

chia. În 1996 a absolvit Liceul teoretic 
„B.P. Hasdeu” din or. Drochia, după 
care a student la Facultatea de Drept a 
Universității de Stat „Alecu russo” din 
or. Bălți. În 2001-2006 a făcut studii de 
doctorat la Facultatea de Drept a USM. 

În 2005 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.03-Drept privat 
– Aspectele teoretico-practice privind 
încetarea contractului individual de 
muncă, conducător ştiințific Nicolae 
rOMANDAȘ, dr., conf. univ. 

În 2008 a obținut bursa postdocto-
rală din partea Agenției Universitare 
Francofone, urmând studii la Universi-
tatea „Babeş-Bolyai”, din Cluj-Napoca, 
românia (2008-2009); tema tezei de 
doctor habilitat: Aspecte teoretico-prac-
tice privind parteneriatul social în sfera 
muncii.

În 2000 şi-a înce-
put activitatea pro-
fesională la Catedra 
de drept privat a 
Facultății de Drept, 
Universitatea de Stat 
„Alecu russo” din 
Bălți – lector univer-
sitar, şef de catedră 
(din 2010), lector la 
Catedra dreptul muncii a Facultății 
de Drept, USM (din 2009); discipline-
le de predare: Dreptul muncii, Drep-
tul protecției sociale, Dreptul notarial, 
Dreptul muncii. În 2009 i s-a conferit 
titlul de conferențiar universitar. 

În 2002 a devenit membru al Uniunii 
Avocaților din rM, fondator şi şef al 
BIA Eduard Boișteanu; colaborator în 
cadrul Clinicii juridice universitare or. 
Bălţi (din 2004).

Formator naţional al Institutului 
Muncii în domeniul raporturilor ju-
ridice de muncă. A participat la con-
ferinţe ştiinţifice naţionale şi interna-
ţionale; expert în cadrul seminarului 
ştiinţific Rolul sindicatelor în apărarea 
drepturilor economice, profesionale și 
de muncă ale salariaţilor, Inst. Muncii, 
Bălţi, 2004.

Autor a peste 50 de publicaţii ştiinţifice. 

Bibliografie selectivă: 
BOIȘTeANU, eduard. Aspectele teo-

retico-practice privind încetarea contrac-
tului individual de muncă: autoreferat 
(12.00.03). Ch.: Ce USM, 2005. 25 p. 

BOIȘTeANU, eduard. Aspectele te-
oretico-practice privind încetarea con-
tractului individual de muncă: tz. dr. 
(12.00.03). Ch.: Ce USM, 2005. 167 p. 

BOIȘTeANU, eduard. Dreptul mun-
cii. Partea generală: manual. Ch.: Pon-
tos, 2005. 142 p. ISBN 9975-72-169-9. 

Eduard Boişteanu
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BOIȘTeANU, eduard. Încetarea con-
tractului individual de muncă: monogr. 
Ch.: Pontos, 2002. 248 p. ISBN 9975-
902-31-6. 

BOIȘTeANU, eduard. Procedura de 
concediere a lucrătorului: monogr. Bălți: 
Univ. de Stat „Alecu russo”, 2001. 72 p. 

rOMANDAȘ, Nicolae şi eduard 
BOIȘTeANU. Dreptul colectiv al mun-
cii: monogr. Bălți: Univ. de Stat „Alecu 
russo”, 2003. 102 p. 

rOMANDAȘ, Nicolae şi eduard 
BOIȘTeANU. Dreptul individual și co-
lectiv al muncii: monogr. Ch.: Ce USM, 
2003. 288 p. 

rOMANDAȘ, Nicolae şi eduard 
BOIȘTeANU. Dreptul muncii: manual. 
Ch.: reclama, 2007. 404 p. ISBN 978-
9975-900-74-4. 

rOMANDAȘ, Nicolae şi eduard 
BOIȘTeANU. Ghidul specialistului în 
sfera resurselor umane. Ch.: reclama, 
2009. 230 p. ISBN 978-9975-105-25-5. 

rOMANDAȘ, Nicolae, eduard 
BOIȘTeANU şi I. PÎrGĂU. Liber-
tatea de asociere: îndrumar pentru 
sindicaliști: monogr. Ch.: Ce USM, 
2005. 62 p. 

* * * 
BOLOCAN-HOLBAN Augustina 

şi eduard BOIȘTeANU. Ajustarea 
legislației muncii la condițiile econo-
miei de piață. In: AAP – 15 ani de mo-
dernizare a serviciului public din RM: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 21 
mai 2008. Ch.: AAP, 2008, pp. 111-113. 

BOIȘTeANU, eduard. Modul de 
perfectare a ordinului de angajare în 
muncă. Dreptul muncii. 2007, 1, 33-34. 
ISSN 0367-0597. 

BOIȘTeANU, eduard. reglementări 
naționale privind modul de acordare 
a concediilor anuale. Dreptul muncii. 
2008, 3, 55-57. ISSN 0367-0597. 

BOIȘTeANU, eduard. Unele aspect, 
ce țin de concedierea salariatului ca ur-
mare a prezentării acestuia la lucru în 
stare de ebrietate alcoolică, narcotică 
sau toxică. Avocatul Poporului. 2005, 9, 
31-33. ISSN 1819-7141. 

BOIȘTeANU, eduard. Unele aspecte 
ce țin de examinarea judiciară a cauze-
lor civile referitoare la reintegrarea în 
funcție a salariatului. Avocatul Poporu-
lui. 2004, 12, 21-23. ISSN 1819-7141. 

BOIȘTeANU, eduard. Unele 
considerații privind protecția datelor 
personale ale salariatului prin prisma 
Codului muncii al rM. In: Considerații 
privind realitatea socio-juridică din RM: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 19 
oct. 2004. Bălți: Presa Univ. Bălțeană, 
2005, pp. 98-101. 

BOIȘTeANU, eduard. Unele 
particularități privind angajarea în 
muncă a conducătorilor de unități. Re-
vista Națională de Drept. 2009, 2, 13-
16. ISSN 1811-0770. 

rOMANDAȘ, Nicolae şi 
BOIȘTeANU, eduard. Concedierea 
salariatului ca urmare a constatării fap-
tului că acesta nu corespunde funcției 
deținute sau muncii prestate din cauza 
calificării insuficiente, confirmate prin 
hotărârea comisiei de atestare. Бизнес-
Право. 2007, 2, 63-64. ISSN 1857-0704. 

rOMANDAȘ, Nicolae şi 
BOIȘTeANU, eduard. Procedura de 
concediere în cazul lichidării unității, 
reducerii numărului sau a statelor de 
personal. Бизнес-Право. 2007, 2, 44-
45. ISSN 1857-0704. 

rOMANDAȘ, Nicolae şi eduard 
BOIȘTeANU. Unele aspecte teoretico-
practice cu privire la conținutul con-
tractului individual de muncă. Revista 
Națională de Drept. 2009, 1, 27-32. 
ISSN 1811-0770. 
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* * * 
БОЙШТЯНУ, Эдуард. Изменение 

индивидуального трудового дого-
вора. Бизнес-Право. 2008, 3, 23-26. 
ISSN 1857-0704. 

БОЙШТЯНУ, Эдуард. Материаль-
ная ответственность работника за 
ущерб, причиненный работодателю. 
Бизнес-право. 2009, 1, 44-47. ISSN 
1857-0704. 

БОЙШТЯНУ, Эдуард. Право-
вое регулирование предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков. 
Бизнес-право. 2008, 2, 52-55. ISSN 
1857-0704. 

РОМАНДАШ, Hиколай и Эду-
ард БОЙШТЯНУ. Правовое регули-
рование трудовых отношений с ру-
ководителем предприятия. Бизнес-
Право. 2008, 5, 33-35. ISSN 1857-0704. 

BOLOCAN-HOLBAN Augustina 
s-a născut la 22 noiembrie 1983 în 

or. Bender. În 2000 a absolvit liceul „Ale-
xandru cel Bun” din oraşul natal, după 
care şi-a continuat studiile în clasa a XII-
a la Liceul Teoretic Național „Columna” 
din or. Chişinău. A absolvit Facultatea 
de Drept, specialitatea Drept penal, a 
USM: licența (2001-2005), masteratul 
(2005-2006), doctorantura (2007-2011). 

În 2011 a susținut teza de docto-
rat, la specialitatea 12.00.08-Drept 
penal – Aspecte juridice naționale și 
internaționale privind tortura și trata-
mentul inuman și degradant, conducă-
tor ştiințific Sergiu BrÎNZĂ, dr. hab., 
prof. univ. 

Și-a început activitatea profesiona-
lă ca lector la Catedra drept public a 
Facultății de Drept a ASeM (2005-
2006). În 2006-2008 a fost consultant 
în cadrul Direcției Agent Guverna-

mental la Ministerul 
justiției. Din 2007 
a activat, în calitate 
de lector universitar 
la Catedra drept pe-
nal şi criminologie a 
Facultății de Drept la 
USM. În 2010-2011 
– şef al Secției tratate 
şi integrare europea-
nă şi şef adjunct al 
Direcției relații internaționale şi inte-
grare europeană la Ministerul justiției. 

A efectuat stagii de instruire profe-
sională: Training Program în human 
rights (Cairo, egipt, 2007), Identifica-
rea metodelor moderne de predare și 
elaborarea unui suport de curs eficient 
(2009), Instruirea experților guverna-
mentali implicați în procesul de revizuire 
a Convenției ONU împotriva corupției 
(Moscova, rusia, 2010), Effective Poli-
cy Coordination as a Key to Successful 
ENP Action Plan Implementation (Tal-
linn, estonia, 2010), vizită de studiu 
pentru experții naționali implicați în 
Procesul de Evaluare Periodică Univer-
sală a drepturilor omului în RM (Gene-
va, elveția, 2011). A obținut Certifica-
tul INj din rM (USAID şi ABA/rULI 
Moldova (2009). 

A prezentat comunicări ştiințifice la 
conferințe internaționale (Minsk, San-
kt Petersburg, 2011). 

A fost menționată cu Diplome 
de Onoare ale: Școlii estoniene de 
Diplomație (2010), Ministerului 
justiției al rM (2008), Ministerului 
justiției egiptului şi Centrului Național 
egiptean de studii juridice (2007). 

Bibliografie selectivă: 
BOLOCAN-HOLBAN, Augus-

tina. Aspecte juridice naționale și 

Augustina 
Bolocan-Holban
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internaționale privind tortura și trata-
mentul inuman și degradant: autorefe-
rat. Ch., 2011. 30 p. 

BOLOCAN-HOLBAN, Augus-
tina. Aspecte juridice naționale și 
internaționale privind tortura și trata-
mentul inuman și degradant: tz. dr. Ch., 
2011. 157 p. 

* * * 
BOLOCAN-HOLBAN, Augustina. 

Cercetarea legală privind cazurile de 
tortură sau de tratament inuman şi 
degradant. Studia Universitatis. Ser. 
Șt. Sociale. 2009, 3 (23), 116-119. ISSN 
1857-2073. 

BOLOCAN-HOLBAN, Augustina. 
Considerații generale privind tortura, 
tratamentul inuman şi degradant în 
sensul art. 3 din Convenția europeană 
pentru apărarea drepturilor omului şi 
a libertăților fundamentale. In: Reafir-
marea drepturilor și libertăților funda-
mentale la 60 de ani ai Declarației Uni-
versale a Drepturilor Omului: materia-
lele conf. intern. șt.-pract., 12 dec. 2008. 
Ch., 2009, pp. 55-60. 

BOLOCAN-HOLBAN, Augus-
tina. Delimitarea torturii de unele 
infracțiuni adiacente. Studia Universi-
tatis. Ser. Șt. Sociale. 2010, 3 (33), 148-
151. ISSN 1857-2073. 

BOLOCAN-HOLBAN, Augustina. 
Distincții şi asemănări între termenii 
prevăzuți la art. 3 din Convenția eu-
ropeană pentru apărarea drepturilor 
şi libertăților fundamentale ale omului 
(tortură, tratament inuman, tratament 
degradant). Revista Națională de Drept. 
2009, 10-12, 150- 151. ISSN 1811-0770. 

BOLOCAN-HOLBAN, Augusti-
na. jurisprudența Curții europene a 
Drepturilor Omului ce vizează cazurile 
contra rM. Jurnalul de Studii Juridice. 
2009, 1-2, 192- 202. ISSN 1841-6195. 

BOLOCAN-HOLBAN, Augustina. 
Poziția Consiliului europei față de 
eutanasie. Revista Națională de Drept. 
2008, 6, 34-36. ISSN 1811-0770. 

BOLOCAN-HOLBAN, Augustina. 
reglementarea torturii şi a tratamen-
tului inuman şi degradant prin prisma 
actelor naționale şi internaționale. Jur-
nalul de Studii Juridice. 2009, 3-4, 133-
140. ISSN 1841-6195. 

BOLOCAN-HOLBAN, Augustina. 
Unele recomandări generale ale Co-
mitetului european pentru prevenirea 
torturii şi a altor tratamente sau pe-
depse inumane sau degradante. Revista 
Națională de Drept. 2010, 4, 45-48. 
ISSN 1811-0770. 

* * * 
БОЛОКАН-ХОЛБАН, Аугусти-

на. Проблемы отграничения пытки 
(ст. 3091 УК РМ) от других смежных 
преступлений. B. Совершенствова-
ние законодательства в современ-
ных условиях: cб. материалов меж-
дунар. науч.-практ. конф., 23-24 мая 
2011. СПб, 2011, cc. 423-425. 

БОЛОКАН-ХОЛБАН, Аугусти-
на. Расследование пыток, бесчело-
вечного или унижающего достоин-
ство обращения. B: Проблемы борь-
бы с преступностью и подготовки 
кадров для право-охранительных 
органов: междунар. науч.-практ. 
конф., 21 янв. 2011. Минск, 2011, cc. 
29-30. 

BOLOGAN-VIERU Otilia s-a 
născut la 2 noiembrie 1977 în 

or. Chişinău. În 1994 a absolvit Li-
ceul român-francez „Gh. Asachi”. A 
obținut bursa FSA/FLeX, în cadrul 
Programului de schimb de elevi la Li-
berty High School, SUA (1994-1995). 
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În 1997-1999 a făcut 
studii la Laboratorul 
de Științe Politice 
a Colegiului Invi-
zibil din Moldova, 
Programul HeSP/
SOrOS. A absolvit 
Facultatea de Drept 
a USM – studii de 
licență (2000-2001), 

studii de masterat (2000-2001), stu-
dii de doctorat (2001-2010). A fost 
menționată cu Diploma USM, pentru 
rezultate excelente la studii în 1998 şi 
1999. În urma Concursului european 
de drept Telders International Moot 
Court, Haga, Olanda, a devenit mem-
bru al celei mai bune echipe din euro-
pa de est (1999) şi membru al echipei, 
ce s-a plasat printre primele opt, din 
totalul de 69 de echipe, la Concursul 
internațional de drept – jessup In-
ternational Moot Court Competiti-
on, Washington D.C., SUA (2000). În 
2003 a obținut titlul de magistru în 
drept european şi drept comparat la 
Universitatea Oxford, Marea Britanie. 

În 2010 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.03-Drept pri-
vat – Regimul juridic al companiilor 
multinaționale, conducător ştiințific 
Aurel BĂIeȘU, dr. hab., prof. univ. 

În perioada 1999-2001 a fost asistent 
juridic la Centrul pentru reformă legis-
lativă IrIS Moldova, afiliat la Univer-
sitatea din Maryland, SUA. În 2001 a 
predat Dreptul internațional privat la 
Facultatea de Drept a USM. În 2001-
2002 - jurist în cadrul KPMG Consul-
ting Barents Group / Proiectul USAID 
privind reforma fiscală în Moldova. 
Din 2004 – consilier juridic la Misiu-
nea OSCe în Moldova. 

A efectuat stagii - la Curtea 

Internațională de Arbitraj a Camerei 
Internaționale de Comerț (Paris, Franța, 
1996), la sediul NATO (Bruxelles şi 
Mons, Belgia, 2000), studiu, privind re-
forma autorităților publice locale (Lei-
den, Olanda, 1998), curs în domeniul 
drepturilor omului (raoul Wallenberg 
Institute, Lund, Suedia, 2005). 

A participat la conferințe ştiințifice 
internaționale: a Secretariatului OSCe 
(viena, Austria, 2010), Sistemul Legis-
lativ American, Washington D.C (SUA, 
2000), Sistemul și legislația bugetar-
fiscală americană (Washington D.S., 
SUA, 2001), Dreptul european (Londra, 
Marea Britanie, 2003). 

Bibliografie selectivă: 
BOLOGAN-vIerU, Otilia. Regimul 

juridic al companiilor multinaționale. 
Ch., 2013. 152 p. ISBN 978-9975-4280-
2-6. 

* * * 
BOLOGAN-vIerU, Otilia. Caracte-

rul companiilor multinaționale. Crite-
riile de constituire. Avocatul Poporului. 
2004, 12, 24-28. ISSN 1819-7141. 

BOLOGAN-vIerU, Otilia. Clauza 
de hardship în contractele comercia-
le internaționale. Avocatul Poporului. 
2000, 4-6, 38-39. ISSN 1819-7141. 

BOLOGAN-vIerU, Otilia. Compa-
niile multinaționale în lumea contem-
porană. Avocatul Poporului. 2004, 7, 
19-21. ISSN 1819-7141. 

BOLOGAN-vIerU, Otilia. Pri-
vire generală asupra companiilor 
multinaționale. Legea și viața. 2004, 11, 
48-52. ISSN 1810-309X. 

BOLOGAN-vIerU, Otilia. Societas 
europaea şi caracteristicile sale. Legea 
și viața. 2004, 8, 49-53. ISSN 1810-
309X. 

Otilia 
Bologan-Vieru
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BONTEA Oleg s-a născut la 7 fe-
bruarie 1976 în s. Drăgăneşti, r-nul 

Sângerei. În 1993-1998 a făcut studii 
la Facultatea de Drept a Universității 
„Al.I. Cuza” din Iaşi, românia. 

În 2003 a susținut, la ULIM, teza de 
doctorat, la specialitatea 12.00.01-Teo-
ria generală a dreptului – Teoria rapor-
turilor juridice: probleme, aspecte, con-
ducător ştiințific Andrei SMOCHINĂ, 
dr. hab., prof. univ. 

Activitatea profesională şi-a în-
ceput-o în cadrul Universității de 
Stat „Alecu russo” din Bălți, unde a 
deținut funcțiile: lector asistent, asis-
tent universitar, lector universitar, lec-
tor superior universitar (1998-2003). 
În 2003-2004 – lector la Facultatea de 
Drept a ULIM. Din 2005 – lector, apoi 
şef al Catedrei de drept a Facultății 
Cadastru şi Drept a UASM; discipli-
ne de predare: Dreptul internațional 
public, Dreptul internațional privat, 
Bazele statului și dreptului, Teoria 
științei (dreptului), Răspunderea juri-
dică patrimonială, Problemele actuale 
ale dreptului de autor. I s-a conferit 
titlul ştiințifico-didactic conferențiar 
universitar. Membru al Senatului uni-
versitar a UASM. 

A făcut stagiu profesional la Centrul 
European Human Rights Law, organi-
zat de Constitutional and Leagal Policy 
Institute, Budapesta, Ungaria (2000); 
modular Doctoral Fellowships în ca-
drul Proiectului, organizat de Open 
Society Institute/ Higher Education Sup-
port Program (2004). 

Mențiuni: Medalia cu ocazia aniver-
sării a 75-a a UASM.

Bibliografie selectivă: 
BONTeA, Oleg. Drept internațional 

privat: note de curs. Ch.: Ce al Univ. de 

Criminologie, 2002. 
184 p. ISBN: 9975-
9620-6-8. 

BONTeA, Oleg. 
Problemele teoriei 
raporturilor juridi-
ce: monogr. Ch.: Ce 
UASM, 2006. 300 
p. ISBN 978-9975-
9908-1-3. 

BONTeA, Oleg. Teoria raporturi-
lor juridice: probleme, aspecte: tz. dr. 
12.00.01. Ch., 2003. 161 p. 

* * * 
BONTeA, Oleg şi vladimir TO-

CAreNCO. Dreptul obiectiv şi drep-
tul subiectiv: concept, corelație şi 
interdependență. Revista Națională 
de Drept. 2006, 10, 33-39. ISSN 1811-
0770. 

BONTeA, Oleg. Arbitrajul – mijloc 
jurisdicțional de soluționare pe cale 
paşnică a diferendelor internaționale. 
Revista Națională de Drept. 2008, 2, 62-
65. ISSN 1811-0770. 

BONTeA, Oleg. esența normelor 
conflictuale. Revista Națională de 
Drept. 2007, 2, 38-41. ISSN 1811-
0770. 

BONTeA, Oleg. Fazele încheierii 
tratatelor între practică internațională 
şi reglementare națională. In: Drep-
tul național în contextul proceselor 
integraționiste euro-pene: materiale-
le conf. intern. șt.-pract., 22 dec. 2006, 
IRIM. Ch.: IrIM, 2007, pp. 158-165. 

BONTeA, Oleg. Privire teoretico-
practică asupra anchetei şi concilierii 
internaționale. Revista Națională de 
Drept. 2007, 11, 52-55. ISSN 1811-
0770. 

BONTeA, Oleg. Privire teoretico-
practică asupra anchetei şi concilierii 
internaționale. Revista Națională de 

Oleg Bontea
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Drept. 2007, 4, 66-67. ISSN 1811-0770. 
BONTeA, Oleg. rolul Curții 

Internaționale de justiție în reglemen-
tarea diferendelor internaționale. Re-
vista Națională de Drept. 2007, 8, 38-
41. ISSN 1811-0770. 

BONTeA, Oleg. rolul organizațiilor 
regionale în reglementarea paşnică 
a diferendelor internaționale. Revis-
ta Națională de Drept. 2008, 5, 30-34. 
ISSN 1811-0770. 

BONTeA, Oleg. Sistemul normelor 
conflictuale în dreptul internațional 
privat al rM. In: Dreptul național în 
contextul proceselor integraționiste 
europene: materialele conf. intern. șt.-
pract., 22 dec. 2006, IRIM. Ch.: IrIM, 
2007, pp. 290-297. 

BONTeA, Oleg. Soluționarea dife-
rendelor internaționale în cadrul ONU. 
Revista Națională de Drept. 2008, 4, 44-
46. ISSN 1811-0770. 

* * * 
БОНТЯ, Олег и Andrei СМОКИ-

НЭ. Содержание правоотноше-
ния. B: Aspecte juridice ale societății 
civile: realități și perspective: materiale 
ale conf. teoret.-șt. intern., 26-27 febr. 
2003. Ch.: Tip. Centrală, 2003, pp. 
188-203. 

БОНТЯ, Олег и Andrei СМОКИ-
НЭ. Соотношение содержания и 
формы юридического. B: Aspecte 
juridice ale societății civile: realități și 
perspective: materiale ale conf. teoret.-
șt. intern., 26-27 febr. 2003. Ch.: Tip. 
Centrală, 2003, pp. 320-326. 

БОНТЯ, Олег и Владимир ТОКА-
РЕНКО. Свобода, законность и от-
ветственность в государственном 
управлении. Закон и жизнь. 2006, 6, 
13-15. ISSN 1810-3081. 

BORDEI Lilia s-a născut la 12 mar-
tie 1967 în or. Sângerei. În 1984-

1989 şi-a făcut studiile la Facultatea de 
economie a UASM. În 2004-2008 a ur-
mat studiile de doctorat la ULIM. 

În 2010 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.02-Drept public 
– Principiile democrației pluraliste în 
activitatea parlamentară, conducător 
ştiințific victor POPA, dr. hab., prof. 
univ.

În perioada 1989-1991 a fost lector la 
Catedra de economie, analiză şi statis-
tică a UASM. În 1991-1999 a exercitat 
funcția de economist la Secția de plani-
ficare a USM. Din 1999 şi-a desfăşurat 
activitatea în cadrul Aparatului Parla-
mentului rM: şef secție la Centrul de 
analiză bugetară şi financiară (1999-
2001), consultant superior la Centrul 
de analiză bugetară şi financiară (2001-
2002), consultant principal la Direcția 
juridică (2002-2010), şef al Secției 
drept comunitar şi informare legislati-
vă la Direcția juridică (din 2010), apoi 
şef al Secției drept comunitar şi aproxi-
mare a legislației. 

În 2009 a fost inclusă în calitate de 
consultant-traducător în componența 
grupului de lucru pentru cercetări şi 
analize al Comisiei pentru Reforma 
constituțională a Parlamentului RM. 

A făcut stagii de instruire profesio-
nală la: Centrul pentru Administrarea 
publică (Grecia, 1999), Școala de vară 
Aspecte economice, 
legislative și politi-
ce în modernizarea 
comunităților locale 
(Iugoslavia 2000), 
Elaborarea bugetului 
Congresului, Senatu-
lui și altor State ale 
SUA (Washington, Lilia Bordei
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New York, USAID, 2001), Centrul Eu-
ropean pentru cercetări macroecono-
mice (Bucureşti, 2001), stagii la Praga 
(2002), vilnius (2003), Sofia (2004), 
Bosnia şi Herțegovina (2006), Protecția 
drepturilor minorităților naționale 
(Trieste, Comisia de la veneția, Italia, 
2003), Dezvoltarea sectorului public și 
sectorului privat (Institutul de cercetări 
economice (Austria, 2005), Oficiul pen-
tru promovarea democrației parlamen-
tare a Parlamentului European (Bruxel-
les, Strasbourg, 2010). 

A participat la seminare şi conferințe 
de nivel național şi internațional: De-
centralizarea fiscal (Kârgâzstan, 2006), 
Competențele UTA Găgăuzia Siste-
mul legislativ (Centrul european pe 
problemele minorităților, Flensburg, 
2007), Protecția juridică a proprietății, 
libertăților și dreptul la siguranță 
a persoanei în dreptul național și 
internațional (IrIM, Ch., 2009), Pro-
movarea drepturilor omului în contex-
tul integrării europene: teorie și prac-
tică. Persoanele dispărute fără veste: 
constatări, concluzii și recomandări 
(Ch., 2009), Promovarea drepturilor 
omului în contextul integrării europene: 
teorie și practică. Dreptul internațional 
umanitar la 60 de ani de la semnarea 
convențiilor de la Geneva (Ch., 2009), 
Proiectul noii Constituții (IrZ, Bonn, 
Germania, 2010). 

Bibliografie selectivă: 
BOrDeI, Lilia. Principiile 

democrației pluraliste în activitatea 
parlamentară: tz. dr. (12.00.02). Ch.: 
ULIM, 2010. 180 p. 

* * * 
BOrDeI, Lilia şi victor POPA. 

exercitarea suveranității în condițiile 
democrației pluraliste. Revista 

Națională de Drept. 2010, 4, 42-44. 
ISSN 1811-0770. 

BOrDeI, Lilia. raporturi dintre ma-
joritatea şi minoritatea parlamentară. 
Revista Națională de Drept. 2010, 7, 
107-110. ISSN 1811-0770. 

* * * 
БОРДЕЙ, Лилия. Свобода выра-

жения и право на информацию со-
ставные части политического плю-
рализма. Закон и жизнь. 2010, 4, 47-
52. ISSN 1810-3081. 

BORODAC Alexandru (06.02.1941 
- 20.12.2006) s-a născut în s. Fra-

sin, r-nul Donduşeni. În 1967 şi-a în-
ceput studiile la Facultatea de Drept a 
USM, iar în 1970 s-a transferat la Uni-
versitatea de Stat „M.v. Lomonosov” 
din Moscova, pe care a absolvit-o în 
1972. În 1974-1976 a făcut doctorantu-
ra la Universitatea de Stat „M.v. Lomo-
nosov” din Moscova. 

În 1976 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal, 
criminologie, drept penitenciar – От-
ветственность за распространение 
венерических заболеваний по совет-
скому уголовному праву, conducător 
ştiințific G. A. KrIGHer, dr., prof. univ. 

Din 1977 şi până în 1983, a fost lector 
al Catedrei drept penal şi criminologie 
a USM, predând ulterior la Univer-
sitatea Agrară. În 1992, a devenit şef 
al Catedrei drept penal şi criminolo-
gie a Academiei Naționale de Poliție 
„Ștefan cel Mare”, activitatea didactică 
şi ştiințifică a căreia a condus-o până în 
anul 2002. 

Pe parcursul anilor a reuşit să forme-
ze o catedră remarcabilă prin valoarea 
membrilor săi, preponderent absolvenți 
ai instituției. În 1990 i s-a conferit titlul 
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ştiințifico-didactic 
conferențiar univer-
sitar. În 1996, pentru 
contribuția în dome-
niul perfecționării şi 
reglementării aspec-
telor de drept penal 
i s-a conferit titlul 
ştiințifico-didactic 
profesor universitar. 

Atras de problematica teoretică a 
dreptului penal, s-a evidențiat ca un 
remarcabil om de ştiință. După pro-
clamarea independenței şi afirmarea 
republicii Moldova ca stat suveran, se 
simțea o necesitate acută de lucrări de 
referință în domeniul jurisprudenței. 
În vederea elaborării manualului Drept 
penal, Partea generală, a fost creat un 
grup de autori din diferite medii uni-
versitare. Manualul a văzut lumina 
tiparului în 1994, sub coordonarea 
ştiințifică a profesorului Alexandru 
Borodac. Mai târziu, cursul de Drept 
penal, partea specială, vol. I, elaborat 
în 1996, a reprezentat o primă lucrare 
ştiințifico-didactică de acest gen şi a fost 
cotată drept sursă primară de instruire 
în domeniul dreptului penal în cadrul 
facultăților de drept din instituțiile 
universitare naționale. O altă lucra-
re – Calificarea infracțiunilor (1996) a 
fost primul manual în limba română 
la acest compartiment al ştiinței pena-
le, rămânând o realizare substanțială 
pentru doctrina penală autohtonă, care 
oferă studenților posibilitatea învățării 
unor practici pozitive de calificare a 
infracțiunilor, în vederea asigurării 
unui tratament juridic adecvat per-
soanelor, care au comis infracțiuni, în 
strictă concordanță cu principiile călă-
uzitoare ale dreptului penal, în special 
cu principiul legalității. 

În 1997, la comanda Ministerului 
educației, a elaborat manualul Bazele 
statului și dreptului Republicii Moldova, 
care, prin claritatea şi acuratețea expu-
nerilor, a contribuit esențial la forma-
rea primelor cunoştințe ale elevilor în 
domeniul dreptului. 

Și-a adus o contribuție valoroasă la 
elaborarea Codului penal al RM, adop-
tat de Parlamentul rM în 2002. 

Autor a peste 60 de lucrări ştiințifice 
şi metodice. 

Pentru aportul la pregătirea 
specialiştilor de înaltă calificare pentru 
necesitățile MAI, activitatea ştiințifică, 
metodică şi educativă, calitățile morale 
şi profesionale a fost încadrat în efec-
tivul corpului de comandă MAI, con-
ferindu-i gradul de maior de poliție 
(1996), iar în 1999 i s-a conferit, înainte 
de termen, gradul special locotenent-
colonel de poliție. 

În 1997, pentru contribuția la 
perfecționarea şi reglementarea drep-
tului penal a fost decorat cu Medalia 
Meritul civic. 

La 24 februarie 2012, în incita Aca-
demiei „Ștefan cel Mare”, a avut loc 
masa rotundă cu caracter ştiințific Ale-
xandru BORODAC: studii și contribuții 
în dezvoltarea dreptului penal autohton, 
in memoriam. 

Bibliografie selectivă: 
BOrODAC, Alexandru et. al. Cule-

gere de probleme la dreptul penal. Ch., 
1977. 87 p. 

BOrODAC, Alexandru et. al. Ma-
nual de drept penal. Partea generală: 
pentru învățământul universitar. Ch.: 
Tip. Centrală, 2005. 512 p. ISBN 9975-
935-77-X. 

BOrODAC, Alexandru şi Marian 
GHerMAN. Calificarea infracțiunilor. 

Alexandru Borodac
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Ch.: Tip. Centrală, 2006. 263 p. ISBN 
978-9975-78-136-7. 

BOrODAC, Alexandru. Bazele sta-
tului și dreptului RM. Ch.: Știința, 1997. 
270 p. ISBN 9975-67-033-4. 

BOrODAC, Alexandru. Curs de 
drept penal. Partea specială. vol. 1. 
Ch.: Știința, 1996. 360 p. ISBN 5-376-
01969-1. 

BOrODAC, Alexandru. Drept penal. 
Calificarea infracțiunilor. Ch., 1996. 
200 p. ISBN 9975-67-216-7. 

BOrODAC, Alexandru. Drept penal. 
Partea generală. Ch.: Știința, 1994. 368 
p. ISBN 5-376-01847-4. 

BOrODAC, Alexandru. Manual de 
drept penal. Partea specială cu modifică-
rile și completările până la 22.04.2004. 
Ch.: Tip. Centrală, 2004. 622 p. ISBN 
9975- 9788-7-8. 

BOrODAC, Alexandru. Noțiunea și 
analiza juridică a huliganismului: (ma-
terial didactic). red. resp. T.I. CAr-
POv. Ch., 1974. 504 p. 

* * * 
БОРОДАК, А.В. и К.И. РОШКА. 

Борьба с хищениями социалистиче-
ского имущества: учеб. пособие. К.: 
КГУ, 1980. 60 с. 

БОРОДАК, Александр. Основы го-
сударства и права Республики Мол-
дова: учеб для доуниверситетского 
образования. Ch.: Știința, 1998. 296 c. 
ISBN 9975-67-067-9. 

БОРОДАК, Александр. Ответ-
ственность за распространение ве-
нерических заболеваний по совет-
скому уголовному праву: автореф. 
дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 
1976. 24 с. 

* * * 
БОРОДАК, Александр. В инте-

ресах ранней профилактики (вене-
рических заболеваний). Советская 

Юстиция. 1976, 14, 25. ISSN 0131–
6761. 

БОРОДАК, Александр. Общее по-
нятие и место в системе Особенной 
части преступлений, связанных с 
распространением венерических за-
болеваний. Вестник МГУ. 1976, 3, cc. 
83-87. ISSN 0201-7385. 

БОРОДАК, Александр. Ответ-
ственность за умышленное уничто-
жение, разрушение или порчу па-
мятников культуры. Социалисти-
ческая законность. 1979. 10, 31-32. 
ISSN 0132-1536. 

БОРОДАК, Александр. Примене-
ние законодательства о борьбе с рас-
пространением венерических забо-
леваний. Социалистическая закон-
ность. 1976, 3, 64-66. ISSN 0132-1536. 

Omagiu: 
CONDrAT, ruslan, red. de ed. Pro-

tagonist al dreptului penal național. 
În memoriam Alexandru BORODAC. 
red.: Gheorghe BerBeCArU. Ch.: 
Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI, 2008. 
92 p. ISBN 978-9975-930-02-4. 

BOSTAN Galina s-a născut la 17 
aprilie 1973 în or. Chişinău. În 

1990-1994 şi-a făcut studiile la Faculta-
tea de Drept a Universității „Al.I. Cuza”, 
or. Iaşi, românia. În 1997-2000 a urmat 
studii la ASeM, Facultatea de Finanțe, 
specialitatea Bănci şi Burse de valori. 

În 1999 a susținut teza de doctorat – 
Moștenirea legală în legislația României 
comparativ cu legislația RM, conducă-
tor ştiințific Francisc DeAK, dr., prof. 
univ., Univ. Bucureşti, românia. 

A făcut stagii de perfecționare profe-
sională: Managementul administrației 
publice (AAP, 2002), Ciclul 
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internațional specia-
lizat de administrație 
publică Francofonia 
la Școala Națională 
de Administrație 
de pe lângă Guver-
nul Franței (2003), 
Administrator al 
insolvabilității (AAP, 
2009). 

Activitatea profesională şi-a înce-
put-o în 1994, în cadrul Ministeru-
lui justiției, unde a deținut funcțiile: 
specialist coordonator în Secția relații 
internaționale (1994-1998), şef al 
Secției tratate şi integrare europeană 
(1998-2002), consilier (2002-2004). 
Din 2004 - director al Asociației 
Obşteşti Centrul de Analiză şi Preveni-
re a Corupției. 

În 2009 a devenit membru al Uniuni-
lor Avocaților din rM, avocat în cadrul 
BAA Alter Ego. 

Membru al Comisiei Naționale 
de Integritate, abilitată să verifice 
declarațiile pe venit ale funcționarilor 
publici (2012). 

În 1994 şi-a început activitatea di-
dactică: lector la ULIM (1994-1996, 
2000- 2002), lector la Centrul de 
perfecționare a cadrelor justiției (1997-
2001), lector superior (2004-2010), 
conferențiar universitar (din 2009) la 
Catedra drept privat a Facultății eco-
nomie generală şi Drept a ASeM. 

A efectuat vizite de studiu profe-
sionale: Organizarea și funcționarea 
sistemului penitenciar elvețian (1996, 
elveția), Prevenirea și combaterea 
corupției (Departamentul de Stat al 
SUA, 2006), Expertiza coruptibilității 
legislației (vilnius, Lituania, 2007, 
Prezentarea experienței CAPC de 
efectuare a expertizei coruptibilității 

legislației în cadrul GRECO (Consiliul 
europei, Strasbourg, 2008), Prezen-
tarea experienței CAPC de efectuare a 
expertizei coruptibilității legislației în 
cadrul Dumei de Stat a Federației Ruse 
(Moscova, 2008), schimb de experiență 
în domeniul prevenirii corupției (Tbi-
lisi, 2009), la Ministerele Afacerilor 
externe al Franței şi al Germaniei, în 
cadrul Programului Cooperarea fran-
co-germană și parteneriatul estic (Paris, 
Strasbourg, Berlin, 2012). 

A participat la întruniri ştiințifice de 
nivel internațional: seminarul regional 
Instituția ombudsmanului (Ministerul 
justiției al Bulgariei, 1998), conferința 
regională Combaterea spălării banilor 
(FATF, Ministerul economiei al Greciei, 
1998), seminarul Combaterea spălării 
banilor (Budapesta, 2001), trainingul de 
formare a evaluatorilor Moneyval (Con-
siliul europei şi FIU al Ciprului, 2002), 
panelist la conferința Spre un proces ide-
al (Consiliul europei şi Comisia euro-
peană, 2004), seminarul Juriștii pentru 
drepturile omului (2005). 

expert în domeniile: Autorități pu-
blice (Președintele, Parlamentul, Guver-
nul, Justiția), Jurisdicția constituțională, 
Securitate națională, Apărare și ordine 
publică, Politică externă și integrare eu-
ropeană, Drepturile omului și relațiile 
interetnice. 

Membru al CSS şi al Comisiei pen-
tru reforma constituțională. Coautor al 
proiectului şi comentariului la Codul 
civil. 

Autor a unui număr însemnat de 
publicații în domeniul dreptului civil. 

Bibliografie selectivă: 
BOSTAN, Galina et. al. Comentariul 

Codului civil al RM. vol. 1. Ch., ed. 
ArC, 2005. 816 p. ISBN 9975-61-407-8. 

Galina Bostan
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BOSTAN, Galina, Cristina CO-
jOCArU, Corneliu GUrIN, Lilia 
IONIȚĂ. Efficency of the corruption 
proofing methodology on draft laws and 
normative acts adopted by the Parli-
ament of Republic of Moldova betwe-
en 2006 and 2009: research study, jul. 
2009. Ch., 2009. 118 p. 

BOSTAN, Galina, Cristina COjO-
CArU, Corneliu GUrIN, Lilia IONIȚĂ 
Eficiența mecanismului de efectuare a 
expertizei coruptibilității proiectelor de 
acte legislative și alte acte normative în 
RM între anii 2006 și 2009: studiu, iul. 
2009. Ch., 2009. 118 p. 

BOSTAN, Galina, Oleg LUPAN, 
vitalie MIrONOv, vitalie NAGA-
CevSCHI. Ghid privind aplicarea 
Convenției privind asistența juridică și 
raporturile de drept în procesele civile, 
familiale și penale. Ch.: ArD, 2000. 119 
p. ISBN 9975-61-113-3. 

BOSTAN, Galina. Moștenirea lega-
lă în legislația României comparativ 
cu legislația RM. Bucureşti: Univ. din 
Bucureşti. Facultatea de Drept, 1999. 
204 p.

* * * 
BOSTAN, Galina et. al. res-

ponsabilitatea judecătorului (The 
judge’s responsibility). In: Evaluarea 
necesităților sistemului judecătoresc 
din RM: raport. Ch.: Tip. Centrală, 
2006, pp. 114-119. 

BOSTAN, Galina. Îmbunătățirea 
procesului legislativ în vederea spo-
ririi gradului de expertiză. In: Coo-
perarea dintre Parlament și societatea 
civilă: conf. anuală, 13 apr. 2010. Ch., 
2010. BOSTAN, Galina. Instituția no-
tarului. In: Tranziția: Retrospective și 
perspective: proiect al Asociației pentru 
democrație participativă Adept. Ch.: 
GUNIvAS, 2002, pp. 111-114. 

BOSTAN, Galina. Succesiunea în 
noul Cod civil. Actualitatea. 2004, 2, 
32-33. ISSN 2248-0803. 

* * * 
БОСТАН, Галина. Институт на-

следственного права нуждается в 
совершенствование. Закон и жизнь. 
2008, 2. ISSN 1810-3081. 

BOTEZATU Igor s-a născut la 29 
februarie 1968 în s. Brânzenii Noi, 

r-nul Teleneşti. În 1985-1992 şi-a fă-
cut studiile la Facultatea de Finanțe şi 
Credit, ASeM, apoi la USM, la Faculta-
tea de Drept – studii de licență (1999-
2003), studii de masterat (2003-2004) 
şi doctorantura (2004-2010). 

În 2010 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.08-Drept, Crimino-
logie, Drept penitenciar – Răspunderea 
penală pentru escrocherie, conducător 
ştiințific Sergiu BrÎNZĂ, dr. hab., prof. 
univ. 

Activitatea profesională şi-a înce-
put-o în Secția poliție economică a 
CP sect. Ciocana a mun. Chişinău ca: 
împuternicit operativ (1992-1993), 
inspector (1993-1998); apoi, în cadrul 
sect. râşcani - inspector al IP (1998), 
inspector superior al Biroului poliției 
economice al CP (1998-2002), şef ad-
junct, şef al Secției delicte financiare 
şi informaționale, (2002-2005), ofițer 
superior de urmărire penală, şef al 
Secției de poliție Ca-
lea Basarabiei, şef ad-
junct al Secției de ur-
mărire penală al CP 
(2005-2008). În 2005 
a fost colaborator la 
dispoziția MAI. 

În 2011 a fost nu-
mit judecător la ju- Igor Botezatu
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decătoria vulcăneşti, preşedinte inte-
rimar al judecătoriei vulcăneşti (din 
2013). 

Bibliografie selectivă: 
BOTeZATU, Igor. Răspunderea pe-

nală pentru escrocherie: autoreferat 
(12.00.08.) Ch., 2010. 29 p. 

BOTeZATU, Igor. Răspunderea 
penală pentru escrocherie: material 
didactico-șt. Ch.: CeP USM, 2010. 302 
p. ISBN 978-9975-70-998-9. 

BOTeZATU, Igor. Răspunde-
rea penală pentru escrocherie: tz. dr. 
(12.00.08). Ch., 2010. 162 p. 

* * * 
BOTeZATU, Igor. Acțiunea adiacen-

tă în cadrul faptei prejudiciabile de es-
crocherie (partea 1). Revista Națională 
de Drept. 2010, 9-10, 99-106. ISSN 
1811-0770. 

BOTeZATU, Igor. Acțiunea adiacen-
tă în cadrul faptei prejudiciabile de es-
crocherie (partea 2). Revista Națională 
de Drept. 2010, 11, 61-70. ISSN 1811-
0770. 

BOTeZATU, Igor. Acțiunea prin-
cipală în cadrul faptei prejudiciabile 
de escrocherie. Revista Națională de 
Drept. 2010, 2, 61-68. ISSN 1811-0770. 

BOTeZATU, Igor. Analiza juridi-
co-comparativă a reglementărilor pri-
vitoare la infracțiunea de escrocherie. 
Studia Universitatis. Ser. Șt. Sociale. 
2009, 8, 106-116. ISSN 1814-3199. 

BOTeZATU, Igor. Analiza juridico-
istorică a reglementărilor privitoare 
la infracțiunea de escrocherie. Revis-
ta Națională de Drept. 2010, 1, 79-84. 
ISSN 1811-0770. 

BOTeZATU, Igor. examinarea unor 
probleme legate de latura subiectivă şi 
subiectul escrocheriei (art. 190 CP rM, 
partea 1). Revista Națională de Drept. 

2010, 5-6, 80-85. ISSN 1811-0770. 
BOTeZATU, Igor. examinarea unor 

probleme legate de latura subiectivă 
şi subiectul escrocheriei (art. 190 CP 
rM). Partea II. Revista Națională de 
Drept. 2010, 7-8, 64-70. ISSN 1811-
0770. 

BOTeZATU, Igor. experiența legis-
lativă a unor state ca posibil model de 
perfecționare a prevederilor art.190 CP 
rM. Revista Națională de Drept. 2009, 
10-12, 114-115. ISSN 1811-0770. 

BOTeZATU, Igor. Unele consi-
derații asupra urmărilor prejudicia-
bile produse în cazul infracțiunii de 
escrocherie (art. 190 CP rM). Revis-
ta Națională de Drept, 2010, 3, 67-70. 
ISSN 1811-0770.

BrÎNZĂ, Sergiu şi BOTeZATU, 
Igor. Obiectul infracțiunii de escroche-
rie (art.190 CP rM). Studia Universita-
tis. Ser. Șt. Sociale. 2009, 8, 81-92. ISSN 
1814-3199. 

BOTNARI Elena s-a născut la 13 
septembrie 1971 în or. Bălți. În 

1988 a absolvit Școala medie nr. 13 şi a 
devenit studentă a Facultății de Drept a 
USM (1988-1993). 

În 2004 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.01-Teoria generală 
a dreptului; istoria statului şi dreptului 
– Principiile dreptului: aspecte teoreti-
co-practice, conducător ştiințific Boris 
NeGrU, dr., conf. 
univ. 

Activitatea profe-
sională şi-a început-
o în 1993 ca jurist, 
specialist principal al 
Direcției de evidență, 
distribuție şi schimb 
al spațiului locativ a Elena Botnari
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Primăriei mun. Bălți. În 1994-1996 a 
fost profesor, disciplina Bazele statului 
și dreptului, la Liceul teoretic B.P. Has-
deu, or. Bălți. 

În 1996 şi-a început activitatea în ca-
drul Facultății de Drept a Universității 
de Stat „Alecu russo” din Bălți, unde 
a deținut funcțiile: lector universitar 
la Catedra de drept şi discipline so-
cio-umanistice (1999), lector superior 
universitar la Catedra de drept (1999-
2005), lector (2005- 2007), apoi şef la 
Catedra drept public (din 2007), şef 
interimar al Catedrei de drept (2013). 

În 2012 i s-a conferit titlul ştiințifico-
didactic conferențiar universitar. 

Bibliografie selectivă: 
BOTNArI, elena. Îndrumări meto-

dice privind elaborarea tezelor de an de 
către studenții Facultății de Drept. Bălți: 
Presa Univ. Bălțeană, 2009. 27 p. ISBN 
978-9975-931-65-6. 

BOTNArI, elena. Principiile dreptu-
lui: aspecte teoretico-practice: autorefe-
rat (12.00.01). Ch., 2004. 21 p.

BOTNArI, elena. Principiile drep-
tului: aspecte teoretico-practice: tz. dr. 
Ch., 2004. 136 p. 

MOHOreA, efim, elena BOTNArI 
şi roman eȘANU. Dreptul ca sistem și 
sistemul dreptului. Bălți: Ce USB, 2009. 
108 p. ISBN 978-9975-931-55-7. 

* * * 
BOTNArI, elena. Abordarea şi con-

sacrarea principiului respectării drep-
turilor şi libertăților fundamentale ale 
omului în cadrul sistemului juridic co-
munitar. In: Probleme actuale în dome-
niul protecției drepturilor omului: ma-
terialele conf. intern. șt.-pract., dedicată 
Zilei Internaționale a Drepturilor Omu-
lui, 10 dec. 2007. Ch.: Pontos, 2007, pp. 
107-113. 

BOTNArI, elena. Demnitatea uma-
nă şi dreptatea – valori consacrate 
prin Declarația Universală a Drep-
turilor Omului. In: Declarația Uni-
versală a Drepturilor Omului – pilon 
în protecția juridică a drepturilor și 
libertăților fundamentale în decurs de 
60 de ani: materialele conf. intern. șt.-
pract., 11 dec. 2008, Bălți. Ch.: Pontos, 
2009, pp. 14-20. 

BOTNArI, elena. Principiile drep-
tului aplicate în cadrul analogia iuris. 
Legea și viața. 2005, 1, 14-17. ISSN 
1810-309X. 

BOTNArI, elena. Principiile in-
terpretării juridice. In: Considerații 
privind realitatea socio-juridică din 
RM: materialele conf. intern. șt.-pract., 
19 oct. 2004, Bălți. Bălți: Presa Univ. 
Bălțeană, 2005, pp. 135-137. 

BOTNArI, elena. Principiile ra-
murale ale dreptului. In: Considerații 
privind realitatea socio-juridică din 
RM: materialele conf. intern. șt.-pract., 
19 oct. 2004, Bălți. Bălți: Presa Univ. 
Bălțeană, 2005, pp. 121-126. 

BOTNArI, elena. Principiul armo-
nizării legislației rM cu legislația co-
munitară în lumina legiferării. Dialogi 
juridici. 2007, 1, 57-72. 

BOTNArI, elena. Problema drep-
tului lacunar: etiologie şi soluții. Legea 
și viața. 2004, 10, 29-31. ISSN 1810-
309X. 

BOTNArI, elena. Spre o cultu-
ră a păcii: afirmarea principiului 
protecției valorilor culturale în dreptul 
internațional. Legea și viața. 2007, 3, 
14-16. ISSN 1810-309X. 

BOTNArI, elena. Unele considerații 
privind principiile legiferării. Legea și 
viața. 2004, 1, 44-46. ISSN 1810-309X. 

BOTNArI, elena. valoarea 
Declarației Universale a Drepturilor 
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Omului. In: Probleme actuale în dome-
niul protecției drepturilor omului: ma-
terialele conf. intern. șt.-pract., 10 dec. 
2007. Ch.: Pontos, 2007, pp. 7-14. 

BOTNARU Stela s-a născut la 
13 iulie 1971 în s. răuțel, r-nul 

Făleşti. În 1988 a absolvit Școala me-
die nr. 2 din or. Făleşti, după care a fă-
cut studii la USM, Facultatea de Drept 
(1988-1993). În 1993-2000 a urmat 
studii postuniversitare la Universitatea 
„Al.I. Cuza”, Facultatea de Drept, Iaşi, 
românia. 

În 2000 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08 - Drept penal 
– Regimul penal și procesual al infracto-
rilor minori, conducător ştiințific Gri-
gore THeODOrU, dr., conf. univ. 

Din 1993, în cadrul USM, a exer-
citat funcțiile: lector, lector superior 
la Catedra drept penal şi crimino-
logie a Facultății de Drept. În 2002 i 
s-a conferit titlul ştiințifico-didactic 
conferențiar universitar. Membru al 
Consiliului Facultății de Drept a USM. 
Membru al Uniunii Avocaților din 
Moldova din 1994. 

A participat la conferințe naționale 
şi internaționale: Rolul pedepsei în so-
cietatea de tranziție (Univ. de Crimi-
nologie, Ch., 2002), Probleme actuale 
ale științei dreptului penal și crimino-
logiei în spațiul postsocialist (Univ. de 

Criminologie, Ch., 
2002), Criminali-
tatea în RM: starea 
actuală, tendințele, 
măsurile de preve-
nire și de combatere 
(Acad. de Poliție, 
Ch., 2003), Probleme 
de prevenire și com-

batere a criminalității juvenile, traficu-
lui de ființe umane și migrațiunii ilegale 
(Acad. de Poliție, Ch., 2004), Dezvolta-
rea constituțională a RM la etapa actu-
ală (Bălți, 2004), Conferința științifico-
practică în memoria D-lui Constantin 
Florea (USeM, Ch., 2007), Promovarea 
reformei în învățământul juridic superi-
or (Budapesta, Ungaria 2009). 

A fost menționată cu Diploma USM 
cu prilejul jubileului de 50 de ani de la 
fondarea Facultății de Drept şi Medalia 
USM. 

Bibliografie selectivă: 
BOTNArU, Stela şi Mariana GrA-

MA. Culegere de probleme la drept pe-
nal (Partea generală). Ch.: Ce USM, 
2004. 95 p. 

BOTNArU, Stela şi Mariana GrA-
MA. Curriculum la disciplina Drept 
penal. Partea generală (învățământ 
cu frecvență redusă). Ch.: CeP USM, 
2005. 40 p. 

BOTNArU, Stela. Regimul penal și 
procesual al infractorilor minori: tz. de 
doctorat. Iaşi: Univ. „Al.I. Cuza”, 1999. 
121 p. 

ȘAvGA, Alina, vladimir GrOSU, 
Stela BOTNArU şi Mariana GrAM-
MA. Drept penal. Partea generală. ed. a 
3-a. Ch.: Cartier, 2006. ISBN 978-9975-
79-408-4. 

ȘAvGA, Alina, vladimir GrOSU, 
Stela BOTNArU şi Mariana GrAMA. 
Drept penal. Partea generală. vol. 1. 
Ch.: Cartier, 2005. 97 p. ISBN 9975-79-
318-5. 

* * * 
BOTNArU, Stela. Aspecte de drept 

comparat legate de răspunderea pentru 
traficul ilicit de ființe umane. In: Anale-
le șt. ale USM. Facultatea de Drept. vol. 
1. Ch.: Ce USM, 2003, pp. 111-113. Stela Botnaru
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BOTNArU, Stela. Cazul fortuit în 
practica medicală. Revista Națională de 
Drept. 2003, 3, 27-33. ISSN 1811-0770. 

BOTNArU, Stela. eroarea în drep-
tul penal. Analele șt. ale USM. Ser. Șt. 
socioumanistice. 2001, 1, 82-94. ISSN 
1857-3622. 

BOTNArU, Stela. extrema necesita-
te – cauză care înlătură caracterul pe-
nal al faptei. Analele șt. ale USM. Ser. Șt. 
socioumanistice. 2001, 1, 88-90. ISSN 
1857- 3622. 

BOTNArU, Stela. Noțiunea şi natura 
juridică a măsurilor de siguranță. Ana-
lele șt. ale USM. Ser. Șt. socioumanistice. 
2002, 1, 44-47. ISSN 1857-3622 

BOTNArU, Stela. Prezentare com-
parativă privind regimul penal al in-
fractorilor minori în dreptul penal al 
româniei şi în dreptul penal al rM. 
Analele șt. ale USM. Ser. Șt. sociouma-
nistice. 2000, 1, 33-36. ISSN 1857-3622.

BOTNArU, Stela. răspunderea pe-
nală a persoanelor juridice în dreptul 
belgian. In: Analele șt. ale USM. Facul-
tatea de Drept. vol. 1. Ch.: Ce USM, 
2003, pp. 67-69. 

BOTNArU, Stela. răspunderea pe-
nală a persoanelor juridice în dreptul 
penal al rM. Analele șt. ale USM. Ser. 
Șt. socioumanistice. 2002, 1, 65-67. 
ISSN 1857-3622. 

BOTNArU, Stela. Starea de pericol 
social – condiție obligatorie pentru 
luarea masurilor de constrângere cu 
caracter medical. Revista Națională de 
Drept. 2009, 10-12, 31-33. ISSN 1811-
0770. 

BOTNArU, Stela. Unele reflecții 
asupra persoanelor juridice ca subiect 
al infracțiunii. Revista Națională de 
Drept. 2008, 11, 23-27. ISSN 1811-
0770. 

BRÎNZA Liubovi s-a născut la 18 
august 1967 în s. ermoclia, r-nul 

Ștefan- vodă. În 1984 a absolvit Școala 
medie din satul natal. În 1989-1994 a 
urmat studiile la Facultatea de Filologie 
(filolog, profesor de limba şi literatura 
română) şi, în 1994-1998, Facultatea de 
Drept a USM. 

În 2009 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal 
(drept procesual penal) – Reabilitarea 
persoanei în procesul penal, conducător 
ştiințific Dumitru rOMAN, dr., conf. 
univ. 

Și-a început activitatea profesională 
în calitate de consultant la judecătoria 
râşcani, mun. Chişinău (1998-2002). 
În 2007-2010 a fost şef al Direcției In-
struire şi cercetare a INj. A îndeplinit 
funcția de redactor şef al revistei INj. 
În perioada 2002-2007 şi din 2010 – 
judecător la judecătoria Centru, mun. 
Chişinău. În 2015 a fost numită judecă-
tor la Curtea de Apel Chişinău. 

A prezentat comunicări la simpozio-
nul anual Protecția proprietății intelec-
tuale, ed. a X-a (Ch., 2007) şi la semi-
narul de instruire Metodele de consta-
tare a faptelor și întocmirea hotărârilor 
judecătorești în conformitate cu practica 
CEDO (Ch., 2008). 

În 2008 a fost menționată, prin Or-
dinul directorului executiv INj, pentru 
exercitarea în regim de lucru intens a 
atribuțiilor de serviciu şi pentru succe-
se în muncă. 

Bibliografie selectivă: 
BrÎNZA, Liubovi. Reabilitarea per-

soanei în procesul penal: autoreferat 
(12.00.08). Ch., 2009. 22 p. 

BrÎNZA, Liubovi. Reabilitarea 
persoanei în procesul penal: tz. dr. 
(12.00.08). Ch., 2009. 208 p. 
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* * * 
BrÎNZA, Liubo-

vi. Instituția de rea-
bilitare a persoanei 
în procesul penal 
al româniei şi al 
Federației ruse. Re-
vista Națională de 
Drept. 2007, 11, 39-
43. ISSN 1811-0770. 

BrÎNZA, Liubovi. Prezumția 
nevinovăției – garanție a reabilitării 
persoanei în procesul penal. Avoca-
tul Poporului. 2001, 1-3, 41-42. ISSN 
1819-7141. 

BrÎNZA, Liubovi. Problema reabi-
litării şi a efectelor reabilitării în lu-
mina perspectivelor de lărgire a sferei 
de răspundere a statului pentru preju-
diciul cauzat în procesul penal. Revis-
ta Națională de Drept. 2002, 7, 43-46. 
ISSN 1811-0770. 

BrÎNZA, Liubovi. răspunderea 
persoanelor cu funcții de răspunde-
re în contextul problemei reabilitării 
persoanei în procesul penal. Revista 
Națională de Drept. 2002, 3, 55-57. 
ISSN 1811-0770. 

BrÎNZA, Liubovi. reabilitarea per-
soanei în procesul penal şi dreptul la 
repararea prejudiciului material şi mo-
ral cauzat de organele judiciare. Anale-
le șt. ale USM. Ser. Șt. socioumanistice. 
2001, 1, 421-427. ISSN 1857-3622. 

BrÎNZA, Liubovi. reabilitarea per-
soanei în procesul penal: analiza re-
trospectivă. Revista Națională de Drept. 
2007, 8, 31-36. ISSN 1811-0770. 

BrÎNZA, Liubovi. reflecții asupra 
temeiurilor de reabilitare a persoanei 
în procesul penal. Studia Universitatis. 
Ser. Șt. Sociale. 2008, 1, 47-52. ISSN 
1814-3199. 

BrÎNZA, Liubovi. repararea pre-

judiciului cauzat prin acțiunile ilici-
te ale organelor de urmările penală şi 
ale instanțelor judecătoreşti cu prilejul 
desfăşurării procesului penal. Revista 
INJ. 2008, 1-2, 100-109. ISSN 1857-
2405. 

BrÎNZA, Liubovi. repararea preju-
diciului nematerial cauzat prin acțiunile 
ilicite ale organelor de urmărire penală 
şi ale instanțelor judecătoreşti cu prile-
jul desfăşurării procesului penal. Stu-
dia Universitatis. Ser. Șt. Sociale. 2007, 
6, 227-235. ISSN 1814-3199. 

BrÎNZA, Liubovi. reținerea bănui-
tului şi problema reabilitării procesual-
penale a persoanei. Revista Națională de 
Drept. 2000, 2, 29-33. ISSN 1811-0770. 

BrÎNZA, Liubovi. Sentința de achi-
tare ca premisă a reabilitării persoanei 
în procesul penal. Revista Națională de 
Drept. 2008, 2, 73-80. ISSN 1811-0770. 

BrÎNZA, Liubovi. Stabilirea adevă-
rului obiectiv şi asigurarea dreptului la 
apărare – principii imanente reabilită-
rii persoanei în dreptul penal. Analele 
șt. ale USM. Ser. Șt. socioumanistice. 
2002, 1, 304- 309. ISSN 1857-3622. 

BrÎNZA, Liubovi. Statul ca subiect al 
obligației de reabilitare în procesul pe-
nal. Revista Națională de Drept. 2008, 
3, 51-56. ISSN 1811-0770. 

BrÎNZA, Liubovi. Subiecții drep-
tului de reabilitare în procesul penal: 
considerații introductive. Revista INJ. 
2007, 1-3, 97-100. 

BRÎNZĂ Sergiu s-a născut la 3 
aprilie 1966 în s. Hârbovăț, r-nul 

Anenii Noi. În 1984 a absolvit Școala 
medie din satul natal, după care - Fa-
cultatea de Drept a USM (1991). 

În 1992-1998 a urmat studii de doc-
torat la Universitatea din Bucureşti. 

Liubovi Brănza
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Acolo, în 1998, a 
susținut teza de doc-
torat la specialitatea 
12.00.08-Drept pe-
nal – Răspunderea 
penală a minorilor 
conform dreptului pe-
nal român și al RM. 
Analiză comparativă. 

În 2005 a susținut 
teza de doctor habilitat în drept – 
Obiectul infracțiunilor contra patrimo-
niului, consultant ştiințific Costică BU-
LAI, dr., prof. univ. 

În 2000 şi-a început activitatea di-
dactică în calitate de conferențiar uni-
versitar la USM. În 2001 a fost ales şef 
al Catedrei drept penal şi criminolo-
gie a USM. În 2005 i s-a conferit titlul 
ştiințifico-didactic profesor univer-
sitar. Membru al Senatului USM, din 
2002. 

A participat la elaborarea proiectelor 
de legi: Cu privire la examinarea legii 
pentru modificarea și completarea Co-
dului penal al RM, Legii privind com-
baterea corupției și protecționismului, 
Proiectului asupra oportunității consi-
derării executorului judecătoresc în ca-
litate de subiect al infracțiunii prevăzute 
la art. 320 CP RM etc. 

Membru în asociații profesiona-
le: Uniunea Avocaților din Moldova 
(1997-2012), Asambleea AȘM (din 
2013), formator al INj (din 2010), 
Colegiul de Calificare a judecători-
lor (2011-2013). Preşedinte al SȘP de 
susținere a tezelor de doctor şi doctor 
habilitat D30-12.00.08-27.03.08-Drept 
penal (din 2008). 

Membru al colegiilor de redacție 
ale revistelor: Analele Științifice ale 
Universității de Stat din Moldova. Seria 
Științe Socioumanistice (2001-2007), 

Studia Universitatis. Seria Științe So-
ciale (din 2007), Avocatul Poporului 
(din 2007), revista INj (din 2007), 
Revista Națională de Drept (din 2005), 
Jurnalul de Studii Juridice (Universita-
tea „Petre Andrei” din Iaşi, românia, 
din 2009). 

A prezentat circa 60 de comunicări la 
conferințe ştiințifice, seminare, simpo-
zioane, dedicate reformelor judiciare şi 
de drept. 

Autor a peste 300 de publicații, in-
clusiv monografii, tratate, manuale, 
suporturi de curs, articole în reviste 
internaționale în domeniul dreptului 
penal. 

Laureat al Premiului Național al Ti-
neretului în domeniul Științei și Tehnicii 
pentru anul 2000 pentru monografi-
ile Infracțiuni contra vieții, sănătății, 
libertății și demnității persoanei și 
Infracțiuni contra proprietății. I s-a 
conferit Premiul Prezidiului AȘM pen-
tru un ciclu de lucrări ştiințifice în do-
meniul dreptului penal şi criminologi-
ei (2000). 

Mențiuni şi distincții: Medalia Meri-
tul Civic (2004), Medalia USM (2006), 
Medalia Jubiliară 60 de ani de la fon-
darea primelor instituții academice din 
RM (2006), Diploma de gradul I, decer-
nată de Guvernul rM cu prilejul a 50 
ani de la fondarea Facultății de Drept a 
USM (2009), Ordinul Republicii (2009). 

Bibliografie selectivă: 
BOrODAC, Alexandru, valeriu BU-

jOr, Sergiu BrÎNZĂ et. al. Drept pe-
nal. Partea generală: pentru instituțiile 
de învățământ superior, specialitatea 
„Jurisprudența”. Ch., 1994. 368 p. ISBN 
5-376-01847-4. 

BrÎNZĂ, Sergiu şi vitalie STATI. 
Drept penal. Partea specială. vol. 1. 

Sergiu Brînză
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Ch.: Tip. Centrală, 2011. ISBN 978-
9975-53-028-6. 

BrÎNZĂ, Sergiu şi vitalie STATI. 
Drept penal. Partea specială. vol. 2. 
Ch., 2011. 1322 p. Bibliogr.: pp. 1311-
1314. ISBN 978-9975-53-034-7. 

BrÎNZĂ, Sergiu, Mariana GrAMA, 
Ludmila DUMNeANU, vitalie STATI. 
Curriculum la disciplina „Drept penal”. 
(Partea generală și specială). Ch.: CeP 
USM, 2010. 62 p. 

BrÎNZĂ, Sergiu, Xenofon ULI-
ANOvSCHI, vitalie STATI et. al. 
Drept penal. Partea specială. vol. 2. 
Ch.: Cartier, 2005. 796 p. ISBN 9975-
79-325-8. 

BrÎNZĂ, Sergiu. Evoluția regle-
mentărilor privind protecția penală a 
proprietății pe teritoriul RM. Ch.: ArC, 
2001. 448 p. ISBN 9975-61-179-6. 

BrÎNZĂ, Sergiu. Infracțiuni contra 
proprietății. Ch.: USM, 1999. 347 p. 
ISBN 9975-917-19-4. 

BrÎNZĂ, Sergiu. Infracțiuni contra 
vieții, sănătății, libertății și demnității 
persoanei. Ch.: Presa, 1999. 234 p. 
ISBN 9975-917-09-7. 

BrÎNZĂ, Sergiu. Manualul judecă-
torului pentru cauze penale. Ch.: FeP 
Tip. Centrală, 2013, 1192. ISBN 978-
9975-53-231-0. 

BrÎNZĂ, Sergiu. Obiectul 
infracțiunilor contra patrimoniului: au-
toreferat (12.00.08). Ch., 2005. 42 p. 

BrÎNZĂ, Sergiu. Obiectul 
infracțiunilor contra patrimoniului: 
monogr. Ch.: USM, 2005. 676 p. ISBN 
9975-70-414-X. 

BrÎNZĂ, Sergiu. Obiectul 
infracțiunilor contra patrimoniului: tz. 
Ch., 2005. 237 p. 

BrÎNZĂ, Sergiu. Tâlhăria săvârșită 
în urma înțelegerii de către un grup de 
persoane. Moldoscopie. Probleme de 

analiză politică. Partea XVII. CARTES. 
Ch.: Ce USM, 2001. 57 p. 

BrÎNZĂ, Sergiu şi vitalie STATI. 
Tratat de drept penal. Partea specială. 
vol. I. Ch.: Tip. Centrală, 2015. 1328 p. 
ISBN 978-99-75-53-469-7.

BrÎNZĂ, Sergiu şi vitalie STATI. 
Tratat de drept penal. Partea specială. 
vol. II. Ch.: Tip. Centrală, 2015. 1298 
p. ISBN 978-99-75-53-470-3. 

ȘTerBeȚ, valeria, Sergiu BrÎNZĂ şi 
vitalie STATI. Drept penal: suporturi de 
curs. Ch.: elan Poligraf, 2008. 216 p. ISBN 
978-9975-66-093-8; 978-9975-66-095-2. 

* * * 
BrÎNZĂ, Sergiu. Analiza juridico-

penală a omorului săvârşit cu răpirea 
sau luarea persoanei în calitate de osta-
tic (lit. f) alin.(2) art. 145 CP rM). Re-
vista Națională de Drept. 2009, 5, 2-16. 
ISSN 1811-0770. 

BrÎNZĂ, Sergiu. Analiza unor ca-
zuri din practica judiciară privind 
infracțiunile săvârşite prin sustragere. 
Revista Națională de Drept. 2007, 8, 
5-11. ISSN 1811-0770. 

BrÎNZĂ, Sergiu. Caracteristici-
le obiectului material al infracțiunii 
săvârşite prin sustragere. Analele şt. аle 
USM. Ser. Șt. socioumanistice. 2005, 1, 
275-282. ISSN 1857-3622. 

BrÎNZĂ, Sergiu. Circumstanțele 
care ajută la stabilirea obiectului juridic 
al infracțiunilor contra patrimoniului. 
Revista Națională de Drept. 2005, 4, 
2-7. ISSN 1811-0770. 

BrÎNZĂ, Sergiu. Comentariul unor 
prevederi ale Hotărârii Plenului CSj, 
nr. 17 din 7.11.2005 „Despre practi-
ca judiciară în cauzele din categoriile 
infracțiunilor privind viața sexuală”: 
infracțiunile prevăzute la art. 173-175 
CP rM. Revista INJ. 2009, 1(8), 38-46. 
ISSN 1857-2405. 
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BrÎNZĂ, Sergiu. Controverse lega-
te de calitatea posesiei de a fi obiectul 
apărării penale. Revista Națională de 
Drept. 2005, 3, 2-6. ISSN 1811-0770. 

BrÎNZĂ, Sergiu. examenul teoretic 
al unor cazuri din practica judicia-
ră privind infracțiunile săvârşite prin 
sustragere. Revista Națională de Drept. 
2007, 9, 2-8. ISSN 1811-0770. 

BrÎNZĂ, Sergiu. Infracțiunea de 
omor simplu în legea penală a rM. 
Jurnalul de Studii Juridice. 2010, vol. 1, 
4-12. ISSN 1841-6195. 

BrÎNZĂ, Sergiu. Oportunitatea 
recunoaşterii bunurilor imobile ca 
obiect material al sustragerii. Revis-
ta Națională de Drept. 2005, 1, 11-15. 
ISSN 1811-0770. 

BrÎNZĂ, Sergiu. Posesia ca obiect al 
apărării penale. Revista Națională de 
Drept. 2005, 2, 8-12. ISSN 1811-0770. 

BrÎNZĂ, Sergiu. Probleme şi 
soluții cu privire la examinarea de că-
tre instanța de judecată a acordului 
de recunoaştere a vinovăției. Revis-
ta Națională de Drept. 2011, 4, 18-32. 
ISSN 1811-0770. 

BrÎNZĂ, Sergiu. Problemele inter-
pretării şi aplicării prevederilor de la 
alin.(1) art.151 şi alin.(1) art.152 CP 
rM. Revista INJ. 2009, 2(9), 25-36. 
ISSN 1857-2405. 

BrÎNZĂ, Sergiu. Problemele inter-
pretării unor prevederi din legea penală 
a rM, vizând circumstanțele agravante 
ale infracțiunilor privind viața sexuală. 
Jurnalul de Studii Juridice. 2010, 1-2, 
45-59. ISSN 1841-6195. 

BrÎNZĂ, Sergiu. răspunderea pe-
nală pentru omorul prevăzut la lit. 
e) alin. (2) art.145 CP al rM. Revista 
Națională de Drept. 2009, 4, 2-16. ISSN 
1811-0770. 

BrÎNZĂ, Sergiu. răspunderea pe-

nală pentru omorul săvârşit cu pre-
meditate: teorie şi practică. Revista 
Națională de Drept. 2008, 9, 2-9. ISSN 
1811-0770. 

BrÎNZĂ, Sergiu. răspunderea pe-
nală pentru omorul săvârşit din inte-
res material (lit. b) alin. (2) art. 145 CP 
rM): examinarea unor aspecte con-
troversate. Revista Națională de Drept. 
2008, 10, 5-12. ISSN 1811-0770. 

BrÎNZĂ, Sergiu. reflecții asupra 
corelației dintre obiectul juridic gene-
ric şi obiectul special al infracțiunilor 
contra patrimoniului, prevăzute în Co-
dul penal român şi în unele legi speci-
ale. Revista de Științe penale. 2005, 1, 
91-99. ISSN 1812-3392. 

BrÎNZĂ, Sergiu. reflecții asupra na-
turii obiectului juridic al infracțiunilor 
săvârşite prin sustragere. In: Analele șt. 
аle USM. Ser. Șt. Socioumanistice. 2005, 
1, 261-274. ISSN 1857-3622. 

BrÎNZĂ, Sergiu. Structura relațiilor 
sociale cu privire la patrimoniu apărate 
de legea penală. Revista Națională de 
Drept. 2004, 12, 5-8. ISSN 1811-0770. 

BrÎNZĂ, Sergiu. Unele aspecte ale 
practicii de aplicare a răspunderii pe-
nale pentru fapta de huliganism (art. 
287 CP rM). Revista Națională de 
Drept. 2008, 5, 2-11. ISSN 1811-0770. 

* * * 
БРЫНЗА, Сергей и C. ЗАХАРИЯ. 

Предмет кражи согласно уголовно-
му праву Румынии. Российский сле-
дователь. 2003, 6, 44-46. ISSN 1812–
3783. 

БРЫНЗА, Сергей. Групповое хи-
щение и проблема специального 
субъекта. Закон и жизнь. 2002, 6, 23-
27. 

БРЫНЗА, Сергей. Конституцион-
ные основы необходимости уста-
новления уголовной ответственно-
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сти за преступления против интел-
лектуальной собственности в зако-
нодательстве Республики Молдова. 
B: Научные труды РАЮН РФ. Вып. 
4. Т. 2. М., 2004, cc. 483-487. 

БРЫНЗА, Сергей. Концепция 
объекта преступлений против соб-
ственности в уголовном праве РМ: 
итоги и перспективы внедрения за-
конодательного опыта Российской 
Федерации. B: Российская Aкадю 
Юрид. Наук: науч. труды. Вып. 2. Т. 
1. М.: Изд. группа «Юрист», 2003, cc. 
417-426. 

БРЫНЗА, Сергей. Кража в уголов-
ном праве Румынии: вопросы пред-
мета преступления. Закон и жизнь. 
2003, 2, 10-14. ISSN 1810-3081. 

БРЫНЗА, Сергей. Критические 
замечания по поводу законодатель-
ного регулирования проблем, свя-
занных с объектом преступлений 
против собственности, в уголовном 
праве Республики Молдова. Рос-
сийский следователь. 2003, 1, 42-44. 
ISSN 1812-3783. 

БРЫНЗА, Сергей. Наказание за 
преступления против собственно-
сти по уголовному законодатель-
ству Республики Молдова. Россий-
ский следователь. 2002, 6, 37-46. 
ISSN 1812–3783. 

БРЫНЗА, Сергей. О необходимо-
сти научной обоснованности кон-
цепции об объекте преступлений 
против имущества согласно уго-
ловному праву Республики Молдо-
ва. Право: теория и практика. 2003, 
1-2, 29-34. ISSN 1729-3650. 

БРЫНЗА, Сергей. Объект посяга-
тельств против имущества: проти-
воречия и решения. Закон и жизнь. 
2002, 11, 16-20. ISSN 1810-3081

БРЫНЗА, Сергей. Объект престу-

плений против имущества по уго-
ловному праву Румынии. Право: 
теория и практика. 2003, 1-2, 35-39. 
ISSN 1729-3650. 

БРЫНЗА, Сергей. Объект состав-
ных преступлений, посягающих на 
собственность, в румынском уго-
ловном праве. Закон и жизнь. 2003, 
3, 23-27. ISSN 1810-3081. 

БРЫНЗА, Сергей. Особенности 
квалификации хищения в особо 
крупных размерах. Закон и жизнь. 
2002, 7, 14-18. ISSN 1810-3081

БРЫНЗА, Сергей. Посягательства 
против имущества в проекте Уго-
ловного кодекса Румынии. Закон и 
жизнь. 2003, 6, 11-15. ISSN 1810-3081. 

БРЫНЗА, Сергей. Преступле-
ния против собственности в систе-
ме обычного права Молдовы. Рос-
сийский следователь. 2002, 10, 42-45. 
ISSN 1812-3783. 

БРЫНЗА, Сергей. Проблемы и 
перспективы охраны имуществен-
ных отношений в связи с приняти-
ем нового Уголовного кодекса Ре-
спублики Молдова. In: Funcționarea 
instituțiilor democratice în statul de 
drept: materialele conf. intern. șt.-pract., 
25-26 ian. 2003, Bălți. Ch., 2003, pp. 
471-475. 

БРЫНЗА, Сергей. Проблемы объ-
екта преступлений против соб-
ственности в новом уголовном за-
конодательстве. Закон и жизнь. 2003, 
1, 4-8. ISSN 1810-3081. 

БРЫНЗА, Сергей. Проблемы юри-
дической техники разработки норм 
о преступлениях против имущества 
в проекте нового Уголовного кодек-
са Румынии. B: Международное и на-
циональное уголовное законодатель-
ство: проблемы юридической техни-
ки: материалы III Междунар. науч.-
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практ. конф., 29-30 мая 2003 г. М.: 
ЛексЭст, 2004, сс. 403-408. 

БРЫНЗА, Сергей. Уголовно-
правовая охрана имущества соглас-
но уголовному законодательству Ру-
мынии. Закон и жизнь. 2002, 12, 9-14. 
ISSN 1810-3081. 

БРЫНЗА, Сергей. Уголовно-
правовая охрана собственности в 
условиях гражданского общества. 
В: Aspecte juridice ale societății civile: 
realități și perspective: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 26-27 febr. 2003. Ch.: 
Tip. Centrală, 2003, pp. 253-259. 

БРЫНЗА, Сергей. Что такое ком-
пьютерное мошенничество. В: Ma-
terialele conf. intern. șt.-pract., dedicate 
jubileului de 7 ani ai Găgăuziei, 21-23 
dec. 2001. Comrat, 2003, pp. 83-85. 

BRUMĂ Sorin s-a născut la 16 
august 1979 în s. Ghindeştii Noi, 

r-nul Floreşti. În 1996-2001 şi-a făcut 
studiile la Facultatea de Drept a USM 
şi tot acolo, în 2002-2009, studiile de 
doctorat. 

În 2009 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.03-Drept privat 
(Drept civil, Drept al afacerilor) – Lo-
cul răspunderii subsidiare în sistemul 
răspunderii juridice civile, conducător 
ştiințific Gheorghe CHIBAC, dr., prof. 
univ. 

Și-a început activitatea profesiona-
lă ca jurisconsult 
(2001-2003), apoi 
şef al Secției juridi-
ce (2003-2007) la SA 
Apă-Canal Chişinău, 
din 2007 – şef al 
Secției juridice la SA 
enteh. În 2007-2008 
a fost membru al 

consiliului SA Moldelectromontaj. 
Din 2002 – lector, apoi lector superi-

or, conferențiar universitar la Catedra 
drept сivil a Facultății de Drept, USM. 

În 2010 a devenit membru al Uniunii 
Avocaților din Moldova. 

Bibliografie selectivă: 
BrUMĂ, Sorin. Locul răspunderii 

subsidiare în sistemul răspunderii juri-
dice civile: autoreferat (12.00.03). Ch., 
2009. 30 p. 

BrUMĂ, Sorin. Locul răspunderii 
subsidiare în sistemul răspunderii juri-
dice civile: tz. dr. (12.00.03). Ch., 2009. 
136 p. 

COBZArI, Ludmila, Diana CrICLI-
vAIA, Ina BrUMĂ, Sorin BrUMĂ. 
Gestiune fiscală: suport de curs. Ch.: 
CeP USM, 2011. 246 p. ISBN 978-
9975-71-128-9. 

* * * 
BrUMĂ, Sorin şi S. CHIrIAC. 

evoluția istorică a răspunderii subsi-
diare în Legislația europeană. Revis-
ta Națională de Drept. 2006, 8, 27-32. 
ISSN 1811-0770. 

BrUMĂ, Sorin. Caracteristica gene-
rală a temeiurilor răspunderii juridice. 
Revista Națională de Drept. 2005, 6, 38-
44. ISSN 1811-0770. 

BrUMĂ, Sorin. Coraportul dintre 
temeiurile juridico-civile a răspunde-
rii subsidiare şi solidare. In: Codul ci-
vil al RM 5 ani de aplicare-probleme, 
realizări și perspective: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 18-19 sept. 2008, INJ. 
Ch., 2008, pp. 5-6. 

BrUMĂ, Sorin. Locul răspunderii 
subsidiare în sistemul de tipuri ale răs-
punderii civile. Revista Națională de 
Drept. 2005, 12, 60-63. ISSN 1811-0770. 

BrUMĂ, Sorin. Natura juridică a 
răspunderii subsidiare (continuare). Sorin Brumă
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Revista Națională de Drept. 2009, 4, 62-
66. ISSN 1811-0770. 

BrUMĂ, Sorin. Natura juridică a răs-
punderii subsidiare. Revista Națională 
de Drept. 2009, 3, 37-40. ISSN 1811-
0770. 

BrUMĂ, Sorin. Oglindirea răspun-
derii subsidiare în materie de asigurări. 
In: Codul civil al RM 5 ani de aplicare-
probleme, realizări și perspective: mate-
rialele conf. intern. șt.-pract., 18-19 sept. 
2008, INJ. Ch., 2008, pp. 6-7. 

BrUMĂ, Sorin. Particularitățile an-
gajării răspunderii subsidiare în ca-
drul raporturilor contractuale. Revista 
Națională de Drept. 2009, 10-12, 116. 
ISSN 1811-0770. 

BUJOR Valeriu s-a născut la 4 mar-
tie 1958 în s. Sofia, r-nul Drochia. 

După absolvirea, în 1976, a Școlii pro-
fesional- tehnice nr. 1 din or. Chişinău, 
a lucrat în calitate de strungar la uzina 
vibropribor. În 1976-1978 a satisfăcut 
serviciul militar în or. Tbilisi, Georgia. 

În 1979-1983 a urmat studii la 
Școala superioară de anchetă pena-
lă a MAI UrSS în or. volgograd, ru-
sia. Și-a continuat studiile, doctoratul, 
la Facultatea de pregătire a cadrelor 
ştiințifico-didactice a Academiei MAI 
UrSS (1988-1991), unde, în 1992, a 
susținut teza de doctorat la specialita-
tea 12.00.08-Drept penal – Кримино-
логическая характеристика и пред-
упреждение групповых форм тяж-
кой насильственной преступности.

În 1979 şi-a îceput activitatea profesi-
onală în cadrul MAI al UrSS, având, pe 
parcurs funcțiile: poliţist al plutonului 
moto-mecanizat în cadrul Batalionului 
separat de patrulă-santinelă al Direcției 
Afacerilor Interne or. Chişinău; şef al 

cabinetului metodic 
al Catedrei crimina-
listică (1983-1984), 
locţiitor, apoi secretar 
al comitetului comso-
molist (1984-1987), 
lector al Catedrei 
criminologie şi profi-
laxie al infracţiunilor 
în cadrul Școlii su-
perioare de anchetă a MAI UrSS în or. 
volgograd (1987-1988).

În calitate de cadru didactic şi de 
cercetător s-a format în perioada 1991-
1999, în cadrul Academiei Naţionale 
de Poliţie „Ștefan cel Mare”: lector, apoi 
lector superior la Catedra drept penal 
şi criminologie (1991-1994), şef al Ser-
viciului cercetări ştiinţifice, redactare 
şi editare (1994-1995), şef al Centru-
lui de cercetări ştiinţifice (1995-1997), 
locţiitor al comandantului (prorector) 
(1997-1999), consultant ştiinţific prin-
cipal în laboratorul de cercetări ştiinţi-
fice strategice şi prognoză al Centrului 
cercetări ştiinţifice (1999).

În 1999-2004 a deţinut funcţia de 
rector al Universităţii de Criminologie 
din or. Chişinău. În 2001 a activat ca 
cercetător ştiinţific coordonator în Sec-
ţia stat şi drept a AȘM. În 2005- 2006 
– profesor universitar la Catedra drept 
public, şef al Catedrei drept penal şi 
criminologie a Universității „Alecu 
russo”, or. Bălţi. În 2006 a fost director 
al Institutului Cercetări în Domeniul 
Protecţiei Drepturilor Omului. 

În 2004-2009 a colaborat în cadrul 
Institutului Transport Naval din or. 
Ismail: conferenţiar, prorector pentru 
ştiinţă, rector-interimar, preşedinte, 
prim-prorector. rector al Institutului 
de Științe Penale  şi Criminologie Apli-
cată (din 2010).

Valeriu Bujor
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La inițiativa şi cu participarea sa ne-
mijlocită au avut loc primele conferinţe 
ştiinţifico-practice naţionale pe proble-
mele crimei organizate, criminologiei 
şi dreptului penal: Tratamentul per-
soanelor condamnate pe viaţă (2002), 
Rolul pedepsei în societatea de tranziţie 
(2002), Violenţa în societatea de tranzi-
ţie (2003), Economia, dreptul și puterea 
(2005), Criminologia în RM: realizări, 
probleme, perspective (2008).

Membru al Consiliilor de redacţie 
ale publicațiilor: Revista de Filosofie și 
Drept a AȘM (1999-2006), Legea și via-
ţa = Закон и жизнь (din 2009), redac-
tor ştiinţific coordonator al Revistei de 
criminologie, de drept penal și crimina-
listică (2003-2008), reprezentant al rM 
în colegiul de redacţie al revistei Пра-
вовой аспект (rusia).

S-a manifestat ca un bun organizator 
şi manager cu experienţă în domeniul 
învăţământului şi ştiinţei, fapt pentru 
care i s-a conferit titlul Doctor Hono-
ris Causa al Academiei MAI din or. 
volgograd (rusia) şi al Institutului de 
Transport Naval din or. Ismail (Ucrai-
na). Preşedinte al Asociaţiei Crimino-
logilor din rM. Locotenent colonel în 
rezervă.

Distincţii: Medaliile MAI Pentru 
serviciu impecabil de gradul III, II, 
I; Medalia de aur pentru merite în 
învățământ (2008) şi Medalia jubiliară 
Pentru merite în educaţie (UNeSCO, 
2009).

Bibliografie selectivă: 
BUjOr, valeriu şi Octavian BejAN. 

Criminalitatea profesională: material 
didactic. Ch.: Lyceum, 1999. 38 p. ISBN 
9975-939-00-7. 

BUjOr, valeriu şi Octavian BejAN. 
Criminalitatea recidiviștilor: lecție. Ch.: 

Lyceum, 1998. 35 p. ISBN 9975-939-
52-X.

BUjOr, valeriu şi Octavian BejAN. 
Interes și crimă: monogr. Ch.: elena vI, 
2004. 192 p. ISBN 9975-9743-5-X. 

BUjOr, valeriu şi Octavian BejAN. 
Mecanismul comportamentului crimi-
nal: material didactic. Ch., 2003. 36 p. 

BUjOr, valeriu şi L. BUGA. Drept 
penal comparat: note de curs. Ch., 2003. 
104 p. ISBN 9975-9738-2-5. 

BUjOr, valeriu şi D. DUMITreS-
CU. Traficul de droguri: reglementări 
internaționale și naționale: studiu mo-
nogr. Ch.: Tip. Orhei, 2004. 99 p. ISBN 
9975-9835-7-x. 

BUjOr, valeriu şi v. GUȚULeAC. 
Realizarea tezelor de licență și de ma-
gistru. Ch.: Acad. de Poliție „Ștefan cel 
Mare”, 1998. 19 p. 

BUjOr, valeriu. Bazele statisticii 
criminologice: material didactic. Ch.: 
Lit. juridică, 1996. 47 p. ISBN 5-7790-
0179-0. 

BUjOr, valeriu. Infracțiuni contra 
vieții și sănătății persoanei: material 
didactic. Ch., 2003. 22 p. ISBN 9975-
9736-8-X. 

BUjOr, valeriu. Programa cursu-
lui Сriminologie. Ch.: Acad. de Poliție 
„Ștefan cel Mare”, 1997. 19 p. 

* * * 
BUjOr, valeriu şi O. vDOvICeN-

CO. Unele aspecte vizând elaborarea 
normelor de drept penal. Legea și viața. 
2009, 8, 12- 14. ISSN 1810-309X. 

BUjOr, valeriu. Asigurarea drep-
tului la securitate criminologică. In: 
Declarația Universală a Drepturilor 
Omului – pilon în protecția juridică a 
drepturilor și libertăților fundamentale 
în decurs de 60 de ani: materialele conf. 
șt.-pract. intern., 11 dec. 2008, Bălți. 
Ch.: Pontos, 2009, cc. 218-222. 
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BUjOr, valeriu. Probleme de drept 
penal şi criminologie în contextul inte-
grării europene. In: Procesul de codifi-
care în țările Europei de sud-est: materi-
alele conf. șt.-pract. intern., 16 oct. 2006. 
Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2007, cc. 
35-42. 

BUjOr, valeriu. realizarea cercetă-
rilor criminologice teoretice – un salt 
calitativ în ştiință. Legea și viața. 2010, 
5, 4-8. ISSN 1810-309X. 

BUjOr, valeriu. referințe asupra 
conceptului de securitate criminolo-
gică. In: Materialele conf. rep. a Acad. 
MAI, apr. 2003. Ch.: Acad. „Ștefan cel 
Mare”, 2003, cc. 89-93. 

BUjOr, valeriu. referințe vizând 
esența criminalității organizate. Legea 
și viața. 2008, 2, 8-11. ISSN 1810-309X. 

BUjOr, valeriu. Unele probleme 
ale Dreptului penal şi criminologiei în 
rM. Legea și viața. 2003, 2, 28-33. ISSN 
1810-309X. 

BUjOr, valeriu. victimologie crimi-
nologică: probleme teoretice, metodo-
logice şi aplicative: aviz la teza de doc-
tor habilitat Gh. Gladchi. Analele șt. ale 
Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI al RM. 
2006, 2, 120-125. ISSN 1810-729X. 

BUjOr, valeriu. violența criminală 
şi societatea. In: Violența în societatea 
de tranziție: materialele conf. șt.-pract. 
intern., 16-17 mai, 2003. Ch., 2003, cc. 
13-21. 

BUjOr, valeriu. violența: aborda-
re socio-criminologică a problemei. 
Analele șt. ale Acad. „Ștefan cel Mare” 
a MAI al RM. 2004, 3-4, 3-11. ISSN 
1810-729X. 

* * * 
БУЖОР, Валерий и T. БУЖОР. Об-

щая теория права и государства: 
курс лекций. К.: ÎI Angela Levința, 
2003. 189 c. ISBN 9975-9788-1-9. 

БУЖОР, Валерий, А. БОРЩЕВ-
СКИ и Борис СОСНА. Борьба с кор-
рупцией: учеб.-метод. пособие. Из-
маил: Изд-во ИИВТ «СMЫСЛ», 
2009. 101 с. 

БУЖОР, Валерий. Криминологиче-
ский анализ групповых форм насиль-
ственной преступности: учеб. посо-
бие. Ch.: Lit. juridică, 1994. 80 p. 

БУЖОР, Валерий. Криминология и 
основы предупреждения преступле-
ний. Измаил: ИИВТ, 2005. 64 c. 

БУЖОР, Валерий. О сущности 
преступности: учеб. пособие. К.: 
Lyceum, 1998. 108 c. ISBN 9975-939-
64-3. 

БУЖОР, Валерий. Общая теория 
права и государства: курс лекций. 
Измаил: ИИВТ, 2008. 254 c. 

БУЖОР, Валерий. Общая тео-
рия права и государства: учеб. посо-
бие. К.: Lit. juridică, 1996. 104 c. ISBN 
5-7790-0179-0. 

БУЖОР, Валерий. Основы государ-
ства и права: учеб. пособие. К., 1995. 
86 с. ISBN 5-7790-0179-0. 

БУЖОР, Валерий. Преступления 
против личности: комментарий к 
УК РМ. Бэлць-Измаил, 2009. 196 c. 

БУЖОР, Валерий. Происхождение 
государства и права: учеб. пособие. 
К.: Ce al Univ. de Criminologie, 2001. 
47 c. ISBN 5-7790-0179-0. 

* * * 
БУЖОР, Валерий и В. ГУЦУЛЯК. 

Преступление: уголовно-правовое 
понятие и основные признаки. За-
кон и жизнь. 2010, 4, 21-24. ISSN 
1810-3081. 

БУЖОР, Валерий и Борис СОСНА. 
Причины и последствия коррупции. 
Образование и коррупция. B: Меж-
дународная научно-практическая 
конференция, 16 сент. 2009, 
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Тараклия-К. Ch.: ruxanda, 2009, cc. 
58-63. 

БУЖОР, Валерий и К. ТЕЛЬПИЗ. 
Некоторые вопросы ответственно-
сти за создание преступной органи-
зации или руководство ею. Закон и 
жизнь. 2009, 5, 5-9. ISSN 1810-3081. 

БУЖОР, Валерий. Криминальное 
насилие в Республике Молдова. B: 
Преступность, криминология, кри-
минологическая защита. М.: Рос-
сийская криминологическая ассо-
циация, 2007, cc. 309-320. 

БУЖОР, Валерий. Некоторые про-
блемы социального реформирова-
ния молдавского общества. B: Ак-
туальные проблемы теории и исто-
рии права и государства на совре-
менном этапе. Кострома: Башкир-
ский Гос. Ун-т, 2009, cc. 16-20. 

БУЖОР, Валерий. Постсоветское 
общество и криминальное насилие. 
В: Право: cб. науч. работ. Вып. 32. 
Измаил, 2008, cc. 29-36. 

БУЖОР, Валерий. Противодей-
ствие организованной преступности: 
молдавская теория и практика. B: Из-
менения криминальной ситуации, их 
причины и влияние на них организо-
ванной преступности: тез. Всерос-
сийской науч.-практ. конф., 29-30 
июн. 2009. Кострома, 2009, cc. 56-59. 

BURIAN Alexandru s-a născut la 
25 ianuarie 1953 în s. Bravicea, 

r-nul Călăraşi. În perioada anilor 
1967-1971 şi-a făcut studiile la Școala 
Pedagogică din or. Orhei. În 1972-1974 
a efectuat serviciul militar în rânduri-
le Armatei Sovietice. Și-a continuat 
studiile la USM, Facultatea de Istorie 
(1975-1978) şi la Universitatea Patri-
ce Lumumba din or. Moscova (1978– 

1984), obținând Di-
plomele de licențiat 
în drept şi traducător 
din limba spaniolă în 
limba rusă. 

În anii 1984-1987 
a urmat studii de 
doctorat la Institu-
tul de Stat şi Drept 
al Academiei de 
Științe a UrSS, Moscova, susținând, în 
1987, teza de doctorat la specialitatea 
12.00.10-Drept internațional public – 
Aspecte politico-juridice a luptei URSS 
împotriva înarmării spațiului cosmic, 
conducător ştiințific vladlen vereS-
HCHeTIN, dr. hab., prof. univ. 

În 2003, în cadrul IFSD al AȘM, a 
susținut teza de doctor habilitat în 
drept, specialitatea 12.00.10-Drept 
internațional public – Regimul juridic 
al activității diplomatice, coordonator 
ştiințific vladlen vereSHCHeTIN, 
dr. hab., prof. univ. (Haga, Olanda). 

Și-a început activitatea profesională 
în calitate de învățător (1971-1972) şi 
profesor de istorie la Școala medie din 
satul natal (1974-1978). În 1988-1990 
a fost colaborator ştiințific superior în 
secția relații externe a CC al PCUS, or. 
Moscova. 

A fost ales deputat în primul Parla-
ment al rM, preşedinte al Comisiei 
parlamentare pentru relații externe 
(1990-1994), semnatar al Declarației 
de Independență a RM din 27 august 
1991. A fost membru, apoi preşedinte 
al Comisiei parlamentare pentru relații 
externe (1990-1993), şef al delegației 
parlamentare moldoveneşti la Aduna-
rea Parlamentară a Consiliului euro-
pei, Strasbourg (1993-1994).

În 1994-1995 a deținut funcții în ca-
drul MAe al rM: vice ministru, şef al 

Alexandru Burian
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delegației guvernamentale în cadrul 
negocierilor cu românia, privitor la 
punctele de trecere la frontiera mol-
do-română (1995), şef al delegației gu-
vernamentale la negocierile cu rusia 
privitor la Tratatul de bază moldo-rus 
(1995), şef al delegațiilor guvernamen-
tale la negocierile cu Iranul (1994), 
Cuba (1994), China (1994), Mexic 
(1995), Peru (1995), Bolivia (1995), 
Argentina (1995). În 1995-1997 – Am-
basador extraordinar şi Plenipotențiar 
al rM în Germania, Spania şi Dane-
marca. 

În 1994 şi-a început activitatea di-
dactică şi managerială în instituțiile de 
învățământ superior: lector superior la 
AAP (1994-1995), vice rector pentru 
relații externe la ULIM (1997-1998), 
şef al Catedrei drept internațional şi 
relații internaționale la AAP (1999-
2001), conferențiar universitar, apoi 
director al Departamentului relații 
internaționale la AAP (1994-2004), vi-
ce-rector pentru relații internaționale, 
director al Departamentului drept 
internațional şi relații internaționale la 
Academia de relații Internaționale şi 
Studii Diplomatice, actualmente IrIM 
(2001-2003); din 2004 – profesor uni-
versitar la Catedra drept internațional 
şi dreptul relațiilor economice exter-
ne a USM, vice rector pentru relații 
internaționale, şef al Catedrei drept 
internațional şi activitate diplomatică 
la USeM (2004- 2006). 

În 2005 a fost numit director al IISD 
al AȘM, din 2009 – consultant ştiințific 
la AȘM. Desfăşoară activitate editoria-
lă: preşedinte al colegiului de redacție 
la revista ştiințifică Revista Moldove-
nească de Drept Internațional și Relații 
Internaționale; membru al colegiilor de 
redacție la reviste ştiințifice din țară şi 

de peste hotare: Administrarea Publică, 
Legea și viața, Revista Română de Drep-
tul Proprietății Intelectuale (Bucureşti), 
Историческое пространство (Про-
блемы стран СНГ) (Moscova), Mej-
dunarodnoe pravo/Internațional Law 
(Moscova), Journal of Law and Social 
Sciences (Iaşi). Journal of International 
Relations (Bratislava), (Противодей-
ствие терроризму. Проблемы XXI 
века), Counter-Terrorism (Moscova), 
Евразийский юридический журнал 
(Moscova). 

S-a remarcat în calitate de coor-
donator de proiecte internaționale: 
Creation of an Institute „State and 
Law” în Academy of Sciences of Molda-
via” (IISD al AȘM, Centrul de Drept 
Constituțional european, Atena, Gre-
cia, 2006), Center for Peace Initiatives, 
Democracy Changes and Conflict Re-
solution. International Summer Scho-
ol and Distance learing în Moldova 
(IISD al AȘM, Academia Diplomatică 
din viena - NGO „World Window”, 
viena, Austria, 2007-2009), Post-So-
viet Conflicts Revisite,(International 
Center for advanced and comparative 
EU-Russia/NIS research (Asociația de 
Drept Internațional din rM, viena, 
Austria, 2010-2012), Euborderregions 
European Regions, EU External Bor-
ders and the Immediate Neighbours. 
Analysing Regional Development Op-
tions through Policies and Practices of 
Cross-Border Cooperation. Proiect FP7 
(Comisia europeană, Asociația de 
Drept Internațional din rM, Bruxel-
les, Belgia, 2012-2015). 

A fost invitat în calitate de profe-
sor la universitățile şi Centrele de 
cercetare din Germania, Italia, Spa-
nia, Franța, SUA, Chile, Argentina, 
Bolivia, Peru, Mexic, rusia, Ucraina, 
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Georgia, Kazahstan, Tadjikistan, Tur-
kmenistan etc. 

Fondator şi diriginte al Școlii doc-
torale la specialitatea 12.00.10-Drept 
internațional public, membru al 
CȘS D-12.00.64 la specialitățile: 
12.00.02-Drept constituțional şi 
12-00-10-Drept internațional public 
(IFSD al AȘM, 2001-2003), membru 
al Comisiei de experți în drept a Co-
misiei Superioare de Atestare a rM 
(2002-2004), preşedinte al Comisiei de 
experți în drept al CNAA al rM (2004- 
2006), preşedinte al SȘP la specialitatea 
12.00.10-Drept internațional public din 
cadrul USM (2004-2006), preşedinte al 
CȘC DH-15.12.00.10-24.06.04 la spe-
cialitatea 12.00.10-Drept internațional 
public din cadrul USM (din 2004) şi 
IISD al AȘM (din 2006). 

Consultant şi conducător ştiințific 
al tezelor de doctor la specialitățile 
12.00.10-Drept internațional public 
şi 23. 00.04-Teoria şi istoria relațiilor 
internaționale şi dezvoltării globale.

Preşedinte al Asociației de Drept 
Internațional din rM (din 2001), 
preşedinte al Asociației pentru Politi-
că externă şi Cooperare Internațională 
din rM (din 2009), membru al 
Asociației Mondiale a juriştilor (Mos-
cova), membru al Asociației de Drept 
al Proprietății Intelectuale din româ-
nia (din 2005), membru al Asociației 
de Drept Internațional din rusia (din 
1987), expert al Proiectului Ue Par-
teneriatul Estic în cadrul Academiei 
Diplomatice din Viena (Austria, 2010-
2012). 

Autor a peste 50 de cărți de autor 
(monografii, manuale etc.) şi a peste 
300 de studii şi articole ştiințifice. 

Distincții: Ordinul Republicii (2012), 
Ordinul Gloria Muncii (2008), Medalia 

Meritul Civic (1996), Medalia Ministe-
rului Culturii al rP Chineze The Great 
Wall (1995), Colaborator emerit al AS-
DAP (AAP, 2003, Medalia jubiliară 60 
de ani de la fondarea primelor instituții 
academice din RM (2006), Medalia ju-
biliară 60 de ani ai Universității de Stat 
din Moldova (2006), Diploma Academi-
ei de Științe a Moldovei (2010), Medalia 
55 let RUDN (rusia, 2015). Doctor Ho-
noris Causa al Universității de Drept 
din or. Kiev a Academiei Naționale de 
Științe a Uсrainei (2013). 

Bibliografie selectivă: 
BUrIAN, Alexandru. Drept diploma-

tic și consular. Ch.: ArC, 2001. 212 p. 
ISBN 9975-61-188-5. 

BUrIAN, Alexandru. Drept diploma-
tic și consular. ed. a II-a rev. şi compl. 
Ch.: Combinatul Poligrafic, 2003. 332 
p. ISBN 9975-901-43-3. 

BUrIAN, Alexandru. Geopolitica lu-
mii contemporane: curs de lecții. Ch.: 
Tip. Centrală, 2003. 456 p. ISBN 9975-
78-251-5. 

BUrIAN, Alexandru. Geopolitica lu-
mii contemporane: curs de lecții. ed. a 
3-a, rev. şi adăug. Ch.: CeP USM, 2008. 
416 p. ISBN 78-9975-70-733-6. 

BUrIAN, Alexandru. Introducere 
în practica diplomatică și procedura 
internațională. Ch.: Cartier, 2000. 294 
p. ISBN 9975-79-044-5. 

BUrIAN, Alexandru. Introducere 
în practica diplomatică și procedura 
internațională. ed. a 2-a, rev. şi adăug. 
Ch.: CeP USM, 2008. 464 p. ISBN 978-
9975-70-709-1. 

BUrIAN, Alexandru. Introducere în te-
oria relațiilor internaționale. ed. a 3-a rev. 
şi compl. Ch.: CeP USM, 2007. 352 p. 

BUrIAN, Alexandru. Regimul de 
drept al activității diplomatice. ed. a 
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2-a. Ch.: CeP USM, 2005. 234 p. ISBN 
9975-9906-1-6. 

BUrIAN, Alexandru. Regimul de 
drept al activității diplomatice: autore-
ferat (12.00.10). Ch., 2003. 38 p. 

BUrIAN, Alexandru. Regimul de 
drept al activității diplomatice: tz. 
(12.00.10). Ch., 2003. 248 p. 

BUrIAN, Alexandru. Teoria relațiilor 
internaționale. ed. a 3-a, rev. şi adăug. 
Ch.: CeP USM, 2008. 624 p. ISBN 978-
9975-70-760-2. 

CHIrTOACĂ, Leonid, Alexandru 
BUrIAN, Natalia BereGOI, et. al. 
Evoluția sistemului internațional și pro-
cesele de integrare europeană: monogr. 
Ch.: CeP USM, 2015. 268p. 

* * * 
BUrIÁN, Alejandro. Características 

del servicio diplomático de la república 
de Moldavia. Acad. vasca de Derecho. 
Boletín jADO. Bilbao. Año IX. Nº 20. 
Dic. 2010, 115-154. ISSN 2173-9102.

BUrIAN, Alexander. The republic 
of Moldova. In: A Comparison of Seven 
Post-Soviet Countries. Francfurt am 
Main: Peter Lang GmbH, Intern. ver-
lag der Wissenschaften, 2012, pp. 219-
264. ISBN 978-3-631-62186-8. 

BUrIAN, Alexander. The Transnis-
trian Conflict – The Prospects of its 
resolution. A view from Kishinev. In: 
Post-Soviet Conflicts Revisited. Franc-
furt am Main: Peter Lang GmbH, In-
ternationaler verlag der Wissenschaf-
ten, 2012, pp. 9-39. ISBN 978-3-631-
62638-2. 

BUrIAN, Alexandru. Geopolitical 
transformations în the South-east eu-
rope and Institutional reforms în the 
republic of Moldova. Revista Moldove-
nească de Drept Internațional și Relații 
Internaționale. 2007, 1-2, 49-52. ISSN 
1857-1999. 

BUrIAN, Alexandru. Metode şi 
procedee de soluționare a conflictelor 
în politica externă a statelor. Revista 
Moldovenească de Drept Internațional 
și Relații Internaționale. 2008, 3, 57-64. 
ISSN 1857-1999. 

BUrIAN, Alexandru. Moldovan 
Statehood: geopolitical perspective 
and prospects. Revista Moldoveneas-
că de Drept Internațional și Relații 
Internaționale. 2008, 2, 57-64. ISSN 
1857-1999. 

BUrIAN, Alexandru. regimul de 
drept al spațiului cosmic. Revista 
Națională de Drept. 2002, 3, 30-37. 
ISSN 1811-0770. 

BUrIAN, Alexandru. Subiecții 
relațiilor internaționale şi reglementa-
rea juridică a relațiilor internaționale. 
Revista Moldovenească de Drept 
Internațional și Relații Internaționale. 
2010, 1, 27-41. ISSN 1857-1999. 

BUrIAN, Alexandru. Unele aspec-
te privind reglementarea relațiilor 
interstatale în domeniul aviației ci-
vile. Revista Moldovenească de Drept 
Internațional și Relații Internaționale. 
2007, 4, 57-64. ISSN 1857-1999. 

BUrIAN, Alexandru. Une-
le considerații privind evoluția 
diplomației prin conferințe 
internaționale. Revista Moldoveneas-
că de Drept Internațional și Relații 
Internaționale. 2009, 1, 10-13. ISSN 
1857-1999. 

* * * 
БУРИАН, Александр. Введение в 

дипломатическую практику. Изд. 
2-е, доп. и переработ. К.: CeP USM, 
2008. 416 c. ISBN 978-9975-70735-0. 

БУРИАН, Александр. Введение в 
дипломатическую практику. К.: Изд. 
ArC, 2001. 388 с. ISBN 9975-61-194-X. 

БУРИАН, Александр. Введение 
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в теорию международных отно-
шений. Изд. 3-е, доп. и переработ. 
К: CeP USM, 2008. 288 c. ISBN 978-
9975-70-756-5. 

БУРИАН, Александр. Введение в 
теорию международных отноше-
ний. К.: КГУ, 2004. 276 с. ISBN 9975-
70-462-X. 

БУРИАН, Александр. Диплома-
тическое и консульское право. Изд. 
2-е, доп. и переработ. К.: CeP USM, 
2008. 624 c. 

БУРИАН, Александр. Междуна-
родное космическое право. К.: КГУ, 
2004. 288 c. ISBN 9975-70-364-X. 

БУРИАН, Александр. Междуна-
родные отношения, внешняя поли-
тика и дипломатия: курс лекций. 
Ch.: CeP USM, 2005. 288 с. ISBN 
9975-70-524-4. 

БУРИАН, Александр. Междуна-
родные отношения, внешняя поли-
тика и дипломатия. Изд. 3-е, пере-
раб. и доп. Ch.: CeP USM, 2008. 288 
с. ISBN 978-9975-70-755-8. 

БУРИАН, Александр. Теория меж-
дународных отношений. Курс лек-
ций. Изд. 3-е, дополн. и переработ. 
Ch.: CeP USM, 2008. 544 p. ISBN 978-
9975-70-754-1. 

* * * 
БУРИАН, Александр. Геополити-

ческие ориентиры молдавской го-
сударственности. Историческое 
пространство: проблемы истории 
стран СНГ. 2007, 1, 45-52. ISSN 1998-
4650. 

БУРИАН, Александр. Диплома-
тическая служба Республики Мол-
дова. Московский Журнал Междуна-
родного права. 2003, 4, 140-158. ISSN 
1560-2893. 

БУРИАН, Александр. Междунар. 
конференции и дипломатия ad hoc: 

понятия, структура, правовой ре-
жим. Белорусский Журнал Между-
народного Права и Международ-
ных Отношений. 2002, 2, 13-17. ISSN 
2072- 0513. 

BURIAN Cristina s-a născut la 
6 august 1983 în s. Bravicea, 

r-nul Călăraşi. În 2001-2002 şi-a 
făcut studiile la Facultatea de Limbi 
Moderne, specialitatea Limba și 
literatura spaniolă și engleză, a USM. 
Și-a continuat studiile la Facultatea 
de Drept a USM, specialitatea Drept 
internațional, Filiera Francofonă 
(2002-2006). În 2006-2007 a făcut stu-
dii de masterat – Dreptul și gestiunea 
vinului și a viței de vie, Filiera Franco-
fonă şi, paralel, a urmat studii la Facul-
tatea de Limbi şi Literaturi străine, spe-
cialitatea Limba și literatura engleză și 
germană, USM. În 2008-2009 a studiat 
la Școala Diplomatică a MAeC al re-
gatului Spaniei, Masterat, Diplomație 
şi relații Internaționale, Spania, Ma-
drid. În 2006-2010 a făcut doctoran-
tura, specialitatea Drept internațional 
public, la IISD al AȘM. 

În 2010 a susținut teza de docto-
rat la specialitatea 12.00.10- Drept 
internațional public – Fenomenul 
migrației și statutul juridic al străinului 
în dreptul internațional public, condu-
cător ştiințific Natalia CHIrTOACĂ, 
dr., conf. univ. 

A făcut stagii de 
instruire profesio-
nală: la Secretariatul 
Adunării Parlamen-
tare a Ce (Comisia 
pentru migrațiuni, 
populație şi refugiați 
(Strasbourg, Franța, Cristina Burian
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2005), la vinăria evena (Spania, Na-
varra, Olite, 2007), la Academia Diplo-
matică din viena (2007), la Școală de 
vară Securitate, problemele cetățeniei 
şi soluționarea paşnică a conflictelor 
(Ch.), la Școala Națională de Admi-
nistrare (eNA), cursul Le métier du 
diplomat (Paris, Franța, 2010), Progra-
mul de burse de perfecționare în drep-
tul internațional al Națiunilor Unite 
(Haga, Olanda, 2014). 

Activitatea profesională şi-a înce-
put-o în calitate de lector la Catedra de 
drept internațional şi activitate diplo-
matică a USeM, disciplinele predate: 
Dreptul tratatelor internaționale, Drep-
tul diplomatic și consular (2006-2010). 
Din 2014 – conferențiar universitar la 
Catedra drept public a USeM. 

Din 2007 a exercitat funcții în ca-
drul MAeIe al rM: ataşat al Direcției 
afaceri juridice, Departamentul drept 
internațional (2007), secretar III al 
Direcției relații economice cu Uniu-
nea europeană, asistență şi coordonare 
sectorială (Departamentul Integrare 
europeană, 2009-2010), Secretar II în 
cadrul Ambasadei rM în regatul Spa-
niei (2010-2013), Secretar I al Direcției 
Tratate (Direcția Generală Drept 
Internațional, din 2013). 

Autor a peste 20 publicații ştiințifice. 

Bibliografie selectivă: 
BUrIAN, Cristina. Drept diplomatic 

și consular. Materiale didactice: Studii 
univ., ciclul 1. Ch., CeP USM, 2013. 
216 p. ISBN 978-9975-4024-1-5. 

BUrIAN, Cristina. Fenomenul 
migrației și statutul juridic al străinului 
în dreptul internațional public: tz. dr. 
(12.00.10). Ch., 2010. 217 p. 

BUrIAN, Cristina. Fenomenul 
migrației și statutul juridic al străinu-

lui în dreptul internațional public. Ch., 
CeP USM, 2010. 190 p. ISBN 978-
9975-71-006-0. 

BUrIAN, Cristina. La migración, y 
el estatuto jurídico del extranjero en el 
derecho internacional público. Ch., CeP 
USM, 2010. 175 p. ISBN 978-9975-70-
929-3.

* * * 
BUrIAN, Cristina. „Deşeurile cos-

mice” şi răspunderea internațională 
a s tatelor pentru daune cauzate de 
obiecte lansate în spațiul cosmic. In: 
Consolidarea statului de drept în Re-
publicii Moldova în contextul evoluției 
sistemului internațional și proceselor 
integraționiste: materialele conf. intern., 
3 iun. 2014. Ch.: CeP USM, 2014, pp. 
39- 43. ISBN 978-9975-9742-6-4. 

BUrIAN, Cristina. La aparición 
y la evolución del fenómeno de la 
migración y el marco jurídico euro-
peo. Revista Moldovenească de Drept 
Internațional și Relații Internaționale. 
2009, 2, 65-76. ISSN 1857-1999. 

BUrIAN, Cristina. Nacionalidad y 
ciudadanía: problemas conceptuales 
y adquisición de la nacionalidad en 
españa y en la república de Moldavia 
(estudio comparativo entre la legis-
lación española y moldava). Revista 
Moldovenească de Drept Internațional 
și Relații Internaționale. 2009, 1, 42-46. 
ISSN 1857-1999. 

BURUIANĂ Ion s-a născut la 4 
martie 1962, în s. Condrăteşti, r-

nul Ungheni. În 1990 a absolvit Facul-
tatea de Drept a USM, după care, a ră-
mas la Facultate şi, pe parcursul anilor 
1990-2006, a deținut funcțiile - lector, 
lector superior, conferențiar universi-
tar interimar, prodecan (1996-1999). 
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În 1996 a susținut 
teza de docto-
rat la specialita-
tea 12.00.03-Drept 
internațional privat 
– Natura juridică a 
arbitrajului comercial 
internațional. 

În perioada anilor 
2001-2003 a colabo-

rat ca profesor asociat la Universitatea 
Montesquieu Bordeaux-Iv, or. Bordea-
ux, Franța. 

Din 2006 – conferențiar universi-
tar, şef al Catedrei drept internațional 
(2007-2012) în cadrul IrIM; discipline-
le de predare: Dreptul internațional pri-
vat, Dreptul comerțului internațional, 
Dreptul economic internațional, Drep-
tul comunitar. 

A făcut stagii de instruire profesiona-
lă: la Unidroit (roma, Italia, 1998), la 
Universitatea Montesquieu-Bordeaux 
Iv (Bordeaux, Franța, 2000), la Uni-
versitatea de Stat Navarra (Pamplona, 
Spania, 2000), la Universitatea Laval 
(Canada, 2001), la Institutul de Stat 
de relații Internaționale (Moscova, 
Federația rusă, 2009). 

În 2002 a fost ales membru corespon-
dent al Academiei de Științe America-
no-române. În 2001 a devenit mem-
bru al Uniunii Avocaților din Moldova. 

Arbitru al Curții de Arbitraj şi Me-
diere (2003). Coordonator al Centrului 
european pentru drepturile omului. 

Bibliografie selectivă: 
BUrUIANĂ, Ion. Influența regimu-

lui juridic al investițiilor străine asupra 
dinamicii globalizării. In: Dimensiunea 
economico-juridică a globalizării: ma-

Ion Buruiană

terialele conf. intern. șt.-pract., 16 mai 
2008. Ch.: IrIM, 2008, pp. 142-145. 

BUrUIANĂ, Ion. L’évolution de 
l’arbitrage commercial internațional. 
In: Th 28th Annual Congress of the 
American-Romanian Academy of Arts 
and Sciences, June 2003, Târgu-Jiu, Ro-
mânia. vol. II. Târgu-jiu: „Constantin 
Brâncuşi” University, 2003, pp. 7-11. 

BUrUIANĂ, Ion. L’utilisation de 
l’acquis européen pour l’introduction 
de la TvA en Moldavie. In: Colaborarea 
economică – factor de bază al integrării 
europene: materialele conf. intern. șt.-
pract., 23 febr. 2007. Ch.: IrIM, 2007, 
pp. 170-176. 

BUrUIANĂ, Ion. Los Principos de 
Unidroit y otros instrumentos juridi-
cos. Anales de Derecho. [Universidad 
Pública de Navarra, Spania]. 2000, 1, 
pp. 239-245. ISSN 0210-539X. 

BUrUIANĂ, Ion. Protecția juridică 
internațională a proprietății investito-
rilor străini. In: Protecția proprietății, 
libertății și siguranței persoanei în drep-
tul național și internațional: materiale-
le conf. intern. șt.-pract., 22 dec. 2009. 
Ch.: IrIM, 2008, pp. 89-93. 

BUrUIANĂ, Ion. Protecția 
proprietății în cazul înstrăinării bu-
nurilor de către moştenitorul aparent. 
In: Protecția proprietății, libertății și 
siguranței persoanei în dreptul național 
și internațional: materialele conf. in-
tern. șt.-pract., 22 dec. 2009. Ch.: IrIM, 
2008, pp. 163-170. 

BUrUIANĂ, Ion. Subminarea 
suveranității statale în condițiile glo-
balizării. In: Dimensiunea economico-
juridică a globalizării: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 16 mai 2008. Ch.: 
IrIM, 2008, pp. 36-39. 



CAPȘA Tudor s-a născut la 22 mai 
1949, în s. Bieşti, r-nul Orhei. În 

1977 a absolvit Facultatea de Drept a 
USM. 

În 1987 a susținut, la Moscova, teza 
de doctorat – Формы участия профсо-
юзов в борьбе с текучестью кадров. 
Социально-правовые аспекты, condu-
cător ştiințific Oleg SMIrNOv, dr., prof. 
univ., jurist emerit al Federației ruse. 

Activitatea profesională şi-a început-o, 
în 1976, în calitate de consultant juri-
dic la Federația Generală a Sindicatelor 
din rM. Acolo, pe parcursul anilor, a 
deținut funcțiile: instructor, şef secție 
audiență (1976- 1990), expert-consul-
tant (1991-1998), şef al Departamentului 
juridic (1991-1998). În 1998-2009 a fost 
consultant principal al Comisiei pen-
tru Protecție socială, sănătate şi familie 
a Parlamentului rM. Din 1978 – lector 
la Institutul Muncii al Sindicatelor din 
Moldova, iar, ulterior – director al Cen-
trului Național de Cercetări al relațiilor 
de Muncă a rM. A deținut funcții elec-
tive şi politice: membru al Consiliului 
Federației Generale a Sindicatelor din 
rM (1995-1998), membru al Consiliului 
executiv al Partidului Democrației Soci-
ale Furnica (1998- 2003), membru al SȘP 
al IISD pe lângă AȘM (din 2008). 

Consilier de stat de clasa I.

A făcut stagii de instruire profesională: 
la Institutul Muncii din or. Atena (Gre-
cia, 1995), la Centrul Internațional de 
Studii al Organizației Internaționale a 
Muncii din or. Torino, (Italia, 1996), la 
Federația Internațională euroasiatică a 
Sindicatelor în or. Ankara (Turcia, 2002). 

Autor a peste 200 de lucrări ştiințifice 
şi peste 5000 de consultații juridice, 
autor al primului (după proclamarea 
independenței) Comentariu științifico-
practic la Codul muncii al RM.

Mențiuni şi distincții: Diploma de 
Onoare a Consiliului republican al 
Sindicatelor din Moldova (1982), Di-
ploma de Onoare a Federației Generale 
a Sindicatelor din rM (1998), Diploma 
de Onoare şi Medalia de Merit a Uniu-
nii juriştilor din românia (1999), Or-
dinul Gloria Muncii (2011). 

Bibliografie selectivă:
CAPȘA, Tudor, A. SOSNA et. al. 

Dreptul muncii: în-
trebări și răspunsuri: 
manual practic. Ch.: 
Inst. de Formare 
Continuă, 2013. 393 
p. ISBN 978-9975-
4416-5-0. 

ȚUrCAN, Nina, 
Tudor CAPȘA şi Mi-

C

Tudor Capşa
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hail PereBINOS. Funcționarul public 
și alesul local: Statutul social-juridic: în 
ajutorul funcționarului public și alesul 
local. ed. a 2-a, revăz. şi compl. Ch.: 
Asoc. Primarilor şi Colectivităţilor Lo-
cale din rM, 2001. 147 p.

ŢUrCAN, Nina, Tudor CAPȘA şi 
Mihail PereBINOS. Statutul juridic al 
funcţionarului public și alesului local: 
Proiect al Asociaţiei primarilor și co-
lectivităţilor locale din RM „Impozitele 
și taxele locale” [susținut de Fiscal De-
centralisation Initiative for Central and 
Eastern Europe]. Ch.: Asoc. Primarilor 
şi Colectivităţilor Locale din rM, 2000. 
96 p.

ŢUrCAN, Nina, Tudor CAPȘA şi 
Mihail PereBINOS. Statutul juridic al 
funcţionarului public și alesului local: 
Proiect al Asociaţiei Primarilor și Colec-
tivităţilor locale din RM „Impozitele și 
taxele locale”. Ch.: Asoc. Primarilor şi 
Colectivităţilor Locale din rM, 2004. 
96 p.

 * * *
CAPȘA, Tudor şi STAHI, A. Unele 

aspecte juridice ale concedierii pentru 
încălcarea disciplinei de muncă. Legea 
și viaţa. 2011, 9, 4-9. ISSN 1810-309X.

CAPȘA, Tudor. Apărarea de către 
sindicate a dreptului salariaţilor la 
muncă în contextul recesiunii econo-
mice: aspecte organizatorico-juridice. 
Dreptul muncii. 2009, 6, 19-27. ISSN 
0367-0597.

CAPȘA, Tudor. Aplicarea Legii sala-
rizării: realizări, probleme, dificultăţi. 
Legea și viaţa. 2004, 1. 14-18. ISSN 
1810-309X.

CAPȘA, Tudor. Calcularea stagiului 
de cotizare: consideraţii organizatori-
co-juridice. Dreptul muncii. 2011, 7, 
41-46. ISSN 0367-0597.

CAPȘA, Tudor. Combaterea şomaju-

lui în Moldova: probleme social-juri-
dice. Revista Naţională de Drept. 2001, 
10, 17-21. ISSN 1811-0770.

CAPȘA, Tudor. Comentariu la Legea 
pentru soluţionarea conflictelor colec-
tive de muncă. Legea și viaţa. 2000, 3, 
10-15. ISSN 1810-309X.

CAPȘA, Tudor. Comentariu la Legea 
privind contractul colectiv de muncă. 
Legea și viaţa. 1996, 3, 14-16. ISSN 
1810-309X.

CAPȘA, Tudor. Conceptul noului 
Cod al muncii din rM. Закон и жизнь. 
2002, 4, 4-17.

CAPŞA, Tudor. Cursurile de limbi 
moderne şi formarea profesională: 
consideraţii juridice. Dreptul muncii. 
2011, 3, 42-47. ISSN 0367-0597.

CAPȘA, Tudor. Dialogul social în 
rM: aspecte organizatorico-juridice. 
Legea și viaţa. 2000, 6, 24-27.

CAPȘA, Tudor. Drepturile salariaţi-
lor în cadrul instituţiilor medicale. Le-
gea și viaţa. 2007, 6, 20-25. ISSN 1810-
309X.

CAPȘA, Tudor. e nevoie de un nou 
Cod al Muncii. Legea și viaţa. 1991, 10, 
23-24. ISSN 1810-309X.

CAPȘA, Tudor. elaborarea normelor 
de Drept: împuternicirile şi participa-
rea la acest proces a sindicatelor. Legea 
și viaţa. 1995, 8, 35-40. ISSN 1810-
309X.

CAPȘA, Tudor. Formarea bazei ju-
ridice a rM ca stat social. Revista Na-
ţională de Drept. 2001, 3, 62-64. ISSN 
1811-0770.

CAPȘA, Tudor. Formarea salariului 
în sectorul real: aspecte juridice. Drep-
tul muncii. 2011, 2, 48-52. ISSN 0367-
0597.

CAPȘA, Tudor. Implementarea şi 
respectarea convenţiilor internaţionale 
privind drepturile sindicatelor şi patro-
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natelor. Dreptul muncii. 2009, 4, 35-43. 
ISSN 0367-0597.

CAPȘA, Tudor. Migraţia forţei de 
muncă peste hotare: aspecte social-
juridice. Revista Naţională de Drept. 
2001, 8, 23-27. ISSN 1811-0770.

CAPȘA, Tudor. Modalităţi ne stan-
dard de ocupare a forţei de muncă 
peste hotare (aspecte social-juridice). 
Legea și viaţa. 2004, 4, 23-30. ISSN 
1810-309X.

CAPȘA, Tudor. Noua Constituţie 
şi sindicatele. Administrarea Publică. 
1994, 4, 28-33. ISSN 1813-8489.

CAPȘA, Tudor. Noul Cod al muncii 
– garant al protecţiei social-juridice a 
salariaţilor şi angajatorilor. Revista Na-
ţională de Drept. 2003, 6, 13-15. ISSN 
1811-0770.

CAPȘA, Tudor. Noul statut al func-
ţinarului public: drepturi şi obligaţii. 
Dreptul muncii. 2009, 1, 37-41. ISSN 
0367-0597.

CAPȘA, Tudor. Parteneriatul social 
în Moldova: bazele juridice de func-
ţionare. Legea și viaţa. 1999, 5, 18-20. 
ISSN 1810-309X.

CAPȘA, Tudor. Plata zilelor de săr-
bătoare nelucrătoare: noi aspecte de 
ordin juridic. Dreptul muncii. 2011, 4, 
38-41. ISSN 0367-0597.

CAPȘA, Tudor. Politica de perso-
nal în serviciul public. Aspecte juridi-
co-conceptuale. Revista Naţională de 
Drept. 2002, 6, 19-22. ISSN 1811-0770.

CAPȘA, Tudor. Problemele neachi-
tării la timp a salariului peste hotare şi 
soluţionarea lor. Aspecte social-juridi-
ce. Revista Naţională de Drept. 2000, 2, 
15-17. ISSN 1811-0770.

CAPȘA, Tudor. Procedura de conce-
diere a salariaţilor în legătură cu redu-
cerea numărului de personal la unitate: 
aspecte organizatorico-juridice. Drep-

tul muncii. 2010, 12, 35-38. ISSN 0367-
0597.

CAPȘA, Tudor. ratificarea Convenţi-
ilor OIM - garanţie a perfecţionării le-
gislaţiei naţionale. Revista Naţională de 
Drept. 2000, 1, 29-30. ISSN 1811-0770.

CAPȘA, Tudor. reforma legislaţiei 
muncii în lumina standardelor inter-
naţionale şi europene. Legea și viaţa. 
1997, 5, 18-20. ISSN 1810-309X.

CAPȘA, Tudor. Salarizarea în secto-
rul public şi privat: aspecte social-juri-
dice. Dreptul muncii. 2008, 11, 38-46. 
ISSN 0367-0597.

CAPȘA, Tudor. Sindicatelor libere-
Drepturile respective. Legea și viaţa. 
1992, 3, 30-32. ISSN 1810-309X.

CAPȘA, Tudor. Sistemul judecătorii-
lor pentru litigiile de muncă în ţările de 
peste hotare. Legea și viaţa. 1998, 9-10, 
11-15. ISSN 1810-309X.

CAPȘA, Tudor. Timpul de muncă şi 
odihnă: noi aspecte juridice. Legea și 
viaţa. 1993, 11-12, 24-26. ISSN 1810-
309X.

 * * *
КАПША, Федор. Участие профсою-

зов в формировании стабильных тру-
довых коллективов. К.,1989. 126 с.

КАПША, Федор. Формы участия 
профсоюзов в борьбе с текучестью 
кадров. Социально-правовые аспек-
ты: aвтореф. дис. канд. юрид. наук. 
М., 1987. 24 c.

 * * *
КАПША, Тудор. Дисциплинар-

ная ответственность: теоретико-
практические аспекты. Закон и 
жизнь. 2006, 10, 4-17. ISSN 1810-3081.

КАПША, Тудор. Защита социаль-
ных прав в США. Закон и жизнь. 
2005, 11, 12-14. ISSN 1810-3081.

КАПША, Тудор. Локальные нор-
мативные акты: организационно-
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правовые аспекты. Закон и жизнь. 
2006, 11, 4-7. ISSN 1810-3081.

КАПША, Тудор. Мобильность ра-
бочей силы внутри Европейско-
го союза: тенденции и перспекти-
вы. Закон и жизнь. 2004, 11, 4-5. ISSN 
1810-3081.

КАПША, Тудор. Некоторые аспек-
ты трудового законодательства 
США. Закон и жизнь. 2004, 4, 25-31. 
ISSN 1810-3081.

КАПША, Тудор. Некоторые во-
просы законотворческой деятель-
ности Парламента. Закон и жизнь. 
2006, 5, 20-22. ISSN 1810-3081.

КАПША, Тудор. Охрана и гиги-
ена труда: новые организационно-
правовые аспекты. Закон и жизнь. 
2008, 11, 4-12. ISSN 1810-3081.

КАПША, Тудор. Процеду-
ра установления инвалидности: 
организационно-правовые аспекты. 
Dreptul muncii. 2010, 9, 84-92. ISSN 
0367-0597.

КАПША, Тудор. Сотрудниче-
ство между Парламентом и граж-
данским обществом: основные 
организационно-правовые аспекты. 
Закон и жизнь. 2010, 2, 32-34. ISSN 
1810-3081.

КАПША, Тудор. Социально-
правовая экспертиза проектов нор-
мативных актов. Закон и жизнь. 
2004, 5, 14-16. ISSN 1810-3081.

КАПША, Тудор. Труд и соци-
альная защита: концептуaльно-
правовые аспекты. Закон и жизнь. 
2007, 6, 8-15. ISSN 1810-3081.

КАПША, Тудор. Трудовая ми-
грация: организационно-правовые 
аспекты. Закон и жизнь. 2009, 1, 4-15. 
ISSN 1810-3081.

КАПША, Тудор. Трудовое зако-
нодательство Республики Молдова: 

правовой анализ с точки равенства 
полов. Закон и жизнь. 2008, 1, 16-18; 
2008, 2, 15-20. ISSN 1810-3081.

CARAUȘ Victor s-a născut la 29 iu-
lie 1976. În 1998 a absolvit Facul-

tatea Finanțe şi Credit a ASeM. 
În 2004, după absolvirea studiilor de 

doctorat la Facultatea de Drept a USM, 
a susținut teza de doctorat, la speciali-
tatea 12.00.03-Drept civil – Clauze de 
contracarare a riscurilor în contractul 
comercial internațional, conducător 
ştiințific Aurel BĂIeȘU, dr. hab., prof. 
univ. 

Ulterior, a desfăşurat activitate în sfe-
ra didactică: lector superior, titular al 
cursurilor Studiul particularităților im-
pozitării în dreptul economic şi Probleme 
actuale de reglementare a relațiilor fiscale 
în RM, la Catedra drept a antreprenori-
atului a USM, la Catedra drept public a 
ASeM; responsabil pentru Programul 
de master profesional, în domeniul 
dreptului în afaceri: Particularitățile 
procesului judiciar în soluționarea litigi-
ilor economice și cercetarea problemelor, 
ce țin de dreptul fiscal.

Din 2012 – membru al Seminarului 
ştiințific al IISD al AȘM, specialitatea 
– 12.00.03-Drept privat (civil, familial, 
procesual civil, notarial, al afacerilor, 
informațional, internațional privat, 
Dreptul muncii şi Protecției sociale). 

A practicat avocatura în cadrul BAA 
Institutul de Reforme Penale (din 2008). 

A publicat peste 20 de manuale, mo-
nografii, cursuri, articole ştiințifice. 

Bibliografie selectivă: 
CArAUȘ, victor. Clauza de hardship 

în contractul de comerț internațional. 
Ch.: ASe, 2006. 
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CArAUȘ, victor. Clauze de contraca-
rare a riscurilor în contractul comercial 
internațional: autoreferat (12.00.03). 
Ch., 2003. 25 p. 

CArAUȘ, victor. Clauze de contra-
carare a riscurilor în contractul comer-
cial internațional: tz. dr. (12.00.03). 
Ch., 2003. 215 p. 

CArAUȘ, victor. Forța majoră – as-
pecte de drept comparat. Ch. ASe, 2006. 

* * * 
CArAUȘ, victor. Clauza mono 

valutară în contractul de comerț 
internațional. In: RM: 20 de ani de re-
forme economice. Ch., 2011, pp. 218-
222. 

CArAUȘ, victor. Clauza mult valu-
tară în circuitul internațional. In: RM: 
20 de ani de reforme economice. Ch., 
2011, pp. 322-327. 

CArAUȘ, victor. Unele aspecte ale 
forței majore în dreptul comparat. In: 
Creșterea competitivității și dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaștere: materi-
alele conf. intern. șt.-pract., 28-29 sept. 
2007. Ch.: ASeM, 2007, pp. 58-61. 

CArAUȘ, victor. Unele considerații 
privind riscul în raporturile de 
comerț internațional. In: Creșterea 
competitivității și dezvoltarea economiei 
bazate pe cunoaștere: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 28-29 sept. 2007. Ch.: 
ASeM, 2007, pp. 87-91.

CARP Simion s-a născut la 30 au-
gust 1962 în s. Baiuş, r-nul Leova. 

A făcut studii superioare pedagogice şi 
juridice. În 1997 a fost înmatriculat la 
studii postuniversitare de doctorat. 

În 2003, a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.08-Drept penal, cri-
minologie şi Drept penitenciar – Ca-
racteristica criminologică și prevenirea 

infracțiunilor comise de condamnați în 
instituțiile penitenciare. 

În 1986 a debutat profesional în ca-
drul meniul contracarării fenomenului 
criminal, precum şi unele abordări cu 
caracter educațional etc. 

Din 1991 a activat în calitate de lec-
tor la Academia de Poliţie „Ștefan cel 
Mare”. Pe parcursul anilor 1996-1997, 
a fost şef al anului de studii în cadrul 
aceleiaşi instituţii. În 1997 a fost numit 
în funcţia de locţiitor al comandantului 
(rectorului) pentru instruirea comba-
tantă, şef al statului-major al instituţiei, 
fiind avansat, în anul 2003, în funcţia de 
prim-prorector pentru studii şi activita-
te metodică. În 2004-2006 a fost şef al 
Direcției generale pază de stat a MAI. 

În 2006, a fost numit vice ministru, 
comandant al trupelor de carabini-
eri ale MAI al rM. Din 2007 – rector 
(comandant) al Academiei „Ștefan cel 
Mare” a MAI. În 1997 a fost încadrat, 
prin cumul, în activitatea didactică şi 
de cercetare ştiinţifică la Catedra drept 
penal şi criminologie a Academiei 
„Ștefan cel Mare”, fiind titularul disci-
plinei Drept execuţional penal. A iniţiat 
fondarea Centrului de Cercetări Știin-
ţifice, a unor laboratoare practice şi a 
poligonului criminalistic.

A realizat cercetări ştiinţifice în do-
meniul ştiinţelor penale, manageria-
le şi pedagogice, abordând, prioritar, 
problemele ce ţin de criminalitatea pe-
nitenciară, cauzele şi 
condiţiile care o favo-
rizează, personalita-
tea condamnaţilor, ce 
comit infracţiuni în 
locurile de detenţie, 
prevenirea fenome-
nului respectiv, pre-
gătirea profesională Simion Carp
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a colaboratorilor organelor de drept în 
domeniul contracarării fenomenului 
criminal, precum şi unele abordări cu 
character educaţional etc.

S-a manifestat ca un promotor de 
idei inovatoare în cadrul întrunirilor 
ştiinţifice, la care a participat: Crimina-
litatea organizată și economia tenebroa-
să în RM, Academia de Poliţie „Ștefan 
cel Mare” a MAI (1999), Perfecţionarea 
continuă a cadrelor din organele aface-
rilor interne și optimizarea procesului 
de instruire profesională, Academia de 
Poliţie „Ștefan cel Mare” a MAI (2002), 
Probleme de combatere a terorismului, 
criminalităţii organizate și traficului de 
substanţe narcotice (Baku, Azerbaidjan, 
2006), Democraţia și securitatea globa-
lă (Istanbul, Turcia, 2007), Probleme 
interdisciplinare în materia prevenirii și 
combaterii criminalităţii juvenile la eta-
pa contemporană, Academia de Poliţie 
„Ștefan cel Mare” a MAI (2007), Proble-
me actuale de pregătire și recalificare a 
conducătorilor organelor afacerilor inter-
ne din ţările CSI (Moscova, rusia, 2008), 
Lupta împotriva traficului de fiinţe uma-
ne sub aspectul consolidării sistemului 
moldovenesc de gestionare a migraţiei și 
cooperării internaţionale, Academia de 
Poliţie „Ștefan cel Mare” a MAI (2008), 
vizita de studiu la jandarmeria mobilă 
din Franţa (Paris, 2009) etc.

În 2009, odată cu constituirea SȘP 
pentru examinarea tezelor de doctorat 
la specialitatea Drept penal, a fost ales 
preşedinte.

A fost decorat cu Ordinul Credinţă 
Patriei clasa II (2012).

Bibliografie selectivă: 
BÎrGĂU, Mihail, S. CArP şi Iu. BU-

LAI. Deținutul și drepturile sale. Ch.: Tip. 
Acad. „Ștefan cel Mare”, 2003. 320 p. 

CArP, Simion, cons. şt. Probleme de 
politică penală în domeniul prevenirii 
și combaterii traficului ilicit de droguri 
= Issues of criminal law policy in pre-
vention and control field of drugs illi-
cit traffic. Supplies of the scientific and 
practical internațional seminar: mate-
rialele seminarului intern. șt.-pract., 14 
aprilie 2006. Trad. Ina vÎrTOSU. Ch.: 
Acomed-Plus, 2008. 196 p. ISBN 978-
9975-9989-1-8. 

CArP, Simion, Cornel OSADCII şi 
Oleg rUSU. Drept execuțional penal: 
pentru uzul studenților. red. Nicolae 
PLĂCINTĂ. Ch.: Acad. „Ștefan cel 
Mare”, 2007. 447 p. ISBN 978-9975-
930-19-2. 

CArP, Simion, Ghenadie CHIrIȚA, 
Terentie CArP, ecaterina GÎrBU. 
Tradiții militare. Ch.: Bons Offices 
2011. 164 p. ISBN 978-9975-80-482-0. 

CArP, Simion, Gheorghe COS-
TACHI, Gheorghe GLADCHI et. al. 
Probleme actuale de prevenire și com-
batere a criminalității: anuar șt. ed. a 
10-a. Ch., 2010. 222 p. ISBN 978-9975-
935-43-2. 

CArP, Simion. Caracteristica cri-
minologică și prevenirea infracțiunilor 
comise de condamnați în instituțiile pe-
nitenciare: autoreferat (12.00.08). Ch., 
2003. 24 p. 

CArP, Simion. Caracteristica crimi-
nologică și prevenirea infracțiunilor co-
mise de condamnați în instituțiile peni-
tenciare: tz. dr. Ch., 2003. 209 p. 

CArP, Simion. Caracteristica crimi-
nologică și prevenirea infracțiunilor co-
mise de condamnați în instituțiile peni-
tenciare. Ch., 2003. 209 p. 

CArP, Simion. Criminalitatea peni-
tenciară. Ch.: Acad. «Ștefan cel Mare”, 
2008. 190 p. ISBN 978-9975-930-67-3. 

CArP, Simion. Drept execuțional-
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penal: pentru uzul studenților. Ch.: 
Acad. „Ștefan cel Mare”, 2010. 343 p. 
ISBN 978-9975-930-19-2. 

CArP, Simion. O simplă biografie (în 
memoriam V. GUȚU). Ch., 2002. 246 p. 
ISBN 9975-930-52-2. 

CArP, Simion. Prevenirea cri-
minalității penitenciare. Ch., 2004. 246 
p. ISBN 9975-9681-6-3. 

CArP, Simion. Strămoșilor le dato-
răm viitorul: tradiție militară, spirit de 
sacrificiu, cronică, personalități. Ch.: 
Acad. „Ștefan cel Mare”, 1999. 211 p. 
ISBN 9975-9549-9-5. 

CUȘNIr, v., S. CArP, v. BerLIBA, 
v. UrSU, r. COjOCArU. Studiu selec-
tiv în materie de drept penal. Ch.: Acad. 
„Ștefan cel Mare”, 2004. 340 p. ISBN 
9975-935-37-0.

* * * 
BALAN, A. şi Simion CArP. Identi-

ficarea şi tratamentul persoanelor care 
au comis violențe sau alte fapte antiso-
ciale pe timpul manifestărilor sportive. 
In: Criminalitatea în RM: starea actu-
ală, tendințele, măsurile de prevenire și 
de combatere: materialele conf. șt.-pract. 
intern., 18-19 apr. 2003. Ch., 2003, pp. 
291-292. 

BÎrGĂU, M. şi Simion CArP. Respec-
tarea drepturilor omului în instituțiile 
penitenciare – principiu de bază în 
procesul de corijare și resocializare a 
deținuților. In: Criminalitatea în RM: 
starea actuală, tendințele, măsurile de 
prevenire și de combatere: materialele 
conf. șt.-pract. intern. 18-19 apr. 2003. 
Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2003, pp. 
94-98. 

BÎrGĂU, Mihail şi Simion CArP. 
Unele aspecte ale pregătirii profe-
sionale a cadrelor MAI al RM. In: 
Perfecționarea continuă a cadrelor din 
organele afacerilor interne și optimiza-

rea procesului de instruire profesională: 
material conf. șt.-pract. intern., 20-21 
dec. 2002. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 
2002, pp. 16-22. 

BÎrGĂU, Mihail şi Simion CArP. 
Unele aspecte privind conflictele peni-
tenciare şi profilaxia acestora. In: Pro-
bleme actuale de prevenire și combatere 
a criminalității: anuar șt. ed. III. Ch.: 
Acad. „Ștefan cel Mare”, 2003, pp. 27-
32. 

BODOrIN, I. şi Simion CArP. Une-
le viziuni psihopedagogice privind 
instruirea cadrelor polițieneşti în do-
meniul prevenirii criminalității. In: 
Criminalitatea în RM: starea actuală, 
tendințele, măsurile de prevenire și de 
combatere: materialele conf. șt.-pract. 
intern., 18-19 aprilie 2003. Ch.: Acad. 
„Ștefan cel Mare”, 2003, pp. 275-278. 

CArP, Simion şi M. BADeA. viziuni 
asupra luării Hotărârii de către condu-
cătorul organelor afacerilor interne. In: 
Perfecționarea continuă a cadrelor din 
organele afacerilor interne și optimiza-
rea procesului de instruire profesional: 
materialele conf. șt.-pract. intern., dec. 
2002. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 
2002, pp. 67-72. 

CArP, Simion şi Iu. BULAI. Crimi-
nalitatea în rM, evoluția situației şi 
starea criminogenă în ultima perioadă. 
Analele șt. ale Acad. „Ștefan cel Mare” 
a MAI al RM. ed. a Iv-a. Ch.: Acad. 
„Ștefan cel Mare”, 2003, 139-142. ISSN 
1857-0976. 

CArP, Simion şi G. CHIrIȚA. ele-
mente de drept execuțional-penal iu-
daic. In: Probleme actuale de prevenire 
și combatere a criminalității: anuar șt. 
Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2003, pp. 
158-165. 

CArP, Simion şi M. MUNTeA-
NU. Aspecte, privind combaterea 
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infracțiunilor care atentează la bunuri-
le culturale. In: Criminalitatea în RM: 
starea actuală, tendințele, măsurile de 
prevenire și de combatere: materialele 
conf. șt.-pract. intern., 18-19 apr. 2003. 
Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2003, pp. 
135-137. 

CArP, Simion. Criminalitatea în rM: 
starea actuală, dinamica şi tendințele. 
Analele șt. ale Acad. „Ștefan cel Mare” 
a MAI al RM. ed. a Iv-a. Ch.: Acad. 
„Ștefan cel Mare”, 2003, 185-194. ISSN 
1857-0976. 

CArP, Simion. esența conflictelor 
în mediul penitenciar: criterii de deli-
mitare, soluții. In: Probleme actuale de 
prevenire și combaterea criminalității: 
anuar șt. ed. III. Ch.: Acad. „Ștefan cel 
Mare”, 2003, pp. 112-117. 

CArP, Simion. Măsurile orienta-
te asupra înlăturării, neutralizării sau 
compensării factorilor exteriori. In: 
Criminalitatea în RM: starea actuală, 
tendințele, măsurile de prevenire și de 
combatere: materialele conf. intern., 
18-19 apr. 2003. Ch.: Acad. „Ștefan cel 
Mare”, 2003, pp. 351-354. 

CArP, Simion. Natura, esența şi eti-
ologia conflictelor în instituțiile peni-
tenciare. In: Poliția și securitatea publi-
că: materialele conf. șt.-pract. intern., 
dec. 2002. Ch., 2003, pp. 41-43. 

CArP, Simion. Unele aspecte ale 
instruirii psihofiziologice a cadre-
lor pentru DIP în condițiile evoluției 
criminalității penitenciare. In: Proble-
me actuale de prevenire și combatere 
a criminalității: anuar șt. ed. III. Ch.: 
Acad. „Ștefan cel Mare”, 2003, pp. 118-
124. 

GLADCHI, Gh. şi CArP, Simion. 
Aprecieri privind determinantele cri-
minologice ale recidivismului. Analele 
șt. ale Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI 

al RM. ed. a II-a şi a III-a. Ch.: Acad. 
„Ștefan cel Mare”, 2002, pp. 40-45. 
ISSN 1857-0976. 

GLADCHI, Gh. şi CArP, Simion. 
Clasificarea şi tipologia infractorilor 
(abordare metodologică). In: Analele 
șt. ale Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI 
al RM. ed. a II-a şi a III-a. Ch.: Acad. 
„Ștefan cel Mare”, 2002, pp. 46-49. 

CARPOV Nichifor s-a născut la 25 
aprilie 1957 în s. egorovca, r-nul 

Făleşti. În 1981 a absolvit, cu mențiune, 
Școala medie specială de miliție, iar în 
1985, Școala superioară de miliție „F.e. 
Dzerjinski” a MAI UrSS (în prezent 
Academia Națională a MAI). Tot acolo, 
în 1988, a urmat studiile postuniversi-
tare. 

În 1989 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.09-proces penal 
– Использование передового опыта 
органов внутренних дел по раскры-
тию и расследованию преступлений 
в целях совершенствования крими-
налистической тактики и методи-
ки, conducător ştiințific r.S. BeLKIN, 
dr., prof. univ. 

În 2008 a susținut teza de doctor ha-
bilitat în drept, cu tema – Криминали-
стические основы изучения преступ-
ной деятельности, coord. ştiințific 
B.P. BAHIN, dr. hab., prof. univ. 

A lucrat în secția operativă a Direcției 
principale a afaceri-
lor interne în or. Kiev. 
Din 1988 s-a încadrat 
în munca didactică, 
la Catedra proces 
penal a Universității 
Naționale a Afa-
cerilor Interne or. 
Kiev, unde a deținut Nichifor Carpov
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funcțiile de lector, lector superior, do-
cent, profesor. 

A fost ales membru al Consiliumu-
lui de susținere a tezelor de specialitate 
a Universității Naționale a Afacerilor 
Interne din or. Kiev şi a Academiei 
Naționale a Procuraturii din Ucraina.

Activitatea editorială şi-a mani-
festat-o ca membru al colegiilor de 
redacție ale revistelor Закон и жизнь 
(Chişinău) şi Научный Вестник На-
циональной Академии Внутренних 
Дел (Ucraina). 

A publicat peste 250 de lucrări 
ştiințifice în domeniile de specialitate. 

Bibliografie selectivă: 
КАРПОВ, Н.С. Использование пе-

редового опыта ОВД по раскрытию 
и расследованию преступлений в це-
лях совершенствования кримина-
листической тактики и методи-
ки: aвтореф. дис. канд. юрид. наук. 
Киев, 1989. 

КАРПОВ, Н.С. Криминалистиче-
ские основы изучения преступной 
деятельности: aвтореф. дис. д-ра 
юрид. наук. Киев, 2008. 

CARPOV Trofim s-a născut la 10 
noiembrie 1936 în s. Corotna, r-

nul Slobozia. În 1959-1964 a făcut stu-
dii la Facultatea de Drept a USM. 

În anii 1970-1972 a urmat doctoran-
tura la Universitatea de Stat „M.v. Lo-
monosov”, or. Moscova, unde a susținut 
teza de doctorat – Răspunderea penală 
pentru încălcarea legislației funciare și 
pentru construcția neautorizată, con-
ducător ştiițific G.А. КrIGHer dr. 
hab., prof. univ. 

În perioada 1980-1985 a urmat cur-
suri de perfecționare profesională la 

Universitatea de Stat 
„M.v. Lomonosov” 
din or. Moscova. 

După absolvirea 
USM, a lucrat anche-
tator la Procuratura 
Făleşti (1964-1965). 
În perioada 1966-
1970 a fost judecător 
a judecătoriei Un-
gheni. 

În 1972 şi-a început activitatea 
ştiințifică şi didactică în cadrul USM, 
având funcțiile: lector, conferențiar la 
Catedra drept penal (1972-1980), de-
can al Facultății de Drept (1980-1985), 
şef al Catedrei drept penal şi crimino-
logie (1986-1995). În 1979 i s-a conferit 
titlul ştiințifico-didactic conferențiar 
universitar la disciplinele Drept penal 
şi Calificarea infracțiunii. 

Din 1995, a fost angajat în cadrul 
ULIM, activând în calitate de şef al 
Catedrei drept penal şi criminologie 
(1995-2003), conferențiar universitar 
(din 2004). Membru al CCȘ obştesc al 
Procuraturii Generale a rM şi al Con-
siliului Științific al Departamentului 
drept, ULIM. 

A participat la congrese, conferințe 
şi simpozioane de nivel național şi 
internațional: Система подготовки 
юридических кадров для органов про-
куратуры и юстиции (Sverdlovsk, 
1982), Борьба с преступностью и её 
предупреждение (Novosibirsk, 1988), 
Организованная преступность и её 
сущность (rostov pe Don, 1992), Cri-
minalitatea minorilor (Ch., 1999), Sym-
posia Professorum, ULIM (1997-2006). 

Autor a peste 150 de lucrări ştiințifice. 
Mențiuni şi distincții: Diplome de 

onoare a USM (1983, 1984, 1985), 
Diploma de onoare a MAI al RSSM 

Trofim Carpov
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(1984), Diploma de onoare a Ministeru-
lui Învățământului Superior și Mediu de 
Specialitate a RSSM (1986), Diplome ale 
Ministerului Învățământului din RM 
(1996, 2002), Premiul pentru merite în 
dirijarea activității de doctorat (ULIM, 
2001, 2002), Premiul pentru merite în 
orientarea științifică a studenților, Di-
ploma de mențiune Cel mai bun șef de 
catedră (ULIM, 2004), Diploma pentru 
Judecarea dreaptă a discipolilor (ULIM, 
2006), Ordinul Gloria Muncii (2015). 

Bibliografie selectivă: 
ArTeNI, N., M. BUȘULeAC, T. 

CArPOv et. al. Codul penal al RM: 
proiect. Ch.: Garuda Art, 1999. 176 p. 

BArBĂNeAGrĂ, A., v. BerLI-
BA, T. CArPOv et. al. Codul penal al 
RM: cu modificările de până la 8 aug. 
2003: coment. Ch.: Centrul de Drept al 
Avocaților, 2003. 835 p. ISBN 9975-61-
291-1. 

BOrODAC, A., v. BUjOr, T. CAr-
POv et. al. Drept penal. Partea genera-
lă: pentru inst. de învățământ superior. 
Ch.: Știința, 1994. 368 p. ISBN 5-376-
01847-4. 

CArPOv, T., C. FLOreA şi r. Gre-
CU. Componența de infracțiune: mate-
rial didactic. Ch.: USM, 1989. 69 p. 

CArPOv, Trofim şi Constantin 
FLOreA. Complicitatea la săvârșirea 
infracțiunii: material didactic. T. 1. Ch.: 
Cartea mold., 1984. 57 p. 

CArPOv, Trofim şi Constantin FLO-
reA. Noțiuni de infracțiune și aplicarea 
pedepsei penale: material didactic. Ch., 
1976. 66 p. 

CArPOv, Trofim şi Constantin 
FLOreA. Subiectul și latura obiectivă a 
infracțiunii: material didactic. T. 1. Ch.: 
1974. 49 p. 

CArPOv, Trofim. Coparticipare 

la săvârșirea infracțiunii. Ch.: Cartea 
mold., 1986. 109 p. 

CArPOv, Trofim. Răspundere pen-
tru micile sustrageri. Ch.: Cartea mold., 
1980. 44 p. 

CArPOv, Trofim. Răspunderea pe-
nală pentru încălcarea legislației funci-
are și pentru construcția neautorizată. 
Ch.: Cartea mold., 1983. 103 p. 

CreCU, r., T. CArPOv şi C. FLO-
reA. Culegere de probleme la drep-
tul penal. Partea generală. Ch.: USM, 
1989. 56 p. 

FLOreA, C., T. CArPOv, C. 
rOȘCA, A. BOrODAC. Culegere de 
probleme la dreptul penal. Ch.: USM 
1977. 87 p. 

 * * * 
CArPOv, Trofim şi A. BArBĂNeA-

GrĂ. Proiectul Codului penal – etapă 
în realizarea reformei legislației penale. 
Avocatul Poporului. 1999, 1-2, 32-36. 
ISSN 1819-7141. 

CArPOv, Trofim şi v. POSTOLA-
CHe. Unele considerații privind re-
glementarea legitimei apărări în pro-
iectul noului Cod penal al rM. Revis-
ta Națională de Drept. 2001, 8, 27-30. 
ISSN 1811-0770. 

CArPOv, Trofim şi v. ȚAULeAN. 
Califiсarea infracțiunii: [progr. analiti-
că a disciplinei]. In: Curriculum în baza 
ECTS: specialitatea Drept. Specializarea 
Drept civil, Drept internațional, Drept 
penal. Ch., 2005, pp. 172-173. 

CArPOv, Trofim şi v. ȚAULeAN. 
Drept penal. Partea generală: progr. 
analitică a disciplinei. In: Curriculum 
în baza ECTS: specialitatea Drept. Spe-
cializarea Drept civil, Drept intern., 
Drept penal. Ch., 2005, pp. 123-124. 

CArPOv, Trofim. Infracțiuni contra 
familiei şi minorilor. Avocatul Poporu-
lui. 2003, 9-10, 8-13. ISSN 1819-7141. 
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CArPOv, Trofim. răspunderea com-
plicilor la crimă în cazul executorului ei. 
Juristul Moldovei. 2000. 15 apr, 6. 

* * * 
ГРЕКУ, Р.А., Т.И. КАРПОВ, Г.А. 

КИБАК et. al. Закон в борьбе с нетру-
довыми доходами. К.: Картя Мол-
довеняскэ, 1989. 109 р. ISBN 5-362-
00041-1. 

КАРПОВ, Т., Л. КЛИБАНОВА и И. 
САКАРА. Методические разработ-
ки для студентов 2-го курса юриди-
ческого факультета: на материале 
специальности „Правоведение”. К.: 
КГУ, 1987. 77 c. 

КАРПОВ, Трофим. Борьба с мел-
кими хищениями государственно-
го и общественного имущества. К.: 
Знание, 1980. 24 p. 

КАРПОВ, Трофим. Ответствен-
ность за самовольный захват земли 
и самовольное строительство по со-
ветскому уголовному праву: автореф. 
дис. канд. юрид. наук. М., 1972. 21 c. 

КАРПОВ, Трофим. Ответствен-
ность за самовольный захват зем-
ли и самовольное строительство по 
советскому уголовному праву: дис. 
канд. юрид. наук. М., 1972. 380 c. 

КАРПОВ, Трофим. Программа 
учебной практики студентов 3-го 
курса = Programa analitică a cursurilor 
și lucrărilor practice. Ch.: ULIM, 1998, 
p. 91. 

 * * *
КАРПОВ, Трофим. Обоснован-

ный риск. In: Symposia Professorum. 
Ser. Drept. Ch., 2006, pp. 113-116. 

КАРПОВ, Трофим и Алексей БАР-
БЭНЯГРЭ. Уголовная ответствен-
ность соучастников при доброволь-
ном отказе от совершения престу-
пления. Avocatul Poporului. 2005, 1-2, 
2-4. ISSN 1819-7141. 

КАРПОВ, Трофим. Погашение и 
снятие судимости. In: Analele ULIM. 
Ser. Drept. vol. 6. Ch., 2005, pp. 60-65. 

КАРПОВ, Трофим. Доброволь-
ный отказ от совершения престу-
пления. In: Symposia Professorum. Ser. 
Drept. Ch., 2004, pp. 87-91. 

КАРПОВ, Трофим. Уголовная от-
ветственность юридических лиц по 
новому Уголовному кодексу. Бизнес-
право. 2003, 6, 78-81. ISSN 1857-0704. 

Omagii: 
BĂIeȘU, Sergiu. Acest infinit traseu 

al vieții: absolvenți ai primei promoții 
a Facultății de Drept (1964). Universi-
tatea de Stat din Moldova. 2014, 5, 3. 

COrGHeNCI, L. şi v. GHeȚU, al-
căt. Trofim Carpov la 70 de ani: biobi-
bliografie. ed. îngr. de Z. SOCHIrCĂ. 
Ch.: ULIM, 2006. 30 p. 

CArPOv, Trofim. Top „Profesorul 
anului”: [interviu-anchetă cu Trofim 
Carpov, şef Catedră drept penal şi cri-
minologie, ULIM]. Universitatis. 2002, 
1, 8. ISSN 1857-2073. 

CIOBANU-MIHAILOv, v şi PLĂ-
TICĂ-SAINCIUC, O. Bunătatea este 
ceea ce-l caracterizează: [60 de ani de 
la naşterea lui Trofim Carpov, şef Cate-
dră drept penal, ULIM]. Făclia. 1996. 9 
noiem. 8. ISSN 1857-3010. 

DrON, I. şi D. vICOL. Trofim Car-
pov: [conf. univ.: date biogr.]. In: Pro-
fesorii Universității Libere din Moldova 
= Les professeurs de l’ULIM = Препо-
даватели УЛИМ. Coord. Gh. POSTI-
CĂ. Trad. de A. GUȚU şi L. SLOBO-
DeNIUC. Ch.: ULIM, 2001. pp. 72-73. 

LAvrIC, v. şi A. COjUHArI. Trofim 
Carpov – absolvent al primei promoții 
a Facultății de Drept, Universitatea de 
Stat din Moldova. Avocatul Poporului. 
1999, 9-10, 19. ISSN 1819-7141. 
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MADAN, Ion. Carpov Trofim: [note 
bibliogr.]. In: Cercetări în domeniul 
științelor umanistice la USM (1974-
1995): contribuții bibliogr. Ch.: Tip. 
Centrală, 1996. 

Trofim CArPOv: 60 de ani de la 
naştere. Ghidul avocatului. 1996, 10, 
1-2. 

CAUIA Alexandru s-a născut la 26 
sept. 1983 în s. Slobozia-Duşca, 

r-nul Criuleni. După absolvirea Școlii 
medii, şi-a continuat studiile la Școala 
internat cu profil silvic din s. Ivancea 
r-nul Orhei (1996-1998) şi la Liceul 
Teoretic vasile Alecsandri din mun. 
Chişinău (1998- 2002). 

A făcut studii la ULIM, Facultatea de 
Drept, specialitatea Drept internațional 
– studii de licență (2002-2006) şi stu-
dii de masterat (2006-2007). A fost 
câştigător al Burselor de Merit de gr. II 
(2005) şi de gr. III (2006). În 2005-2006 
a fost bursier al companiei Moldcell. 
În 2010 a fost menționat cu Bursa de 
excelență a Guvernului rM. Participant 
şi învingător al Competiției Naționale 
la Drept umanitar, 2006, 2007. 

Studiile de doctorat le-a urmat în 
cadrul IISD al AȘM (2007- 2010). În 
aceeaşi perioadă, a audiat: Cursul avan-
sat de drept al conflictului armat Senej 
sub egida reprezentanței Comitetului 
Internațional al Crucii roşii de la Mos-

cova, Cursul avansat 
moldo-olandez în 
domeniul securității 
internaționale (Ch., 
AMFA, 2008). 

În 2011 a susținut 
teza de docto-
rat, la specialita-
tea 12.00.10-Drept 

internațional public – Statutul juridic 
al combatantului în conflictele arma-
te contemporane, conducător ştiințific 
Natalia CHIrTOACĂ, dr., conf. univ. 

În 2006 şi-a început activitatea profe-
sională la Facultatea de Drept, ULIM, 
în calitate de lector asistent, apoi – lec-
tor, lector superior, decan. Din 2008 
– lector superior în cadrul Academi-
ei Militare a Forțelor Armate a rM la 
disciplinele Dreptul european, Cursul 
de integrare europeană, Geopolitica și 
Statele lumii, Procesul de armoniza-
re al dreptului european și al dreptului 
național al statelor membre ale Uniunii 
Europene: teorie și practică, Securitatea 
Națională prin prisma securității regio-
nale: abordări teoretico-practice. 

În 2005-2006 – co-realizator şi par-
ticipant activ al emisiunii radiofonice 
Săptămâna Politică, realizată de radio 
Antena C. 

A participat la întruniri ştiințifice: 
Consolidarea Eforturilor Societății Ci-
vile din Perspectiva Politicii Europene 
de Vecinătate (Ch., 2004), Ce putem 
concluziona pentru Moldova din extin-
derea globalizării și dezbaterile asupra 
acestui proces (Ch., 2004), Turnamen-
tul (Liga Națională de dezbateri pu-
blice, 2004), Tinerii în sprijinul schim-
bării – învățămintele ultimelor alegeri 
din Ucraina și România (2005), Tinerii 
politicieni, juriști, economiști, jurnaliști 
vis-à-vis de extinderea UE (2005), Mol-
dova în UE: vis sau realitate (jeF Mol-
dova, 2005), Suveranitatea statelor și 
calitatea de membru al organizațiilor 
internaționale (2005), Probleme ale 
tranziției spre modernitate în viziunea 
tinerilor cercetători (Ch., 2005), Secu-
ritate prin cooperare (Asociația George 
C. Marshall din RM) (2007), Metodo-
logia predării dreptului internațional Alexandru Cauia
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umanitar în instituțiile superioare de 
învățământ (Odessa, 2008), Protecția 
dreptului de autor și a drepturilor co-
nexe (2008), Reafirmarea drepturilor și 
libertăților fundamentale la 60 de ani 
ai Declarației Universale a Drepturilor 
Omului (2008), Persoanele dispărute 
fără veste în conflictele armate: starea de 
lucruri, concluzii și recomandări (2009) 
etc. 

Membru al Colegiului Invizibil 
Moldova, Laboratorul ştiințe politice 
(2004-2006); membru al Clubului de 
dezbateri ULIM (din 2003), al Clubu-
lui de pe lângă Catedra disciplini stata-
le Atheneum (din 2004) ş i al Clubului 
Consiliului europei (2005). 

Fondator şi membru al ONG-ului 
Centrul de Asistență juridică PRO 
BONO. 

Secretar ştiințific al Institutului de 
cercetări în domeniul protecției drep-
turilor omului al ULIM (din 2008). 
Din 2010 – membru al Colegiului Mi-
nisterului Tineretului şi Sportului al 
rM. Membru al Asociației de Drept 
internațional a Federației ruse. 

Bibliografie selectivă: 
CAUIA, Alexandru. Statutul juridic 

al combatantului în conflictele armate 
contemporane: autoreferat (12.00.10). 
Ch., 2011. 30 p. 

CHIrTOACĂ, Natalia şi Alexandru 
CAUIA. Statutul juridic al combatantu-
lui în conflictele armate contemporane. 
Ch.: Notograf Prim, 2012. 236 p. ISBN 
978-9975-4339-9-0. 

* * * 
CAUIA, Alexandru. Dreptul şi 

obligația corelativă a combatantului 
de a nu fi supus şi de a se abține de la 
aplicarea torturii şi tratamentelor in-
umane şi degradante. Studii Juridice 

Universitare. 2009, 3-4, 167-178. ISSN 
1857-4122. 

CAUIA, Alexandru. evoluția regle-
mentărilor internaționale cu privire la 
statutul juridic a combatantului. Studii 
Juridice Universitare. 2009, 1-2, 214-
224. ISSN 1857-4122. 

CAUIA, Alexandru. Problemele 
aplicării dreptului internațional uma-
nitar în cadrul conflictelor armate 
contemporane. Revista Moldoveneas-
că de Drept Internațional și Relații 
Internaționale. 2009, 4, 17- 26. ISSN 
1810-3081. 

CAUIA, Alexandru. Statutul juridic 
al jurnalistului în cadrul conflictului 
armat. Revista Moldovenească de Drept 
Internațional și Relații Internaționale, 
2008, 3, 97- 101. ISSN 1810-3081 

CAUIA, Alexandru. Statutul juridic al 
participanților în cadrul operațiunilor 
de menținere a păcii prin prisma sta-
tutului de combatant. Revista Moldove-
nească de Drept Internațional și Relații 
Internaționale, 2009, 3, 69-76. ISSN 
1810-3081. 

CAUIA, Alexandru. Statutul juridic 
al personalului medico-sanitar în con-
flictele armate contemporane. Revista 
Moldovenească de Drept Internațional 
și Relații Internaționale, 2008, 4, 106-
111. ISSN 1810-3081. 

CAZACU Valentin s-a născut la 1 
august 1976 în s. Limbenii Noi, 

r-nul Glodeni. În 1994-1998 a urmat 
studii la Universitatea din or. Craiova, 
românia. A obținut burse de cerceta-
re în domeniul Dreptului internațional 
privat la „Universitatea CA’ Foscari” 
(venezia, Italia, 2001) şi în domeniul 
Dreptului european la „King’s College”, 
(Londra, Marea Britanie, 2004). 
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Studiile de doc-
torat le-a urmat, în 
perioada 2001-2006, 
la „Universitatea CA’ 
Foscari”, venezia, 
Italia. Acolo, în 2006, 
a susținut teza de 
doctorat – Inadem-
pimento e le garanzie 
per i vizi nella ven-

dita dei beni di consume, conducător 
ştiințific Mariela LAMICeLA, coordo-
nator ştiințific Carmela CAMArDI. 

În 1998 a fost angajat în calitate de 
asistent universitar la Universitatea 
de Stat „Alecu russo” or. Bălți (1998-
1999), apoi jurisconsult la SA San-
FarmPrim. 

Din 2007 - lector universitar la Cate-
dra de drept privat a Facultății de Drept 
a Universității de Stat „Alecu russo”; 
disciplinele de predare: Drept privat 
(Dreptul afacerilor, Drept internațional 
privat). 

În 2010 a devenit membru al Uniu-
nii Avocaților din Moldova, fondator al 
CA valentin Cazacu, Baroul Bălți. 

A participat la implementarea Proiec-
tului instituțional Cercetarea legislației 
şi analiza instituțiilor fundamentale ale 
dreptului familiei în vederea elaboră-
rii unui cometariu la Codul familiei al 
rM, finanțat de AȘM. 

Bibliografie selectivă:
CAZACU, valentin. L’inadempimen-

to e le garanzie per i vizi nella vendita 
dei beni di consumo: tesi di dottorato. 
venezia, 2006. 

BOCA, S. şi valentin CAZACU. 
Rolul nulității actului juridic în asigu-
rarea realizării principiului libertății 
contractuale sub incidența art. 29(2) 
al Declarației Universale a Drepturilor 

Omului. In: Declarația Universală a 
Drepturilor Omului – pilon în protecția 
juridică a drepturilor și libertăților fun-
damentale în decurs de 60 de ani. Ch.: 
Pontos, 2009, pp. 152-158.

CAZACU, valentin. Libera circulație 
a persoanelor în Ue: considerații pri-
vind cetățenii extra comunitari. Revis-
ta Română de Executare Silită. 2009, 1, 
105-117. ISSN 1584-8892. 

CAZACU, valentin. regola res perit 
domino: profili di diritto europeo. Stu-
dia Universitatis. 2010, 3(33), 128-130. 
ISSN 1814-3199. 

CAZACU, valentin. The implemen-
tation of Directive 1999/44/Ce on 
certain aspects of the sale of consu-
mer goods and associated guarantees 
into english law. Brief considerations. 
Curentul juridic. 2009, 1(36), 98-116. 
ISSN 1224-9173. 

CAZACU, valentin. vânzările de 
bunuri de consum şi garanțiile cone-
xe: Curtea de justiție a Comunităților 
europene se pronunță în privința Di-
rectivei 1999/44/Ce. Revista Română 
de Drept Comunitar. 2009, 6, 154-161. 
ISSN 1583- 977X. 

DĂNOI, I. şi valentin CAZACU. 
Dreptul consumatorului de a fi infor-
mat In: Premisele dezvoltării economiei 
naționale în contextul crizei economice: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 28-29 
mai 2010. Bălți: Presa Univ. Bălțeană, 
2010, pp. 269-272. 

CÂRNAȚ Teodor s-a născut la 26 
februarie 1972 în satul Holercani, 

r-nul Dubăsari. În 1990-1995 a făcut 
studii la Facultatea de Drept a USM. 
Și-a continuat studiile la Facultatea 
de Limbi străine a USM (1998-2000), 
la cursurile de masterat a Facultății de 

Valentun Cazacu 
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Drept a USM (1999- 
2000) şi la Faculta-
tea de economie a 
USeM (2005-2009). 

În 2001 a susținut 
teza de docto-
rat la specialitatea 
12.00.02-Drept pu-
blic – Instituția avo-
catului parlamentar 

din RM: (cercetată în aspect comparat). 
În 2009 a susținut teza de doc-

tor habilitat în drept, la specialitatea 
12.00.02- Drept public – Teoria și prac-
tica eliminării formelor de discriminare 
în condițiile constituționalismului con-
temporan din RM, consultant ştiințific 
Ion GUCeAC, dr. hab., prof. univ. 

Și-a început activitatea profesiona-
lă în 1995 la USM. În 1996 a devenit 
membru al Uniunii Avocaților din 
Moldova; a practicat avocatura în ca-
drul Fundaţiei Soros (2000-2002), 
Union Fenosa (1996-2010), BAA USM 
(2004-2006).

În perioada 2006-2011 a fost direc-
tor executiv al Comitetului Helsinki 
pentru Drepturile Omului din rM, di-
rector al BAA Comitetul Helsinki (din 
2010).

A colaborat, în calitate de expert în 
domeniul drepturilor omului şi admi-
nistrării publice, cu Asociația tinerilor 
jurişti (1998-1999), Asociația femeilor 
de carieră juridică (PNUD, Ch., 2001), 
la Centrul pentru Drepturile Omului 
din Moldova (1998-2002). 

Membru în asociațiile profesiona-
le: Uniunea juriştilor din republica 
Moldova (din 2006), Comisia pentru 
reforma Constituțională din rM (din 
2009). 

Membru în instituțiile de specialita-
te – 12.00.02-Drept public; organizarea 

şi funcționarea instituțiilor de drept, 
naționale şi internaționale: CNAA (din 
2010), vice preşedinte al SȘS al USM, al 
SȘS din cadrul Institutului de Integrare 
europeană al AȘM (din 2012), SȘS din 
cadrul AAP (din 2012); în 2008 a fost 
ales secretar ştiințific al CȘS ULIM, la 
specialitatea 12.00.02, Drept public; 
organizarea şi funcționarea instituțiilor 
de drept. Din 2007 – membru al Semi-
narului Științific Interuniversitar al 
USM. 

În 2011 a fost consilier municipal în 
Consiliul Municipal Chişinău. În 2014 
a fost numit, de către Parlamentul rM, 
membru al Consiliului Superior al Ma-
gistraturii. 

Mențiuni: Diploma Ministerului 
Educației Pentru contribuții la edu-
carea cadrelor în domeniul juridic 
(2010), Premiul Teatrului Satiricus 
Pentru verticalitate și profesionalism 
(2012).

Bibliografie selectivă: 
AZArOv, A., W. reUTHer, K. 

HUFNer, T. CÂrNAȚ et. al. Drep-
turile omului: mecanisme de protecție 
(internaționale și din RM). Ch.: Dialog 
intercultural, 2007. 448 p. ISBN 978-
9975-9987-7-2. 

CÂrNAȚ, Teodor şi Marina 
CÂrNAȚ. Protecția juridică a drepturi-
lor omului. Ed. nouă, rev. și adnotată. 
Ch.: Tip. reclama, 2006. 380 p. ISBN 
9975-932-62-2. 

CÂrNAȚ Teodor şi T. erHAN. 
Drept vamal comunitar: manual. Ch., 
2011. 469 p. ISBN 978-9975-4187-7-5. 

CÂrNAȚ, Teodor şi Sergiu COBĂ-
NeANU. Instituția avocatului parla-
mentar din RM: material didactico-șt. 
Ch.: Ce USM, 2002. 140 p. ISBN 9975-
70-135-3. 

Teodor Cârnaț
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CÂrNAȚ, Teodor. Constitution law. 
Ch.: Tip. reclama, 2005. 210 p. 

CÂrNAȚ, Teodor. Drept consti-
tuțional. Ch.: Tip. reclama, 2004. 248 
p. ISBN 9975-937-16-0. 

CÂrNAȚ, Teodor. Drept consti-
tuțional. ed. a II-a, rev. şi adaug. Ch.: 
Tip. Print-Caro, 2010. 512 p. ISBN 
978-9975-4069-3-2. 

CÂrNAȚ, Teodor. Instituția avo-
catului parlamentar din RM: (Cerce-
tată în aspect comparat): autoreferat 
(12.00.02). Ch., 2001. 24 p. 

CÂrNAȚ, Teodor. Instituția avoca-
tului parlamentar din RM (Cercetată în 
aspect comparat): tz. dr. (12.00.02). Ch., 
2001, 142 p. 

CÂrNAȚ, Teodor. Non-discrimina-
rea în condițiile constituționalismului 
contemporan din RM: monogr. red. 
Marina CÂrNAȚ. Ch.: Pontos, 2008. 
388 p. ISBN 978-9975-102-91-9. 

CÂrNAȚ, Teodor. Protecția juridică 
a drepturilor omului. Ch.: Tip. recla-
ma, 2003. 380 p. ISBN 9975-932-62-2. 

CÂrNAȚ, Teodor. Teoria și practica 
eliminării formelor de discriminare în 
condițiile constituționalismului contem-
poran din RM: autoreferat (12.00.02). 
Ch., 2009. 42 p. 

CÂrNAȚ, Teodor. Teoria și practica 
eliminării formelor de discriminare în 
condițiile constituționalismului contem-
poran din RM: tz. dr. (12.00.02). Ch., 
2009. 266 p. 

* * * 
CÂrNAȚ, Teodor şi Marina 

CÂrNAȚ. Identificarea principiului de 
demnitate umană – condiție primor-
dială a statului de drept în garantarea 
nondiscriminării. Avocatul Poporului. 
2007, 10-11, 21-23. ISSN 1819-7141. 

CÂrNAȚ, Teodor şi Marina 
CÂrNAȚ. Xenofobia şi antisemitis-

mul. esența, apariția şi evoluția isto-
rică. In: Dreptul național în contextul 
proceselor integraționiste europene: ma-
terialele conf. intern. șt.-pract., 22 de-
cembrie 2006, IRIM. Ch.: IrIM, 2007, 
pp. 461-467. 

CÂrNAȚ, Teodor şi r. vIOreSCU. 
Natura juridică a raportului de servi-
ciu aplicabil funcționarilor publici din 
românia. Revista Națională de Drept. 
2008, 11, 12-21. ISSN 1811-0770. 

CÂrNAȚ, Teodor. Apariția, dezvol-
tarea şi definirea constituționalismului 
contemporan din rM. Revista 
Națională de Drept. 2007, 10, 32-35. 
ISSN 1811-0770. 

CÂrNAȚ, Teodor. Aspecte ale pre-
venirii şi combaterii discriminării 
persoanelor socialmente vulnerabile. 
Revista Națională de Drept. 2007, 2, 34-
38. ISSN 1811-0770. 

CÂrNAȚ, Teodor. Aspecte teoreti-
ce şi practice ale protejării drepturilor 
omului şi eliminarea discriminării prin 
intermediul organizațiilor obşteşti. Re-
vista Națională de Drept. 2008, 10, 21-
25. ISSN 1811-0770. 

CÂrNAȚ, Teodor. Condițiile 
constituționalismului contemporan 
din rM. Legea și viața. 2007, 9, 7-14. 
ISSN 1810-309X. 

CÂrNAȚ, Teodor. Crearea preceden-
tului judiciar în domeniul nondiscrimi-
nării de către Curtea europeană a Drep-
turilor Omului. Revista Națională de 
Drept. 2007. ed. spec.: Precedentul judi-
ciar: aspecte teoretice şi practice, 44-46. 

CÂrNAȚ, Teodor. egalitatea în drep-
turi – condiție primordială a statului de 
drept în garantarea non-discriminării. 
Revista Națională de Drept. 2007, 11, 
20-23. ISSN 1811-0770. 

CÂrNAȚ, Teodor. Femeile în sfe-
ra economică şi socială – egalitate 
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sau discriminare? Avocatul Poporului. 
2007, 8-9, 4-8. ISSN 1819-7141. 

CÂrNAȚ, Teodor. Instrumente şi 
mecanisme internaționale în preveni-
rea şi combaterea discriminării. Legea 
și viața. 2008, 6, 16-21. ISSN 1810-
309X. 

CeBAN Cristina şi Teodor CÂrNAȚ. 
Integrarea europeană a rM prin pris-
ma reglementărilor vamale naționale. 
Revista Națională de Drept. 2010, 9-10, 
20-26. ISSN 1811-0770. 

CÂrNAȚ, Teodor. Le rôle des auto-
rités d’état et non governmental de la 
république de Moldavie de prévenir et 
de la lutte contre la discrimination. In: 
Rapports entre les pouvoirs de l’etat. Iaşi: 
Institutul european, 2008, pp. 112-117. 

CÂrNAȚ, Teodor. Locul şi rolul or-
ganelor vamale în cadrul sistemului 
de organe statale. Revista Națională 
de Drept. 2010, 11, 11-17. ISSN 1811-
0770. 

CÂrNAȚ, Teodor. Problematica tor-
turii în rM. Dreptul. 2010, 2 iul. ISSN 
1018-0435.

CÂrNAȚ, Teodor. Probleme te-
oretice referitoare la organizarea şi 
funcționarea instituției Ombudsma-
nului împotriva discriminării în rM. 
Revista Națională de Drept. 2008, 1, 
33-37. ISSN 1811-0770. 

CÂrNAȚ, Teodor. Protecția împo-
triva discriminării în procesul reali-
zării dreptului la învățătură. Revista 
Națională de Drept. 2008, 7, 6-10. ISSN 
1811-0770. 

CÂrNAȚ, Teodor. Protecția împotri-
va discriminării în procesul realizării 
dreptului la muncă. Revista Națională 
de Drept. 2008, 8, 29-33. ISSN 1811-
0770. 

CÂrNAȚ, Teodor. rasismul. esența, 
Apariția şi evoluția Istorică. In: Drep-

tul național în contextul proceselor 
integraționiste europene: materialele 
conf. intern. șt.-pract., 22 dec. 2006, 
IRIM. Ch.: IrIM, 2007, pp. 439-447. 

* * * 
КЫРНАЦ, Tеодор. Конституци-

онное право. Ch.: Tip. reclama, 2005. 
280 p. ISBN 9975-937-25-X. 

КЫРНАЦ, Tеодор. Юридическая 
защита прав человека. Ch.: reclama, 
2005. 270 p.

* * * 
КЫРНАЦ, Tеодор. Принцип раз-

деления властей в Конституции 
1994 года. Закон и жизнь. 2003, 5, 31-
33. ISSN 1810-3081. 

CEBAN Cristina s-a născut la 8 ia-
nuarie 1981 în or. Chişinău. A ab-

solvit Școala medie nr. 39 din Chişinău. 
În 2002 a absolvit Facultatea de Drept, 
specialitatea ecologie, USM. 

În 2004 a susținut teza de docto-
rat la specialitatea 12.00.10-Drept 
internațional public – Regimul juridic 
privind protecția mediului înconjurător 
în dreptul internațional public, condu-
cător ştiințific Alexandru BUrIAN, dr. 
hab., prof. univ. 

După absolvirea USM, a activat ca 
cercetător ştiințific superior la In-
stitutul Național de ecologie a AȘM 
(2002-2003). În perioada 2002-2007 
a fost lector superi-
or la AAP, disciplina 
de predare: Dreptul 
internațional public. 
În 2006 şi-a continuat 
activitatea de cercetă-
tor ştiințific superior 
la Institutul de Isto-
rie al AȘM şi, con-
comitent, a deținut Cristina Ceban
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funcțiile de lector superior, apoi şef al 
Departamentului de Științe Sociale la 
Facultatea de Științe Politice şi relații 
Internaționale a USeM. Din 2013 - co-
laborator la direcția Analiză, monitori-
zare şi evaluare a politicilor a MAeIe 
al rM. 

A participat la conferințe şi sim-
pozioane ştiințifice naționale şi 
internaționale în oraşele Bălți, Chişinău 
din rM, Suceava, Tulcea, Cluj-Napoca, 
Bucureşti (românia). 

Bibliografie selectivă: 
ArHILIUC, victoria şi Cristina Ce-

BAN. Alianța Atlanticului de Nord. 
Concepții evolutive. Ch.: Ce USM, 
2007. 135 p. 

ArHILIUC, victoria şi Cristina Ce-
BAN. reprezentanțele organizațiilor 
internaționale în rM: studii şt. Ch.: 
USM, 2008. 266 p. ISBN 978-9975-70-
481-6. 

NeGrU (CeBAN), Cristina, M. 
NeGrU şi L. MALCOCI. Expertiza 
ecologică a apelor subterane din com. 
Mîndrești, jud. Orhei. Diversitatea, va-
lorificarea relaţională și protecţia lumii 
animale. Ch.: CeP USM, 2006.

CeBAN Cristina. Diversitatea, valo-
rificarea relațională și protecția lumii 
animale. Ch.: CeP USM, 2006. 

NeGrU (CeBAN), Cristina. Regimul 
juridic de protecție al mediului încon-
jurător în dreptul internațional public: 
autoreferat (12.00.10). Ch., 2004. 20 p. 

NeGrU (CeBAN), Cristina. Regimul 
juridic de protecție al mediului înconju-
rător în dreptul internațional public: tz. 
dr. (12.00.10). Ch., 2004. 131 p. 

* * * 
CeBAN, Cristina, Alexandru BUrI-

AN şi C. PeLIPeȚCHI. Aspectele pri-
vind izvoarele dreptului internațional 

al mediului. Legea și viața. 2004, 1, 43. 
ISSN 1810-309X. 

CeBAN, Cristina, Alexandru BUrI-
AN, C. PeLIPeȚCHI. Obiectul drep-
tului internațional al mediului. In: 
Funcționarea instituțiilor democratice 
de drept: materialele conf. intern. șt.-
pract., 25-26 ian. 2003. Ch., 2003, pp. 
384-386. 

CeBAN, Cristina. Baza filosofico-ju-
ridică a sistemului de protecție a drep-
tului omului. In: Reafirmarea drepturi-
lor și libertăților fundamentale la 60 de 
ani ai Declarației Universale a Dreptu-
rilor Omului: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 12 decembrie 2008. Ch., 2008, 
74-77. 

CeBAN, Cristina. Dilemele politice 
ale extinderii Uniunii europene spre 
est. Revista Moldovenească de Drept 
Internațional și Relații Internaționale. 
2006, 121-125. ISSN 1857-1999.

CeBAN, Cristina. Legislația 
internațională privind protecția me-
diului înconjurător. In: Edificarea sta-
tului de drept și punerea în valoare a 
patrimoniului cultural, istoric și spiritu-
al al Moldovei în context internațional: 
materialele conf. șt. anuale a tinerilor 
cercetători, mart., 2008. Ch., 2008, pp. 
71-75. 

CeBAN, Cristina. Problema păs-
trării şi utilizării raționale a resurse-
lor acvatice ale rM. Revista Moldove-
nească de Drept Internațional și Relații 
Internaționale. 2009, 1, 14-20. ISSN 
1857-1999. 

CeBAN, Cristina. Protecția juridică a 
pădurilor şi a vegetației forestiere şi im-
pactul reducerii pădurii asupra schim-
bărilor climatice şi a mediului înconju-
rător. Revista Moldovenească de Drept 
Internațional și Relații Internaționale. 
2009, 2, 8-12. ISSN 1857-1999. 
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CeBAN, Cristina. regimul de 
protecție a mediului marin prin regle-
mentări internaționale. Revista Mol-
dovenească de Drept Internațional și 
Relații Internaționale. 2008, 3, 17-20. 
ISSN 1857-1999. 

CeBAN, Cristina. regimul juri-
dic al fondului forestier național. In: 
Conferința tinerilor savanți ai AȘM, 15 
oct. 2003. Ch., 2003, pp. 69. 

CeBAN, Cristina. regimul juridic 
de protecție a mediului înconjurător 
în dreptul internațional public. In: 
Edificarea statului de drept și punerea 
în valoare a patrimoniului cultural, is-
toric și spiritual al Moldovei în context 
internațional: materialele conf. șt. anu-
ale a tinerilor cercetători, mart. 2007. 
Ch., 2007, pp. 221-227. 

CeBAN, Cristina. regimul juridic 
privind protecția resurselor de apă, 
calitatea apei şi ecosistemele acvati-
ce. Revista Moldovenească de Drept 
Internațional și Relații Internaționale. 
2010, 1, 101-108. ISSN 1857-1999. 

* * * 
ЧЕБАН, Кристина. Источни-

ки международного права окружа-
ющей среды. In: Aspecte juridice ale 
societății civile: realități și perspective: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 26-
27 febr. 2003. Ch.: Tip. Centrală, 2003, 
pp. 457-459. 

ЧЕБАН, Кристина. К вопросу о 
международно-правовой охране ат-
мосферного воздуха. Закон и жизнь. 
2002, 12, 46-48. ISSN 1810-3081. 

ЧЕБАН, Кристина. Проблема со-
хранения и рационального исполь-
зования водных ресурсов Респу-
блики Молдова. Revista Moldove-
nească de Drept Internațional și Relații 
Internaționale. 2009, 1, 4-21. ISSN 
1857-1999. 

CEBOTARI Valentina s-a născut 
la 8 mai 1953. În 1975 a absolvit 

Facultatea de Drept a USM.
Tot acolo, a urmat studiile de doctorat 

şi, în 2001, a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00. 03-Drept privat – 
Condițiile de fond și procedura adopției în 
legislația RM, conducător ştiințific Ale-
xandru COjUHArI, dr. hab., prof. univ. 

Și-a desfăşurat activitatea didactică 
la Catedra drept civil a USM. În 2006 
i s-a conferit titlul ştiințifico-didactic 
conferențiar universitar. Membru al 
Consiliului Facultății de Drept a USM. 

Formator al primei promoții a INj. 
Secretar ştiințific al SȘP pentru exa-
minarea tezelor de doctor la speciali-
tatea 12.00.03-Drept privat (cu speci-
ficarea: civil, familial, procesual civil, 
notarial, al afacerilor, informațional, 
internațional privat, muncii, protecției 
sociale), din cadrul USM. 

A participat la elaborarea şi experti-
zarea actelor normative şi hotărârilor 
Plenurilor CSj.

Bibliografie selectivă: 
BAIeȘU, Sergiu, Aurel BĂIeȘU, va-

lentina CeBOTArI, Ion CreȚU, vic-
tor vOLCINSCHI. Drept civil. Dreptu-
rile reale. Teoria generală a obligațiilor. 
vol. 2. Ch.: Cartier juridic, 2005, 528 p. 
ISBN 9975-78-428-3. 

CeBOTArI, valentina. Condițiile de 
fond și procedura adopției în legislația 
RM: autoreferat 
(12.00.03). Ch., 2001, 
31 p. 

CeBOTArI, va-
lentina. Condițiile 
de fond și procedura 
adopției în legislația 
RM: tz. dr. (12.00.03). 
Ch., 2001, 177 p. Valentina Cebotari
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CeBOTArI, valentina. Dreptul fa-
miliei. Ch.: Ce USM, 2004, 336 p. ISBN 
9975-62-112-0. 

CeBOTArI, valentina. Dreptul fa-
miliei. ed. a 2-a. revăz şi complet, Ch., 
2008, 346 p. ISBN 9975-62-112-0. 

CeBOTArI, valentina. Particu-
laritățile soluționării cauzelor familiale: 
curriculum. Ch., 2011, 10 p. 

* * * 
CeBOTArI, valentina. Aspecte teo-

retice şi practice a decăderii din drep-
turile părinteşti. In: Învățământul su-
perior și cercetarea – piloni ai societății 
bazate pe buna credință. Ch.: USM, 
2006, pp. 413-414. 

CeBOTArI, valentina. Considerații 
generale privind noțiunea şi conținutul 
contractului matrimonial. Revista 
Națională de Drept, 2002, 10, 29-31. 
ISSN 1811-0770. 

CeBOTArI, valentina. Convenția 
asupra protecției copiilor şi cooperării 
în material adopției internaționale. Bu-
letinul Asociației Tinerilor Juriști. 1999, 
6, 61-83. 

CeBOTArI, valentina. Natura juri-
dică a contractului privind plata pen-
siei de întreținere. Revista Națională 
de Drept, 2002, 9, 11-13. ISSN 1811-
0770. 

CeBOTArI, valentina. Prevederi 
legale privind obligația de întreținere. 
Revista Națională de Drept, 2003, 2, 16-
18. ISSN 1811-0770. 

CeBOTArI, valentina. regimuri 
matrimoniale: aspecte de drept compa-
rat. Revista Națională de Drept, 2009, 
10-12, 66-67. ISSN 1811-0770. 

CeBOTArI, valentina. reglementa-
rea juridică a tutelei şi curatelei în vizi-
unea Codului civil şi Codului familiei. 
In: Codul civil al RM: 5 ani de aplicare 

– realizări, rezerve și perspective: mate-
rialele conf. intern. șt.-pract., 18-19 sept. 
2008. Ch., 2008, pp. 137-139. 

CERBA Valeriu s-a născut la 20 oc-
tombrie 1956 în s. jora de jos, r-

nul Orhei. A absolvit Școala medie din 
satul natal. A făcut studii la Facultatea 
de educație Fizică a Institutului Pe-
dagogic de Stat „Ion Creangă” (1978-
1983). În 1988 a absolvit Școala Supe-
rioară de miliție a MAI al UrSS din or. 
Kiev, specialitatea jurist. În 2001-2005 
a dost doctorand la Academia MAI 
,,Ștefan cel Mare”.

În 2008 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.02-Drept public 
– Mecanism organizațional-juridic de 
administrare a organelor afacerilor in-
terne: analiză sistemico-juridică, con-
ducător ştiințific Ion GUCeAC, dr. 
hab., prof. univ. 

A făcut stagii de perfecționare pro-
fesională la Institutul de perfecţio-
nare or. Harcov, Ucraina (1992), la 
Academia de Poliţie or. Cairo, egipt 
(1996), la AAP (2007), la MAI româ-
nia (2010). 

Activitatea profesională şi-a înce-
put-o, în 1983, în calitate de profesor 
de educaţie fizică la Școala medie din s. 
Nicolaevca, r-nul Orhei. În 1984-1985 
a fost preşedinte al Clubului sportiv al 
Uzinei de tractoare din or. Chişinău.

Din 1985 a activat 
în cadrul MAI: func-
ţii în subdiviziunile 
MAI (1985-2002), 
locţiitor al coman-
dantului pentru 
personal şi educa-
ţie al Academiei de 
Poliţie „Ștefan cel Valeriu Cerba
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Mare” (2002), comisar-adjunct, şef al 
Poliţiei municipale al IPj Chişinău, şef 
adjunct al IPj Chişinău, şef adjunct al 
Direcției generale a poliţiei de ordine 
publică (2002-2003), şef al Direcției 
de profilaxie a Direcției generale a po-
liţiei de ordine publică a Departamen-
tului ordine publică (2003- 2005), şef 
al Direcției organizare, analiză-sinteză 
şi prognoză a Statului Major (2005-
2009), şef al Direcției organizare, pla-
nificare şi control a Direcției generale 
organizare şi inspectare, consilier al 
ministrului afacerilor interne, şef al 
Cabinetului ministrului afacerilor in-
terne (2009-2010). Din 2010 - şef al 
Direcției asistenţă şi consultanţă ma-
nagerială a MAI.

Din 2007 a desfăşurat activitate di-
dactică şi managerială la USeM – pro-
rector, lector, conferenţiar universitar, 
cursurile de predare fiind Dreptul ad-
ministrativ şi Dreptul poliţienesc.

Membru al Comisiei Unificate de 
Control. Membru al Consiliului Naţi-
onal al UNvrI. 

În 2011 a devenit membru al Uniunii 
Avocaților din Moldova.

A participat la întruniri ştiințifice: 
Justiţia juvenila în RM, cu lansarea 
Raportului de evaluare privind Justiţia 
Juvenila în Moldova și a Proiectului; Re-
forma sistemului de justiţie juvenila în 
Moldova, UNICeF în rM (Ch., 2003), 
Rolul Curţii Constituţionale în sistemul 
protecţiei drepturilor omului și respec-
tarea CEDO și jurisprudenţei CEDO 
în jurisprudenţa și legislaţia naţională, 
Fundaţia Germană pentru Cooperare 
juridică Internaţională (Ch., 2007), Di-
mensiunea economico-juridică a globa-
lizării (IrIM, 2008).

I s-a conferit gradul colonel de 
poliție.

Autor a peste 30 de publicaţii ştiin-
ţifice. 

Distincții: Medalia Pentru vitejie 
(1992), Insigna MAI al UrSS Eminent 
al miliţiei; Insigne ale MAI al rM: Ser-
viciu impecabil de gr. III, Serviciu impe-
cabil de gr. II, Serviciu impecabil de gr. 
I”, 10 ani Poliţia Naţională, Vulturul de 
aur, Colaborator eminent, Crucea pen-
tru merit clasa II, Crucea pentru merit 
clasa I, 15 ani Poliţia Naţională, Vete-
ran al OAI, 20 ani Poliţia Naţională; 
Ordinul Ștefan cel Mare (2012).

Bibliografie selectivă: 
CerBA, valeriu. Mecanism organi-

zaţional-juridic de administrare a orga-
nelor afacerilor interne: analiza sistemi-
co-juridică: autoreferat (12.00.02). Ch, 
2008. 22 p.

CerBA, valeriu. Mecanism organi-
zaţional-juridic de administrare a orga-
nelor afacerilor interne: analiza sistemi-
co-juridică: tz. dr. (12.00.02). Ch., 2008. 
159 p.

 * * *
CerBA, valerii. Consideraţii gene-

rale cu privire la metodologia apreci-
erii eficienţei activităţii organelor afa-
cerilor interne. In: Probleme actuale de 
prevenire și combatere a criminalităţii: 
Analele şt. ale Academiei»Ștefan cel 
Mare” a MAI al rM. ed. a vIII-a. Ch.: 
Acad. „Ștefan cel Mare”, 2008, pp. 130-
132.

CerBA, valerii. Delicvenţa juvenilă 
în rM: tendinţe şi soluţii de preveni-
re. In: Justiţia juvenilă în RM: materi-
alele conf. naţ. cu lansarea Raportului 
de evaluare privind Justiţia juvenilă 
în Moldova și a Proiectului»Reforma 
sistemului de justiţie juvenilă în Mol-
dova” sub egida reprezentanţei UNI-
CEF în RM, cu asistenţa financiară a 
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Guvernului Olandei, 24-26 mai 2003. 
Ch.: Fondul ONU pentru Copii, 2003, 
pp. 46 51.

CerBA, valerii. Natura de conduce-
re şi funcţiile de aplicare a normelor de 
drept. In: Dimensiunea economico-juri-
dică a globalizării: materialele conf. in-
tern. șt.-pract., 16 mai 2008, IRIM. Ch.: 
IrIM, 2008. 88-92.

CerBA, valerii. Obiectivele şi func-
ţiile organelor afacerilor interne în 
condiţiile formării statului de drept. 
In: Anale șt. ale Academiei „Ștefan cel 
Mare” a MAI al RM. Drept public. ed. 
a vIII-a. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 
2008, pp. 48-54.

CerBA, valerii. Organele afacerilor 
interne – element al sistemului con-
ducerii sociale. In: Anale șt. ale Acad. 
„Ștefan cel Mare” a MAI al RM. Drept 
public. ed. a vIII-a. Ch.: Acad. „Ștefan 
cel Mare”, 2008, pp. 54-64.

CerBA, valerii. rolul şi importanţa 
dreptului ca instrument al conducerii 
sociale. Legea și viaţa. 2008, 3, 47-52. 
ISSN 1810-309X.

GUCeAC, Ion şi valeriu CerBA. 
Bazele metodice şi direcţiile principa-
le ale activităţii analitice în organele 
afacerilor interne. In: Probleme actuale 
de prevenire și combatere a criminalită-
ţii: analele șt. ale Academiei»Ștefan cel 
Mare” a MAI al RM. ed. a vIII-a. Ch.: 
Acad. „Ștefan cel Mare”, 2008, pp. 16-
19.

GUCeAC, Ion şi valeriu CerBA. 
Factorii care influenţează activitatea 
organelor afacerilor interne. Legea și 
viaţa. 2008, 4, 34-39. ISSN 1810-309X.

GUCeAC, Ion şi valeriu CerBA. 
rolul şi importanţa dreptului în ac-
tivitatea de conducere socială, stator-
nicirea ordinii şi autorităţii. In: Rolul 
Curţii Constituţionale în sistemul pro-

tecţiei drepturilor omului și respecta-
rea CEDO și jurisprudenţei CEDO în 
jurisprudenţa și legislaţia naţională: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 13-
14 dec. Ch.: Fund. Germană pentru 
Cooperare juridică Intern., 2007, pp. 
200-207.

 * * *
ЧЕРБА, Валерий. Общие положе-

ния концепции, типов и требова-
ний, предъявляемых к администра-
тивным решениям. Закон и жизнь. 
2008, 9, 51-54. ISSN 1810-3081.

CERNEAVSCHI Pavel (08.01.1952- 
11.03.2011) s-a născut în or. 

Chişinău. A absolvit Facultatea de 
Drept a USM. 

În 2001 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.02-Drept public, cu 
tema: Banca Națională a Moldovei în 
sistemul de administrație publică, con-
ducător ştiințific Andrei SMOCHINĂ, 
dr. habilitat, prof. 

Și-a desfăşurat activitatea profesio-
nală în domeniul didactic, fiind lector 
superior la Catedra teoria si istoria sta-
tului si dreptului a ULIM şi la ASeM; 
discipline predate: Dreptul afacerilor, 
Dreptul financiar și fiscal, Drept ban-
car și valutar, Dreptul muncii, Drep-
tul protecției sociale. În 2005 i-au fost 
conferite titlurile ştiințifico-didactice – 
conferențiar universitar şi conferențiar 
cercetător. 

Autor a peste 20 de publicații 
ştiințifice. 

Bibliografie selectivă: 
CerNeAvSCHI, Pavel. Banca 

Națională a Moldovei în sistemul de 
administrație publică: tz. dr. (12.00.02). 
Ch., 2000. 153 p. 
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CerNeAvSCHI, Pavel. Drept ban-
car. Ch.: Pontos, 2006. 124 p. ISBN 
978-9975-72-211-7. 

CerNeAvSCHI, Pavel. Programa 
analitică la disciplina drept bancar-va-
lutar pentru masterat. Ch., 2007. 17 p. 

* * * 
CerNeAvSCHI, Pavel şi M. BAC-

SANeAN. valoarea activelor nete 
– garanția stabilității întreprinderii, 
organizației, instituției. In: Bilanțul 
activității științifice a USM în anii 2000-
2002: materialele conf. intern. șt.-pract., 
30 sept.-6 oct. 2003. Șt. socioumanistice. 
vol. I. Ch.: USM, 2003, pp. 112-114. 

* * * 
ЧЕРНЯВСКИЙ, Павел и В.Н. МИ-

ХАЙЛОВА. Основы банковского 
права: курс лекций. Ch.: Pontos, 2000. 

ЧЕРНЯВСКИЙ, Павел. Банков-
ское право: метод. рекомендации. К., 
2002. 34 c.

ЧЕРНЯВСКИЙ, Павел. Налоговый 
контроль: учеб. пособие. Ch.: Pontos, 
2005. 18 c. 

ЧЕРНЯВСКИЙ, Павел. Правовые 
основы расчетов. Счета предприни-
мателей: учеб. пособие. Ch.: Pontos, 
2003. 22 с. 

ЧЕРНЯВСКИЙ, Павел. Предпри-
нимательское право. Курс лекций 
(для студентов юрид. и экономи-
ческих фак.). К.: Pontos, 2011. 150 c. 
ISBN 978-9975-51-229-9. 

ЧЕРНЯВСКИЙ, Павел. Финансо-
вое правo. Курс лекций. Ch.: Pontos, 
2004. 84 с. ISBN 9975-297-28-9. 

ЧЕРНЯВСКИЙ, Павел. Финансо-
вый контроль. Аудит: учеб. пособие. 
К.: Pontos, 2001. 24 с. 

* * * 
ЧЕРНЯВСКИЙ, Павел и М. БАК-

САНЯН. Некоторые аспекты даль-
нейшего реформирования банков-

ского законодательства Республи-
ки Молдова. Закон и жизнь. 2004, 1, 
24-26. ISSN 1810-3081. 

ЧЕРНЯВСКИЙ, Павел. Возникно-
вение в СССР банковской системы 
и банковского законодательства ры-
ночного типа (1980-1990 г.г.). Закон 
и жизнь. 2003, 4, 43-46, 5, 40-42. ISSN 
1810-3081. 

ЧЕРНЯВСКИЙ, Павел. Новый 
Гражданский Кодекс Республики 
Молдова – гарант становления пра-
вового государства. In: Analele filialei 
din Moldova a Institutului Modern de 
Umanistică (Rusia). Ch., 2004, pp. 120-
122. 

ЧЕРНЯВСКИЙ, Павел. Спосо-
бы обеспечения исполнения обяза-
тельств во внешнеэкономических 
сделках. Закон и жизнь. 2004, 1, 18-
21. ISSN 1810-3081. 

CERNOMOREȚ Sergiu s-a născut 
la 11 august 1983 în or. Ocnița. 

A făcut studii în cadrul Academiei 
„Ștefan cel Mare” a MAI al rM, Facul-
tatea de Drept: studii de licență (2002-
2005), studii de masterat (2005-2006, 
studii de doctorat (2006-2009. 

În 2010 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal 
– Răspunderea penală pentru samavol-
nicie, conducător ştiințific viorel Ber-
LIBA, dr. hab., conf. univ. 

În perioada 2005-
2011 a fost lector la 
Catedra drept penal 
şi criminologie şi 
cercetător ştiințific 
al Centrului de cer-
cetări ştiințifice al 
Facultății de Drept, 
Academia de Poliție Sergiu Cernomoreț
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„Ștefan cel Mare” a MAI. În 2011 a 
fost ales şef al Catedrei drept public la 
IrIM. 

A participat la întruniri ştiințifice: 
Probleme de politică penală în dome-
niul prevenirii și combaterii traficului 
ilicit de droguri, (Ch., 2006), Probleme 
interdisciplinare în materia prevenirii 
și combaterii criminalității juvenile la 
etapa contemporană (Germania, 2007), 
Protecția juridică a valorilor culturale 
în RM (2007, Simpozionul internațional 
de criminalistică (Ch., 2008), Crimina-
listica în serviciul justiției: constatări, 
tendințe, realizări (2007), Tendințe 
globale și regionale ale terorismului la 
etapa actuală contemporană. Probleme 
de cooperare a poliției în contracararea 
terorismului (Ch., 2007). 

În 2011 a devenit membru al Uniunii 
Avocaților din Moldova, avocat al BAA 
Advice Group. 

Bibliografie selectivă: 
BerLIBA, viorel, Sergiu CerNO-

MOreȚ şi A. PALADII. Răspunderea 
penală pentru infracțiunea de samavol-
nicie: monogr. Ch., 2006. 104 p.

CerNOMOreȚ, Sergiu. Răspunde-
rea penală pentru samavolnicie: tz. dr. 
(12.00.08). Ch., 2010. 154 p. 

CerNOMOreȚ, Sergiu. Samovolni-
cia în dreptul penal. Ch.: IrIM, 2014. 
132 p. ISBN 978-9975-56-158-7. 

CUȘNIr, valeriu, Sergiu 
CerNOMOreȚ şi A. PALADII. 
Infracțiunea de viol: aspecte juridico- 
penale. Ch.: Totex Lux, 2006. 102 p. 
ISBN 978-9975-9575-2-6.

* * * 
CerNOMOreŢ, Sergiu şi A. PALA-

DII. Controverse privind acţiunea legii 
penale în spaţiu. Avocatul Poporului. 
2006. 2, 20-22. ISSN 1819-7141.

CerNOMOreŢ, Sergiu şi A. PA-
LADII. Infracţiunea de samavolnicie 
în legea penală a rM şi Ucrainei. In: 
Anuarul șt. al Acad. „Ștefan cel Mare” 
a MAI al RM. Ser. Probleme actuale 
de prevenire și combatere a crimina-
lităţii. ed. a vI-a. Ch.: Acad. „Ștefan 
cel Mare”, 2006, pp. 42-45.

CerNOMOreŢ, Sergiu şi A. PA-
LADII. Tentativa în cazul omorului 
asupra a două sau mai multor persoa-
ne. In: Analele șt ale Acad. „Ștefan cel 
Mare” a MAI al RM. Ser. Șt. sociouma-
nistice. Ed. a VII-a: Probleme actuale de 
prevenire și combatere a criminalităţii. 
Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2006, pp. 
113- 116.

CerNOMOreŢ, Sergiu şi r. CO-
jOCArU. Aspecte evolutive privind 
incriminarea infracţiunii de pruncu-
ciderea (epoca antică şi medievală). 
In: Analele șt ale Acad. „Ștefan cel 
Mare” a MAI al RM. Ser. Șt. sociouma-
nistice. Ed. a VIII-a: Probleme actuale 
de prevenire și combatere a crimina-
lităţii. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 
2008, pp. 7-11.

CerNOMOreŢ, Sergiu şi v. HU-
LeA. Delimitarea unor infracţiuni 
contra patrimoniului comise prin sus-
tragere de infracţiunea de samavolni-
cie. Legea și viaţa. 2009, 1, 26-28. ISSN 
1810-309X.

CerNOMOreŢ, Sergiu. Aspecte vi-
zând încadrarea samavolniciei potrivit 
semnelor subiectului infracţiunii. Le-
gea și viaţa. 2010, 4, 9-11. ISSN 1810-
309X.

CerNOMOreŢ, Sergiu. Delimitarea 
samavolniciei infracţionale de cea con-
travenţională. Revista de Criminologie, 
Drept penal și Criminalistică. 2007. 3-4, 
46-53. ISSN 1810-729X.

CerNOMOreŢ, Sergiu. elemente 
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de drept penal comparat în materia sa-
mavolniciei. Studii și Cercetări Juridice. 
2010, 1-2. ISNN 1857-2014.

CerNOMOreŢ, Sergiu. Interfe-
renţe şi deferenţe a infracţiunii de 
samavolnicie şi a dreptului la autoa-
părare. In: Analele șt ale Acad. „Ște-
fan cel Mare” a MAI al RM. Ser. Șt. 
socioumanistice. Ed. a VII-a: Proble-
me actuale de prevenire și combatere a 
criminalităţii. Ch.: Acad. „Ștefan cel 
Mare”, 2006, pp. 82-85.

CerNOMOreŢ, Sergiu. Unele as-
pecte ale obiectului juridic al infracţiu-
nii de samavolnicie. Revista Naţională 
de Drept. 2009, 8, 18-21. ISSN 1811-
0770.

CerNOMOreŢ, Sergiu. Unele as-
pecte evolutive ale samavolniciei. In: 
Anuarul șt. al Acad. „Ștefan cel Mare” 
a MAI al RM. Ser. Probleme actuale de 
prevenire și combatere a criminalită-
ţii. ed. a IX-a. Ch.: Acad. „Ștefan cel 
Mare”, 2009, pp. 195-200.

CerNOMOreŢ, Sergiu. Unele as-
pecte juridico-penale ale omorului in-
tenţionat în noua legislaţie penală. In: 
Probleme actuale privind activitatea po-
liţiei de prevenire și combatere a infrac-
ţiunilor: anuarul știinţific studenţesc. 
ed. a II-a şi a III-a. Ch.: Acad. „Ștefan 
cel Mare”, 2006, pp. 54-60.

 * * *
ЧЕРНОМОРЕЦ, Сергей и Н. 

СЫЛИ. Объект терроризма. B: Ten-
dinţe globale și regionale ale teroris-
mului la etapa actuală contemporană. 
Probleme de cooperare a poliţiei în 
contracararea terorismului: materiale-
le conf. intern. șt.-pract., 28 iun. 2007. 
Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2007, cc. 
110- 115.

CHIBAC Gheorghe s-a născut la 
24 martie 1943 în s. Mahala, r-nul 

Noua Sulița, reg. Cernăuți, Ucraina. În 
1969 a absolvit Facultatea de Drept a 
USM. 

În 1974-1977 a făcut doctorantura la 
Catedra de drept civil a Universității 
„M.v. Lomonosov” din Moscova, 
unde, în 1977, a susținut teza de doc-
torat – Правовое положение государ-
ственных аграрно-промышленных 
предприятий (вопросы правосубъ-
ектности и правового режима иму-
щества), сonducător ştiințific N.I. 
KOvALeNKO, dr., conf. univ. 

Până la înmatricularea la USM, 
a lucrat ca hamal la Combinatul de 
produse alimentare din or. Cernăuți 
(1960-1961). În 1962-1965 a făcut ser-
viciul militar. După absolvirea USM, a 
deținut funcția de ajutor al procuroru-
lui or. Ungheni. 

În 1972 şi-a început activitatea didac-
tică la USM, unde a deținut funcțiile: 
lector (1972-1979), lector superior 
(1979-1985), conferențiar universitar 
(1985-1999), prodecan al Facultății de 
Drept (1994-1997), şef al Catedrei de 
drept civil (din 1999), profesor uni-
versitar la Catedra de drept civil (din 
2010). I s-au conferit titlurile ştiințifico-
didactice de conferențiar (1985) şi pro-
fesor (2002). Arbitru al Curții de Arbi-
traj Comercial Internațional de pe lân-
gă CCI al rM cu specializare în Drept 
civil, Drept comercial, 
Drept locativ. 

A fost decorat cu 
diplome şi distincții 
de stat: Diploma 
Comitetului Cen-
tral al Sindicatu-
lui lucrătorilor din 
învățământul public Gheorghe Chibac
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și știință din RM (1996), Diploma pen-
tru munca îndelungată și conștiincioasă, 
aportul substanțial în procesul de pregă-
tire a cadrelor de înaltă calificare și cu 
prilejul aniversării a 55-a de la fonda-
rea USM (2001), Diploma Ministerului 
Învățământului al RM (2003), Diploma 
Guvernului RM pentru rezultate per-
formante în domeniul jurisprudenței 
(2004), Medaliile – Veteran al Muncii, 
Medalia Jubiliară USM (2003), Meritul 
Civic (2009), Ordinul de Onoare (2010). 

Bibliografie selectivă: 
CHIBAC, Gheorghe şi CHIrIAC, 

Andrei. Curs succint de prelegeri la 
drept civil: dreptul de asigurare, drep-
tul de autor, dreptul de inventator: acte 
normative. Ch., 1997. 142 p. 

CHIBAC, Gheorghe şi Dorin CIMIL. 
Drept civil. Prelegeri: unele categorii de 
obligații. ed. a 2-a, revăz. şi complet. 
Ch: Ce USM, 2002. 204 p. ISBN 9975-
70-179-5. 

CHIBAC, Gheorghe şi I. MALAN-
CIUC. Dreptul de locațiune (arenda). 
ed. a II, modif. şi compl. Ch.: CeP 
USM, 2010. 83 p. ISBN 9975-70-433-6. 

CHIBAC, Gheorghe, A. BĂIeȘU, A. 
rOTArI, O. eFrIM. Drept civil. Con-
tracte și succesiuni. vol. 3. ed. a III a 
rev. şi compl. Ch.: Cartier, 2010. 568 p. 

CHIBAC, Gheorghe, A. BĂIeȘU, A. 
rOTArI, O. eFrIM. Drept civil. Con-
tracte speciale. Ch.: Cartier juridic, 
2005. 688 p. ISBN 9975-79-326-6. 

CHIBAC, Gheorghe et. al. Drept ci-
vil. Contracte și succesiuni: curs univ. 
ed. a 2-a. Ch., 2014. 390 p. ISBN 978- 
9975-53-356-0. 

CHIBAC, Gheorghe, resp. Dreptul 
locativ la etapa actuală: probleme și 
perspective. Reafirmarea drepturilor și 
libertăților fundamentale la 60 de ani 

ai Declarației Universale a Drepturilor 
omului: materialele conf. intern. șt.-
pract. Ch., 2009. 76 p. 

CHIBAC, Gheorghe, resp. Unele pro-
bleme cu privire la evoluția legislației 
civile după aprobarea noului Cod ci-
vil. Problemele actuale ale legislației 
naționale în contextul procesului 
integraționist European: materialele 
conf. intern. șt.-pract. Ch.: Ce USM, 
2008. 

CHIBAC, Gheorghe. Contractele 
de înstrăinare a bunului cu condiția 
întreținerii pe viață, locațiunea, arenda, 
transport. Comentariul Codului civil al 
RM. vol. 2. Ch., 2005. 234 p. 

CHIBAC, Gheorghe. Factoringul. 
Ghidul judecătorului în materie civilă și 
comercială a RM. ed. rev. şi compl. Ch., 
2005. 265 p. 

CONSTANTINeSCU, elena, Gheor-
ghe CHIBAC şi Olga BONDArCIUC. 
Notariat: manual. Ch: Pontos, 2001. 
224 p. ISBN 9975-938-82-5. 

* * * 
КИБАК, Георге, Татьяна МИШИ-

НА и Ирина ЦОНОВА. Гражданское 
право. Особенная часть: учеб. посо-
бие. Изд. 4-е, доп. и перераб. К.: CeP 
USM, 2006. 479 с. ISBN 978-9975-70-
630-8. 

КИБАК, Георге, Татьяна МИШИ-
НА и Ирина ЦОНОВА. Гражданское 
право. Особенная часть: учеб. посо-
бие. Изд. 5-е, доп. и перераб. К.: Ce 
USM, 2009. 504 с. ISBN 978-9975-70-
867-8. 

КИБАК, Георге. Правовое поло-
жение государственных аграрно-
промышленных предприятий (во-
просы правосубъектности и право-
вого режима имущества): автореф. 
дис. канд. юрид. наук. М.: Изд-во 
Моск. Ун-та, 1977. 23 c.
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* * * 
КИБАК, Георге и Н. КИБАК. Зако-

нодательство Республики Молдова о 
туризме: проблемы и перспективы. 
В: Развитие гражданского законода-
тельства стран-участниц Содруже-
ства независимых государств на со-
временном этапе: материалы конф., 
2008. Белгород, 2008, cc. 121-126. 

КИБАК, Георге. Состояние граж-
данского законодательства Респу-
блики Молдова после обретения 
независимости. В: Развитие граж-
данского законодательства стран–
участниц Содружества независи-
мых государств на современном 
этапе: материалы конф., 2008. Бел-
город, 2008, сс. 131-135. 

Omagiu: 
BĂIeȘU, Sergiu, resp. ed. Studii juri-

dice în onoarea prof. univ. Dr. Gheorghe 
Chibac. Ch.: CeP USM, 2013. 468 p. 
ISBN 978-9975-71-358-0. 

CHICU Oleg s-a născut la 1 au-
gust 1975 în sat. Horodişte, r-nul 

Călăraşi. În 1997 a absolvit Facultatea 
de Drept a USM. În 1999, la USM, a 
susținut teza de magistru în drept cu 
tema Conceptul răspunderii juridice. 

În 2009 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.01-Teoria gene-
rală a dreptului – Legitățile evoluției 
instituției răspunderii juridice (aspecte 
istorice, teoretice și practice), conducă-
tor ştiințific Boris NeGrU, dr., conf. 
univ. Unele prevederi din teza de doc-
tor au fost implementate în activitatea 
legislativă a Parlamentului rM (2010). 

Și-a început activitatea profesiona-
lă ca membru, apoi vicepreşedinte al 
ONG-ului Schimbul European de Ti-

neret (1992-1996). 
În 1997-1999 a fost 
consultant juridic 
la Primăria mun. 
Chişinău. În perioa-
da 2003-2004 – spe-
cialist principal la 
Direcția drept public 
a Centrului de creație 
legislativă de pe lân-
gă Guvernul rM. 

Din 1997 şi-a desfăşurat activitatea 
didactică ca lector, apoi conferențiar 
universitar la Catedra de teorie şi is-
torie a dreptului a Facultății de Drept, 
USM; disciplinele de predare: Teoria 
generală a dreptului, Tehnica legislati-
va, Deontologia juridică. În 2012 a fost 
ales membru al senatului USM. 

În perioada 2004-2005 a partici-
pat la elaborarea unui ciclu de pre-
legeri pentru masterat, în cadrul 
Universității Montesquieu Bordeaux 
Iv şi Universității Publice din Navarra 
(TeMPUS-TACIS). 

În 1999 a devenit membru al Uniu-
nii Avocaților din Moldova, avocat în 
cadrul BAA Facultatea de Drept şi CA 
Chicu Oleg. 

Bibliografie selectivă: 
CHICU, Oleg. Legitățile evoluției 

instituției răspunderii juridice (aspecte 
istorice, teoretice, practice): autoreferat 
(12.00.01). Ch., 2009. 24 p. 

CHICU, Oleg. Legitățile evoluției 
instituției răspunderii juridice (aspec-
te istorice, teoretice, practice: tz. dr. 
(12.00.01). Ch., 2009. 177 p.

* * * 
ArAMĂ, elena şi CHICU, Oleg. 

reflecții asupra răspunderii juridice 
în evul mediu. Revista Națională de 
Drept. 2009, 2, 2-7. ISSN 1811-0770. 

Oleg Chicu
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CHICU, Oleg. Aspecte istorico-teo-
retice privind răspunderea juridică. In: 
Reafirmarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului la 60 ani de la 
Declarația Universală a Drepturilor Omu-
lui: materialele conf. intern. șt.-pract., 10 
dec. 2008. Ch.: Pontos, 2008, pp. 93-98. 

CHICU, Oleg. Aspecte istorico-te-
oretice privind răspunderea juridică. 
Revista Națională de Drept. 2008, 9, 
39-43. ISSN 1811-0770. 

CHICU, Oleg. Libertate, necesitate şi 
răspundere: coraportul lor cu justiția. 
Dimensiunea ştiințifică şi praxiologică 
a dreptului. In: Dimensiunea științifică 
și praxiologică a dreptului. Contribuții 
la dezvoltarea doctrinară a dreptului, In 
honorem Elena Aramă, doctor habilitat 
în Drept, profesor universitar. Om eme-
rit: materialele conf. intern. șt.-pract., 
14-15 mart. 2009. Ch.: Bons Offices, 
2009, p. 80-91. 

CHICU, Oleg. Natura juridică a răs-
punderii pentru săvârşirea abuzului 
de drept. Revista Națională de Drept. 
2008, 6, 31-34. ISSN 1811-0770. 

CHICU, Oleg. răspunderea juridică 
prin prisma conceptului de stat soci-
al. Legea și viața. 2009, 7, 44-47. ISSN 
1810-309X. 

CHICU, Oleg. Unele elemente ale 
răspunderii profesioniştilor. Legea și 
viața. 2009, 8, 48-49. ISSN 1810-309X. 

CHIRIAC Andrei s-a născut la 20 
ianuarie 1966. A absolvit Faculta-

tea de Drept a USM. 
În 2001, a susținut teza de doctorat 

la specialitatea 12.00.03-Drept privat – 
Aspecte istorico-teoretice ale persoanei 
juridice în legislația Moldovei, condu-
cător ştiințific Gheorghe CHIBAC, dr. 
conf. univ. 

În 2002 a devenit 
membru al Uniunii 
Avocaților din Mol-
dova, activând în 
cadrul BAA Faculta-
tea de Drept şi fiind 
corespondent al CAA 
JURIS EUROPAE, 
Strasbourg. 

A prezentat co-
municări la foruri ştiințifice: Protecția 
minorităților la Institutul de studii fede-
raliste și regionaliste (Laosta, Italia, 2001), 
Проблемы теории и практики пред-
упреждения терроризма на водном 
транспорте и предприятиях море-
хозяйственного комплекса (Institutul 
Maritim de Stat, Odesa, Ucraina, 2002). 

Bibliografie selectivă: 
CHIBAC, Gheorghe şi Andrei CHI-

rIAC. Aspecte istorico-teoretice a per-
soanei juridice în legislația RM: mono-
gr. Ch.: Cardidact, 2001. 175 p. 

CHIBAC, Gheorghe şi Andrei CHI-
rIAC. Curs succint de prelegeri de drept 
civil. Acte normative (Contracte de 
transmitere a bunurilor în proprietate și 
folosință temporară). Ch., 1996. 192 p. 

CHIBAC, Gheorghe şi Andrei CHI-
rIAC. Curs succint de prelegeri la drept 
civil: dreptul de asigurare, dreptul de 
autor, dreptul de inventator: acte nor-
mative. Ch.: Ce USM, 1977. 142 p. 

CHIBAC, Gheorghe şi Andrei CHI-
rIAC. Curs succint de prelegeri la drept 
civil. Acte normative (Dreptul de asigu-
rare, Dreptul de inventator și dreptul de 
autor. Part. II. Ch., 1997. 

CHIrIAC, Andrei et. al. Drept civil. 
Culegere de spețe: material metodico-di-
dactic. Ch.: Ce USM, 2000. 42 p. 

CHIrIAC, Andrei şi jean-Loup 
CHArrIer. Codul Convenției Europe-

Andrei Chiriac



163Dicţionar enciclopedic

ne a Drepturilor Omului. Ch.: Balacron, 
2008. 723 p. ISBN 978-9975-100-40-3. 

CHIrIAC, Andrei şi Marina CHIrI-
AC. Les branches du droit refletées dans 
la convetion européenne des droits de 
l’homme. Ch.: Édition de la Maison des 
sciences de l’homme, 2011. ISBN 978- 
9975-9970-4-1. 

CHIrIAC, Andrei. Aspecte isto-
rico-teoretice a persoanei juridice în 
legislația RM: autoreferat (12.00.03). 
Ch., 2001. 26 p. 

CHIrIAC, Andrei. Aspecte istorico-
teoretice a persoanei juridice în legislația 
RM: tz. dr. (12.00.03). Ch., 2001. 201 p. 

* * * 
CHIrIAC, Andrei. Persoana juridică 

în legislația rM (problemele elemente-
lor). Analele șt. ale USM. Ser. Șt. socio-
umanistice. 2001, 5, 54-58. ISSN 1857-
3622

* * * 
КИБАК, Г. и A. КИРИЯК. Граждан-

ское право. Общая часть: краткий 
курс лекций. К.: Картдидакт, 1998. 
294 c. ISBN 9975-940-13-7. 

CHIRINCIUC Galina s-a născut la 
12 aprilie, 1953 în s. Sirota, r-nul 

Orhei. În 1972 a absolvit Școala pe-
dagogică din or. Orhei, după care, în 
1972-1978 a urmat studiile la Facul-
tatea de Drept a USM. În 1991-1993 a 
făcut studii postuniversitare la Faculta-

tea de Administrație 
publică a Colegiului 
Național de Studii 
Politice şi Admi-
nistrative din or. 
Bucureşti. În 2001 a 
urmat studii de doc-
torat la Institutul de 
Cercetări juridice 

„Acad. Andrei rădulescu” al Acade-
miei române, unde a susținut teza de 
doctorat (2005). 

Și-a început activitatea profesională 
în calitate de consilier juridic la Mi-
nisterului justiţiei al rM (1978-1987). 
În perioada 1987-1992 a exercitat 
funcția de notar de stat. În 1990-1994 
a fost şef al Departamentului juridic 
al Parlamentului rM. În 1994-1995 a 
deţinut funcţia de şef al Departamen-
tului juridic al Ministerului de Priva-
tizare al rM.

Între anii 1995-1996 a fost consilier 
juridic la BC Universalbank SA. În pe-
rioada 1999-2000 şi-a desfăşurat activi-
tatea, în calitate de şef al Departamen-
tului relaţii publice al Administraţiei 
Prezidenţiale. În 2000-2003 a deţinut 
funcţia de vice ministru la Ministerul 
justiţiei al rM. În 2006-2015 a exercitat 
funcţia de şef adjunct la Direcţia juri-
dică a Aparatului Parlamentului rM. 
Consultant principal al Secretariatului 
juridic, numiri şi imunităţi.

Activitatea didactică şi-a 
desfăşurat-o, fiind lector superior la 
Catedra drept privat a USeM, discipli-
na de predare: Dreptul civil. Membru al 
mai multor Comitete naţionale: Protec-
ţia drepturilor copilului, Adopţie, Pregă-
tirea și executarea Planului Naţional de 
acţiuni în domeniul dreptului, Dreptu-
rile femeilor, Combaterea traficului de 
fiinţe umane.

Bibliografie selectivă: 
CHIrINCIUC, Galina. Persoana ju-

ridică – subiect de drept civil. Partea 
generală. Ch.: CeP USM, 2008. 283 p. 
ISBN 978-9975-70-519-6. 

* * * 
CHIrINCIUC, Galina şi john BA-

TeS, elab. Opinia OSCE/ODIHR asu-Galina Chirinciuc
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pra proiectului de Lege a RM privind 
actele normative [citat 10 noiembrie 
2015]. Disponibil: http://www.osce.
org/ro/odihr/96687. 

* * * 
CHIrINCIUC, Galina. Constituirea 

persoanelor juridice în dreptul rM. 
Revista Națională de Drept. 2003, 12, 
30-34. ISSN 1811-0770. 

CHIrINCIUC, Galina. Despre per-
soana juridică în dreptul Statelor Uni-
te ale Americii. Revista Națională de 
Drept. 2005, 2, 21-28. ISSN 1811-0770. 

CHIrIȚA valentin şi Galina CHI-
rINCIUC. Modul de constituire a per-
soanelor juridice. Revista Națională de 
Drept. 2004, 2, 25-35. ISSN 1811-0770. 

CHIRIȚA Valentin s-a născut la 24 
iunie 1981. A absolvit, în 2003, Fa-

cultatea de Drept, specialitatea Drept 
penal, ULIM. A urmat studii postuni-
versitare specializate la Academia de 
Poliție „Ștefan cel Mare” a MAI - de 
magistru în drept (2004), şi, în 2011 – 
de doctorat. 

În 2011 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal 
– Analiza juridico-penală și criminolo-
gică a infracțiunii de luare de ostatici, 
conducător ştiințific Xenofon ULIA-
NOvSCHI, dr. hab., prof. univ. 

Din 2004, a exercitat funcții în cadrul 
Academiei „Ștefan cel Mare”: inspec-

tor al Secției resurse 
umane, inspector 
superior al Serviciu-
lui relații interuni-
versitare şi integrare 
europeană, lector 
asistent, lector al Ca-
tedrei managementul 
în organele afacerilor 

interne; lector, lector superior al Ca-
tedrei de drept penal, şef al Catedrei 
ştiințe penale. În 2014 i s-a conferit 
titlul ştiințifico-didactic conferențiar 
universitar în Drept penal. 

A participat la întruniri internaționale: 
Criminalitatea regională: probleme și 
perspective de prevenire și combatere 
(Ch., 2005), Prevenirea și combaterea 
fenomenului terorismului: actualități și 
perspective (Ch., 2006), Tendințe globa-
le și regionale ale terorismului la etapa 
contemporană. Probleme de cooperare 
a poliției în contracararea terorismu-
lui (Ch., 2007), Aplicarea tehnologiilor 
informaționale moderne în combaterea 
infracțiunilor din domeniul bancar (Ch., 
2007), Dreptul internațional și activita-
tea de ocrotire a normelor de drept (Ch., 
2008); Proiect Management, din ca-
drul Proiectului austriac – Cooperarea 
polițienească pentru combaterea traficu-
lui cu ființe umane, traficului cu migranți 
și a migrației ilegale (Ch., 2009), Asigu-
rarea drepturilor și libertăților funda-
mentale ale omului în timpul manifestă-
rilor cu caracter de masă (2010), Suport 
pentru implementarea și respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală 
în RM (Proiectul Twinning, Ch., 2011), 
Probleme actuale privind combaterea 
traficului de femei (2011), Metodologia 
de predare a principiilor poliției comu-
nitare în conformitate cu cele mai bune 
practici internaționale (Ch., 2011). 

I s-a conferit cu Diploma pentru me-
rite deosebite în activitatea Academiei 
„Ștefan cel Mare” a MAI (2011). 

Bibliografie selectivă: 
CHIrIȚA, valentin. Analiza juridico- 

penală și criminologică a infracțiunii de 
luare de ostatici: tz. dr. (12.00.08). Ch., 
2011. 202 p. Valentin Chirița  
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* * * 
BerDeU, r. şi valentin CHIrIȚA. 

Obiectul infracțiunii în contextul 
legislației penale a rM. Avocatul Popo-
rului. 2010, 11-12, 16-19. ISSN 1819-
7141. 

BerDeU, r. şi valentin CHIrIȚA. 
răspunderea penală pentru luarea de 
ostatici şi alte infracțiuni asemănătoa-
re în legislațiile unor state membre ale 
CSI. Avocatul Poporului. 2008, 12, 13-
15. ISSN 1819-7141. 

CHIrIȚA, valentin şi v. SPALATU. 
Considerațiuni cu privire la obiectul 
deliberării la adoptarea sentinței. Pro-
bleme actuale de prevenire şi comba-
tere a criminalității. In: Anuarul șt. al 
Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al 
RM. ed. a vI-a. Ch.: Acad. „Ștefan cel 
Mare”, 2006, pp. 46-53. 

CHIrIȚA, valentin. Analiza istorică 
a luării de ostatici. Probleme actuale de 
prevenire şi combatere a criminalității. 
In: Anuarul șt. al Academiei „Ștefan cel 
Mare” a MAI al RM. ed. a vII-a. Ch.: 
Acad. „Ștefan cel Mare”, 2006, pp. 106-
112. 

CHIrIȚA, valentin. Cauzele şi 
condițiile luării de ostatici. Legea și 
viața. 2009, 5, 18-21. ISSN 1810-309X. 

CHIrIȚA, valentin. Delimitarea lu-
ării de ostatici de răpirea unei persoa-
ne şi de privațiunea ilegală de liberta-
te. Legea și viața. 2009, 6, 39-42. ISSN 
1810-309X. 

CHIrIȚA, valentin. Delimitarea 
luării de ostatici de terorism şi alte 
infracțiuni asemănătoare. In: Preve-
nirea și combaterea fenomenului te-
rorismului: actualități și perspective: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 18 
mai 2006. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 
2006, pp. 353-358. 

CHIrIȚA, valentin. Diferențierea şi 

individualizarea punerii în executare a 
pedepsei penale şi a aplicării măsurilor 
de influență corecțională. In: Analele 
șt. ale Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI 
al RM. Șt. socioumanistice. Ch.: Acad. 
„Ștefan cel Mare”, 2004, pp. 329-334. 

CHIrIȚA, valentin. Măsurile gene-
rale şi speciale de prevenire a luării de 
ostatici. In: Analele șt ale Acad. „Ștefan 
cel Mare” a MAI al RM. Șt. sociouma-
nistice. ed. a vII-a. Ch: Acad. „Ștefan 
cel Mare”, 2006, pp. 151-153. 

CHIrIȚA, valentin. Obiectul juridic 
al infracțiunii de luare de ostatici. Le-
gea și viața. 2009, 3, 48-51. ISSN 1810-
309X. 

CHIrIȚA, valentin. Omorul săvârşit 
asupra a două sau mai multor persoa-
ne: problemele calificării. In: Crimina-
litatea regională: probleme și perspective 
de prevenire și combatere: materialele 
conf. intern. șt.-pract., 25-26 mai 2005. 
Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2005, pp. 
266-269. 

CHIrIȚA, valentin. reglementări de 
drept internațional privind combaterea 
luării de ostatici şi a terorismului. In: 
Tendințe globale și regionale ale teroris-
mului la etapa contemporană. Probleme 
de cooperare a poliției în contracararea 
terorismului: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 28 iun. 2007. Ch.: Acad. 
„Ștefan cel Mare”, 2007, pp. 118-124. 

PeLIN, v. şi valentin CHIrIȚA. 
Considerațiuni privind modalitățile 
componenței de infracțiune. Avocatul 
Poporului. 2007, 3, 43-45. ISSN 1819-
7141. 

PeLIN, v. şi valentin CHIrIȚA. 
Noțiunea şi importanța componenței 
de infracțiune. Corelația acesteia cu 
calificarea infracțiunii. Бизнеc-право. 
2007, 11, 119- 122. ISSN 1857-0704.
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CHIROȘCA Dorian s-a născut 
la 22 iulie 1973 în or. Soroca. În 

1992 a absolvit Colegiul Pedagogic din 
oraşul natal. A făcut studii de licență 
(1992-1997) şi studii de masterat la 
Facultatea de Drept a USM; în 2001 a 
susținut teza de masterat – Problemati-
ca reglementarii juridice a relațiilor pri-
vind operele de artă, literatură și știință. 

În 2007 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.03-Drept privat – 
Conținutul și natura juridică a dreptului 
subiectiv de autor, conducător ştiințific 
victor vOLCINSCHI, dr., prof. univ. 

A efectuat stagii de specialitate la 
prestigioase instituții internaționale: 
Programul de instruire în domeniul 
dreptului de proprietate intelectuală 
(Universitatea Montesquieu, Bordea-
ux, Franța, 2000), Programul de instru-
ire în domeniul dreptului concurenței 
și dreptului de proprietate intelectuală 
(Universitatea Publică din Navarra, 
Pamplona, Spania, 2000), Training la 
Academia Organizației Mondiale pen-
tru Proprietatea Intelectuală (Geneva, 
Paris, 2003), Organismele de gestiune 
colectivă (OMPI, Ministerul Culturii, 
Franța, Paris, 2004). 

În perioada 1997-1998 a deținut 
funcția de jurist la ZAL expo-Business-
Chişinău. Din 1997 şi-a desfăşurat 
activitatea de lector la Facultatea de 
Drept a USM la disciplinele: Drep-
tul proprietății intelectuale și Dreptul 

concurenței. În 2011 
i s-a conferit titlul 
ştiințifico-didactic 
conferențiar univer-
sitar. 

Director general al 
Agenției de Stat pen-
tru Dreptul de Autor 
a rM (2002-2005), 

vice director, apoi director general al 
Agenției de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală a rM (2007-2009). 

vice-preşedintele al Asambleei 
Tratatului OMPI pentru dreptul de 
autor. expert în domeniile dreptu-
lui proprietății intelectuale şi dreptu-
lui concurenței. Membru al Uniunii 
Avocaților din Moldova din 2010, avo-
cat în cadrul BAA IntelectPro. 

Autor a peste 20 de publicații în do-
meniul de specialitate. 

Bibliografie selectivă: 
CHIrOȘCA, Dorian şi M. rOjNe-

vSCHI. Probleme actuale ale protecției 
dreptului de autor și drepturilor cone-
xe. red. A. ZAvALISTÎI. Ch.: AGePI, 
2006. 192 p. ISBN 978-9975-911-00-9. 

CHIrOȘCA, Dorian, ed. Proble-
me teoretice și practice ale economiei 
proprietății intelectuale: comunicări 
prezentate la ediția a 6-a a conf. intern. 
șt.-pract., 22-23 noiem. 2007. Coord. şt. 
Iurie BADÂr. Ch.: AGePI, 2008. 236 
p. ISBN 978-9975-9583-3-2. 

CHIrOȘCA, Dorian. Conținutul și na-
tura juridică a dreptului subiectiv de autor: 
autoreferat (12.00.03). Ch., 2007. 24 p. 

CHIrOȘCA, Dorian. Conținutul și 
natura juridică a dreptului subiectiv de 
autor: monogr. Ch.: AGePI, 2007. 190 
p. ISBN 978-9975-911-06-1. 

CHIrOȘCA, Dorian. Conținutul şi 
natura juridică a dreptului subiectiv de 
autor: tz. dr. (12.00.03). Ch., 2007. 154 p. 

vOLCINSCHI, victor şi Dorian 
CHIrOȘCA. Dreptul proprietății in-
telectuale: note de curs. Ch.: Museum, 
2001. 232 p. ISBN 9975-906-58-3. 

vOLCINSCHI, victor şi Dorian 
CHIrOȘCA. Dreptul proprietății in-
telectuale: note de curs. Iaşi: Fundația 
„Chemarea”, 1994. 104 p. Dorian Chiroșca
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* * * 
CHIrOȘCA, Dorian. Analiza juri-

dică a dreptului la retractare. In: Pro-
bleme teoretice și practice ale economiei 
proprietății intelectuale: materialele ed. a 
4-a a conf. intern. teor.-șt., 24-25 noiem. 
2005. Ch.: AGePI, 2005, pp. 152-155. 

CHIrOȘCA, Dorian. Apariția, 
evoluția şi concursul teoriilor privind 
conținutul şi natura juridică a dreptu-
lui subiectiv de autor. Studia Univer-
sitatis. Ser. St. sociale. 2007, 3, 65-71. 
ISSN 1857-2081. 

CHIrOȘCA, Dorian. Caricatura, pa-
rodia şi pastişa – limite de exercitare 
a dreptului subiectiv de autor. Revis-
ta Națională de Drept. 2007, 9, 41-44. 
ISSN 1811-0770. 

CHIrOȘCA, Dorian. Conținutul 
dreptului la reproducerea operei. Re-
vista Națională de Drept. 2007, 9, 41-
44. ISSN 1811-0770. 

CHIrOȘCA, Dorian. Conținutul 
dreptului subiectiv de autor. In: Lec-
turi AGEPI: comunicări prezentate la 
simpozionul anual șt.-pract., privind 
protecția proprietății intelectuale, 20-21 
apr. 2005. Ch.: AGePI, 2005, pp. 174-
179. 

CHIrOȘCA, Dorian. Conținutul şi 
natura juridică a dreptului de succe-
dare. In: Probleme teoretice și practice 
ale economiei proprietății intelectuale: 
materialele ed. a 6-a a conf. intern. șt.-
pract., 16-17 noiem. 2006. Ch.: AGePI, 
2006, pp. 210-216. 

CHIrOȘCA, Dorian. Conținutul şi 
natura juridică a dreptului subiectiv la 
demonstrarea publică a operei. In: Pro-
bleme teoretice și practice ale economiei 
proprietății intelectuale: materialele ed. 
a 6-a a conf. intern. șt.-pract., 16-17 no-
iem. 2006. Ch.: AGePI, 2006, pp. 219-
223. 

CHIrOȘCA, Dorian. Conținutul şi 
natura juridică a dreptului subiectiv 
la difuzarea operei în legislația rM. 
evoluție şi perspective. Revista Româ-
nă de Dreptul Proprietății Intelectuale. 
2006, 4 (9), 16-29. ISSN 1854-7241. 

CHIrOȘCA, Dorian. Conținutul şi 
natura juridică a drepturilor autorului 
la integritatea operei şi dreptul la stima 
reputației. Studia Universitatis. Ser. St. 
sociale. 2007, 3, 71-76. ISSN 1857-2081. 

CHIrOȘCA, Dorian. Conținutul şi 
natura juridică a drepturilor autoru-
lui la paternitate şi la nume. In: Lec-
turi AGEPI: comunicări prezentate la 
simp. anual șt.-pract., privind protecția 
proprietății intelectuale, 19-20 apr. 
2007. Ch.: AGePI, 2007, pp. 127-136. 

CHIrOȘCA, Dorian. Copia privată 
– o limită a exercitării dreptului de au-
tor în legislația rM. Revista Română de 
Dreptul Proprietății Intelectuale. 2007, 
3, 15-27. ISSN 1854-7241. 

CHIrOȘCA, Dorian. Problemele de-
fini ii dreptului de autor. Revista Româ-
nă de Dreptul Proprietății Intelectuale. 
2007, 2, 58-70. ISSN 1854-7241. 

CHIrOȘCA, Dorian. rolul orga-
nelor administrative şi al societăților 
de gestiune colectivă în promovarea 
creativității şi a industriilor bazate pe 
dreptul de autor. Revista Română de 
Dreptul Proprietății Intelectuale. 2008, 
3, 33-37. ISSN 1854-7241. 

CHIROȘCA Igor s-a născut la 6 
septembrie 1982 în or. Chişinău. 

În 2000 a absolvit Liceul teoretic „C. 
Stere” din or. Soroca. În 2000- 2004 a 
urmat studii la Facultatea de Drept a 
USM, devenind licenţiat în drept cu 
tema: The copyright în internațional re-
glementation.
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În 2005, în cadrul 
Filierei anglofone a 
Facultăţii de Drept, 
USM, a susținut teza 
de masterat – Noţi-
unea, trăsăturile și 
categoriile obiectelor 
dreptului de autor. 
În 2007-2008 a făcut 
studii de masterat, în 

domeniul Proprietăţii intelectuale, la 
Universitatea din Torino, Italia. Aici, a 
susținut teza de masterat – Ownership 
of works of fine art and copyright: har-
mony or conflict? Overview of the mol-
davian copyright legislation. În 2008 a 
urmat studii la distanţă (50 ore) Curs 
general de Proprietate intelectuală, 
după finalizarea cărora, a obţinut Cer-
tificatul Academiei OMPI.

În 2005-2009 a făcut studii de docto-
rat la USM, după care, a susținut teza de 
doctorat la specialitatea 12.00.03-Drept 
privat – Reglementarea juridică a rela-
ţiilor privind operele de artă plastică, 
conducător ştiinţific victor vOLCIN-
SCHI, dr., prof.

În 2009-2011 şi-a aprofundat cunoş-
tinţele în cadrul INj. A efectuat stagii 
de cercetare la implementarea proiec-
telor de mobilitate ştiinţifică şi uni-
versitară, organizate de Agenţia Uni-
versitară Francofonă, la Universitatea 
Montesquieu Bordeaux Iv (Franţa, 
2006). În 2010 a contribuit la realizarea 
Programului de consolidare a capacită-
ţilor profesioniștilor din domeniul justi-
ţiei, organizat de către Departamentul 
de Stat al SUA/OPDAD şi Ambasada 
SUA din Moldova, desfăşurat în SUA – 
Washington, D.C., Madison, W.I., and 
Columbia, S.C.

Începând cu anul 2004, şi-a axat acti-
vitatea în sfera didactică şi de cercetare 

ştiinţifică, în funcţie de lector, lector 
superior la disciplinele: Dreptul concu-
renţei şi dreptul proprietăţii intelectuale, 
la Catedra de drept al antreprenoriatu-
lui, USM şi în cadrul Filierei anglofone.

A participat la foruri de nivel inter-
naţional: seminarul Dreptul de autor 
și drepturile de difuziune (Agenţia de 
Stat pentru Proprietate Intelectuală a 
rM, Organizaţia Mondială a Proprie-
tăţii Intelectuale, Confederaţia Inter-
naţională a Societăţilor Autorilor şi 
Compozitorilor, 2006), simpozionul 
subregional Instruirea și instruirea în 
domeniul proprietăţii intelectuale (Or-
ganizaţia Mondială a Proprietăţii Inte-
lectuale, Agenţia de Stat pentru Propri-
etate Intelectuală, Ministerul educaţiei 
şi Tineretului al rM, 2008), conferinţa 
Intellectual Property and Development 
(Geneva, elveția, 2008), simpozionul 
Predarea proprietăţii intelectuale în 
universităţile din ţările de tranziţie (Po-
lonia, Cracovia, 2009), atelierul de lu-
cru Tehnici de prezentare a unei cauze 
penale într-un proces de judecată (Ofi-
ciul Consilierului juridic al Ambasadei 
SUA în rM, INj, Biroul din rM al Aso-
ciaţiei Avocaților Americani, Iniţiativa 
pentru Supremaţia Legii, 2010).

Din 2004 – membru al Catedrei 
UNeSCO pentru Drept de Autor din 
rM.

În 2012 a devenit membru al Uniunii 
Avocaților din Moldova, avocat în ca-
drul BAA Intelect Pro.

Bibliografie selectivă: 
CHIrOȘCA, Igor şi Dorian 

CHIrOȘCA. Culegere de materiale în 
domeniul dreptului de autor și drep-
turilor conexe: [CD-rOM] în formă 
interactivă realizat în cadrul Catedrei 
UNeSCO pentru Drept de Autor, cu 

Igor Chiroșca 
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suportul financiar al Biroului UNeS-
CO din Moscova. Ch., 2007. 

CHIrOȘCA, Igor. Reglementarea ju-
ridică a relațiilor aferente operelor de 
artă plastică. Ch.: CeP USM, 2012. 274 
p. ISBN 978-9975-71-264-4. 

CHIrOȘCA, Igor. Reglementarea ju-
ridică a relațiilor privind operele de artă 
plastică: autoreferat (12.00.03). Ch., 
2009. 28 p. 

CHIrOȘCA, Igor. Reglementarea ju-
ridică a relațiilor privind operele de artă 
plastică: tz. (12.00.03). Ch., 2009. 233 p. 

* * * 
CHIrOȘCA, Igor, T. BODIUL şi Do-

rian CHIrOȘCA. Curriculum la disci-
plina Dreptul proprietății intelectuale. 
In: Instruirea și instruirea în domeniul 
proprietății intelectuale: material simp. 
subregional. Ch., 2008, pp. 3-23. 

CHIrOȘCA, Igor. Dreptul de autor 
– un drept moral sau patrimonial. In: 
Lecturi AGEPI: comunicările, prezenta-
te la ed. a IX-a a Simp. anual șt.-pract., 
privind protecția proprietății intelectua-
le. Ch.: AGePI, 2006, pp. 198-202. 

CHIrOȘCA, Igor. evoluția istorică a 
reglementărilor juridice a relațiilor ce 
țin de operele de arta plastică. Partea I. 
Revista Română de Dreptul Proprietății 
Intelectuale. 2010, 1, 161-168. ISSN 
1854-7241. 

CHIrOȘCA, Igor. evoluția istorică a 
reglementărilor juridice a relațiilor ce 
țin de operele de arta plastică. Partea II. 
Revista Română de Dreptul Proprietății 
Intelectuale. 2010, 4, 9-11. ISSN 1854-
7241. 

CHIrOȘCA, Igor. Legătura indisolu-
bilă dintre operă şi suportul ei material 
– particularitate esențială a operei de 
artă plastică. In: Perspective de evoluție 
și integrare europeană. Cercetare și ino-
vare: materialele conf. șt. a doctoran-

zilor și masteranzilor. Ch.: CeP USM, 
2009, pp. 170-171. 

CHIrOȘCA, Igor. Locul operei de 
artă plastică în sistemul obiectelor de 
protecție juridică din rM. Revista INJ. 
2010, 2, 69- 72. ISSN 1857-2405. 

CHIrOȘCA, Igor. Opera de artă 
plastică – un bun corporal sau incor-
poral? In: Probleme teoretice și practice 
ale economiei proprietății intelectuale: 
materialele conf. intern. șt.-pract. ed. 
vI-a. Ch.: AGePI, 2009, pp. 118-120. 

CHIrOȘCA, Igor. Problemele de-
finirii operei de artă în dreptul de au-
tor al rM. Revista Română de Dreptul 
Proprietății Intelectuale. 2007, 4, 62-72. 
ISSN 1854-7241. 

CHIrOȘCA, Igor. reglementarea 
juridică a relațiilor privind operele de 
artă plastică. [Accesat 10.11.2015] Dis-
ponibil: http://www.cnaa.md/files/the-
ses/009/14528/igor_chirosca_thesis.pdf. 

CHIrOȘCA, Igor. The work of fi-
neart – a source of potential conflicts 
between the author and the owner 
of the material support of the work. 
Overview of the moldavian copyright 
legislation. Revista Română de Dreptul 
Proprietății Intelectuale. 2009, 1, 28-42. 
ISSN 1854-7241. 

CHIrOȘCA, Igor. Unele aspecte pri-
vind forma obiectivă de exprimare – 
dovadă suficientă a caracterului patri-
monial al ideii în dreptul de autor. In: 
Probleme teoretice și practice ale econo-
miei proprietății intelectuale: materiale-
le conf. intern. șt.-pract. ed. vI-a. Ch.: 
AGePI, 2006, pp. 168-174. 

CHIrOȘCA, Igor. Unele considerații 
privind conceptul de operă în dreptul 
de autor. In: Învățământul superior și 
cercetarea – piloni ai societății bazate 
pe cunoaștere (dedicată jubileului de 60 
ani ai USM): materialele conf. intern. 
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șt.-pract. vol. II. Șt. socioumanistice. 
Ch., 2006, pp. 379-380. 

vOLCINSCHI, v. şi Igor CHI-
rOȘCA. Originalitatea operelor de li-
teratură, artă şi ştiință – condiție sine 
qua non a protejabilității în dreptul 
de autor. Legea și viața. 2005, 8, 8-11. 
ISSN 1810-309X. 

CHIRTOACĂ Leonid s-a năs-
cut la 12 iunie 1967 în s. vadul-

raşcov, r-nul Șoldăneşti. În 1990-1994 
a făcut studii la Facultatea de Drept a 
Universității „Nicolae Titulescu” din 
or. Craiova, românia. 

În 2001 a susținut teza de doctorat 
– Regimul juridic al contractului de na-
vlosire în dreptul comparat, cu specială 
privire la dreptul rusesc, conducător 
ştiințific Octavian CĂPĂȚÎNĂ, dr., 
prof. univ. 

A efectuat stagii de cercetare şi de 
instruire profesională: Post graduate 
training, Management of a Public Ad-
ministration Academy (University of 
Connecticut, SUA, 1995), Advanced 
Training în Internaţional Humanitarian 
Law and Current Conflicts: New Chal-
lenges and Dilemmas (Berlin, Germany, 
2005), la Colegiul Naţional de Apărare 
al Universității Naţionale de Apărare 
„Carol II” (Bucureşti, 2005-2006), Se-
curitate Naţională și Apărare, Milita-
ry english Course, St. john University 

(York, Great Britain, 
2006), Black Sea Se-
curity Program, Har-
vard University, john 
F. Kennedy School of 
Government (SUA, 
2007), The Estonian 
Experience of EU and 
NATO Integration 

(estonian School of Diplomacy, Tallinn, 
2007), Curs de asigurare și promovare 
a protecţiei drepturilor omului în Mol-
dova prin prisma CEDO (Ch., 2008), 
Curs de pregătire a mediatorilor atestați 
(Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă”, Ch., 2012).

Activitatea profesională şi-a înce-
put-o în cadrul AAP şi la USM ca 
lector asistent, lector, lector superior; 
din 2008 – conferenţiar universitar la 
USeM.

În perioada 2005-2008 a exercitat 
funcţia de şef al Aparatului Ministru-
lui Apărării rM. Din 2008 - cercetător 
ştiinţific la IISD al AȘM. În 2012 a fost 
ales secretar ştiinţific al SȘP, la specia-
litatea 12.00.03 pe lângă IISD al AȘM.

În 1997 a devenit membru al Uniu-
nii Avocaților din Moldova, practicând 
avocatura în cadrul BAA Buiucani.

Bibliografie selectivă: 
CHIrTOACĂ, Leonid, Alexandru 

BUrIAN, Natalia BereGOI et. al. 
Evoluția sistemului internațional și pro-
cesele de integrare europeană: monogr. 
Ch.: CeP USM, 2015. 268p. 

CHIrTOACĂ, Leonid. Drept ci-
vil. Teoria generală a obligațiilor. Ch.: 
Print-Cargo, 2015. 263p. 

CHIrTOACĂ, Leonid. Drept civil. 
Partea generală: curs de lecții. Ch.: CeP 
USM, 2008. 166 p. ISBN 978-9975-70-
701-5. 

CHIrTOACĂ, Leonid. Regimul juri-
dic al contractului de navlosire în drept 
comparat, cu specială privire la drep-
tul românesc și rusesc. Ch.: CeP USM, 
2011. 202 p. ISBN 978-9975-71-094-7. 

CHIrTOACĂ, Leonid. Regimul juri-
dic al contractului de navlosire în drep-
tul comparat, cu specială privire la drep-
tul rusesc: tz. dr. Bucureşti, 2000. 211 p.Leonid Chirtoacă 
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* * * 
CHIrTOACĂ, Leonid, Natalia 

CHIrTOACĂ, şi Cristina MArTÎN-
IUC. Protejarea intereselor statului 
acreditant şi a cetățenilor acestuia pe 
teritoriul statului de reşedință. Revista 
de Filosofie și Drept. 2005, 1-3, 77-81. 
ISNN 0236-3062. 

CHIrTOACĂ, Leonid şi Natalia 
CHIrTOACĂ. Noțiunea şi statutul 
juridic al funcționarului internațional. 
Legea și viața. 8, 2005, 12-16. ISSN 
1810-309X. 

CHIrTOACĂ, Leonid şi Nata-
lia CHIrTOACĂ. Statutul juridic al 
organizației internaționale. Revista 
de Filosofie și Drept. 1-2, 2006, 73-77. 
ISNN 0236-3062. 

CIrTOACĂ, Leonid şi Natalia CHI-
rOACĂ. Suveranitate şi statalitate. 
Revista de Filosofie și Drept. 2004, 1-3, 
145- 146. ISNN 0236-3062. 

CHIrTOACĂ, Leonid şi Natalia 
CHIrTOACĂ Suveranitatea – element 
definitoriu al personalității juridice 
internaționale a statului internațional. 
In: Anuar șt. IRIM. vol. v. Ch., 2007, 
pp. 237-241. 

CHIrTOACĂ, Leonid şi Cristina 
MArTÎNIUC. Unele aspecte privind 
recunoaşterea statelor. In: Anuar șt. 
IRIM. vol. v. Ch., 2007, pp. 276-279. 

CHIrTOACĂ, Leonid. Acțiunea în 
revendicare - mijloc juridic de protecție 
a dreptului de proprietate. Revista Mol-
dovenească de Drept Internațional și 
Relații Internaționale. 2013, 2, 26-35. 
ISSN 1857-1999. 

CHIrTOACĂ, Leonid. Apelul – cale 
de atac în Consiliul europei. Avocatul 
Poporului. 1998, 1, 11-14. ISSN 1819-
7141. 

CHIrTOACĂ, Leonid. Aspecte ale 
unor acte de procedură în procesul ci-

vil. Avocatul Poporului. 2002, 7, 35-38. 
ISSN 1819-7141. 

CHIrTOACĂ, Leonid. recovery of 
damages caused in connection with 
the violation of the proceeding within 
a reasonable time, a novelty in the le-
gislation of the republic of Moldova. 
European Journal of Law and Public 
Administration. 2014, 1, 37-47. ISSN 
2360-6754. 

CHIrTOACĂ, Leonid. răspunde-
rea civilă delictuală pentru fapta al-
tuia. Revista Moldovenească de Drept 
Internațional și Relații Internaționale. 
2013, 4. ISSN 1857-1999. 

CHIrTOACĂ, Leonid. reforma 
militară în forțele armate ale rM: 
considerații structurale. Gândirea 
Militară românească. 2006, 1, 17-22. 
ISSN 1454-0460. 

CHIrTOACĂ, Leonid. Teoria im-
previziunii prin prisma Codului civil al 
rM. revista de ştiințe juridice. 2015, 1, 
118-124. ISSN 1454-3699.

* * * 
КИРТОАКЭ, Леонид и КИРТОА-

КЭ, Наталья. Европейская интегра-
ция РМ. Европейское право – но-
вая юридическая отрасль. Revista 
Moldovenească de Drept Internațional 
și Relații Internaționale. 2008, 1, 34-39. 
ISSN 1857-1999. 

CHIRTOACĂ Lilia s-a născut la 
6 ianuarie 1973. A făcut studii la 

Facultatea de Istorie şi Limba latină 
(1990-1995) şi la Facultatea de Drept 
(1993-1997) a Universității „Nicolae 
Titulescu” din or. Craiova, românia. 

În 2003 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.01-Teoria şi istoria 
dreptului – Reforma judecătorească din 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea 
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în Basarabia, condu-
cător ştiințific elena 
ArAMĂ, dr. hab., 
prof. univ. 

În 2002 a efectuat 
un stagiu de forma-
re la Școala inter-
naţională de drept 
român, în cadrul 
Universității din var-

şovia, Facultatea de Drept.
În 1995 a debutat, în activitatea pro-

fesională, în calitate de lector la Cate-
dra de limbi clasice, Facultatea de Lite-
re, USM. Din 1997 - conferenţiar uni-
versitar la Catedra de teorie şi istorie a 
dreptului, Facultatea de Drept, USM.

A participat şi a prezentat comuni-
cări la conferinţe naţionale şi interna-
ţionale.

A participat în cadrul Proiectului 
UE în realizarea reformelor anticorup-
ţie, la elaborarea Raportului funcţional 
privind asigurarea protecţiei datelor cu 
caracter personal în cadrul structurilor 
MAI (MIAPAC) (2013).

În perioada 1998-2005 a practicat 
avocatura în cadrul BAA Buiucani.

În 2006 a devenit notar public cu te-
ritoriul de activitate în r-nul Hânceşti, 
din 2010 – în mun. Chişinău.

Bibliografie selectivă: 
CHIrTOACĂ, Lilia. Reforma jude-

cătorească din a doua jumătate a seco-
lului al XIX-lea în Basarabia: autorefe-
rat (12.00.01). Ch., 2003. 26 p. 

CHIrTOACĂ, Lilia. Reforma judecă-
torească din a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea în Basarabia: tz. (12.00.01). 
Ch., 2003. 161 p. 

CHIrTOACĂ, Lilia. Tratat de drep-
tul familiei. Ch.: Bons Offices 2005. 296 
p. ISBN 9975-9286-2-5. 

GUȘTIUC, Andrei, Liliana CHIr-
TOACĂ şi veronica rOȘCA. Istoria 
universală a statului și dreptului (pe-
rioada antică). vol. 1. Ch.: elena vI, 
2001. 259 p. ISBN 9975-70-035-7; 
9975-930-28-X.

GUȘTIUC, Andrei, Liliana CHIr-
TOACĂ şi veronica rOȘCA. Istoria 
universală a statului și dreptului (peri-
oada contemporană). vol. 4. Ch.: USM, 
2003. 176 p. ISBN 9975-70-306-2; 
9975-935-03-6. 

GUȘTIUC, Andrei, Liliana CHIr-
TOACĂ şi veronica rOȘCA. Istoria 
universală a statului și dreptului (pe-
rioada medievală). vol. 2. Ch.: elena 
vI, 2001. 244 p. ISBN 9975-70-043-8; 
9975-930-32-8. 

GUȘTIUC, Andrei, Liliana CHIr-
TOACĂ şi veronica rOȘCA. Istoria 
universală a statului și dreptului (pe-
rioada modernă). vol. 3. Ch.: USM, 
2002. 144 p. ISBN 9975- 70-180-9; 
9975-930-60-3. 

* * * 
CHIrTOACĂ, Lilia. Configurarea 

marelui sistem de drept romano-ger-
man. Analele șt. ale USM. Ser. Șt. socio-
umanistice. 2005, 1, 28-31. ISSN 1857-
3622. 

CHIrTOACĂ, Lilia. Considerații 
generale privind reforma judecăto-
rească din Basarabia în a doua jumă-
tate a secolului al XIX–lea. In: Bilanțul 
activității șt. a USM pe anii 1996-1997: 
materialele conf. corpului didactico-șt., 
30 sept.-5 oct. 1998. Ch.: USM, 1998, 
pp. 19-22. 

CHIrTOACĂ, Lilia. Dreptul roman 
şi unitatea juridică europeană. Ana-
lele șt. ale USM. Ser. Șt. socioumanis-
tice. 2004, 1, 43- 47. ISSN 1857-3622. 
CHIrTOACĂ, Lilia. Influențe romane 
asupra dreptului civil contemporan. 

Lilia Chirtoacă
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Analele șt. ale USM. Ser. Șt. sociouma-
nistice. 2004, 1, 20-23. ISSN 1857-3622. 

CHIrTOACĂ, Lilia. justiția de îm-
păcare în Basarabia în baza reformei 
judecătoreşti din a doua jumătate a sec. 
al XIX-lea. Analele șt. ale USM. Ser. Șt. 
socioumanistice. 2004, 1, 257-260. ISSN 
1857-3622. 

CHIrTOACĂ, Lilia. Pregătirea şi 
efectuarea reformei judiciare în Ba-
sarabia în a doua jumătate a sec. al 
XIX-lea. Analele șt. ale USM. Ser. Șt. 
socioumanistice. 1999, 1, 22-25. ISSN 
1857-3622. 

CHIrTOACĂ, Lilia. reforma ju-
decătorească în Basarabia: aspecte 
privind organizarea judecătorească şi 
izvoarele dreptului în a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea. Buletinul Asocia-
ţiei Tinerilor Juriști. 1998, 9 (13), 14-21. 

CHIrTOACĂ, Lilia. Unele aspecte 
ale protecției persoanelor privind pre-
lucrarea automatizată a datelor cu ca-
racter personal. In: Condiții la dezvol-
tarea doctrinară a dreptului. Dimensiu-
nea științifică și praxilogică a dreptului: 
materialele conf. intern. șt.-pract. Uniu-
nea Juriștilor din Moldova, USM. Ch.: 
USM, 2009, pp. 92-94. 

CHIrTOACĂ, Lilia. Unele aspecte 
comparative ale evoluției sistemului 
judecătoresc din Basarabia din se-
colul al XIX-lea. In: Funcționalitatea 
Instituțiilor democratice în statul de 
drept: materialele conf. intern. șt.-pract. 
Ch., 2003, pp. 602-609. 

CHIRTOACĂ Natalia s-a născut 
la 26 mai 1973 în s. Mereni, r-nul 

Anenii Noi. În 1990-1994 a făcut studii 
la Facultatea de Drept a Universității 
„Nicolae Titulescu” din or. Craiova, 
românia.

În 2001 a susținut 
teza de doctorat – 
Misiunile diplomatice 
permanente, condu-
cător ştiinţific Du-
mitra POPeSCU, dr., 
prof. univ.

În 2006 a urmat un 
stagiu de cercetare 
la Centrul de drept 
european Constituţional Research în 
the European Context; Modern resear-
ch and management techniques, Atena, 
Grecia. A participat la a II-a Școală de 
vară internaţională a tinerilor istorici 
Власть и общество: опыт Совет-
ского Союза и стран СНГ (Sankt-Pe-
tersburg, 2007) şi la a III-a Școală de 
vară internaţională a tinerilor istorici 
Власть и общество в истории: Гео-
политические изменения на постсо-
ветском пространстве в конце XX-
нач. XXI вв. (Chişinău, 2008).

A deţinut funcţii în sfera didactică: 
lector, lector superior, conferenţiar 
interimar la AAP (1994-2004, 2006-
2007), conferenţiar universitar titular 
la Catedra de Știinţe juridice a USM 
(2004-2009). 

În 2001 a devenit membru al Aso-
ciaţiei de drept internaţional rM. În 
2006-2007, în calitate de asistent coor-
donator, a reprezentat rM, în proiectul 
internaţional Center for Peace Initiati-
ves, Democracy Changes and Conflict 
Resolution. Internaţional Summer 
School and Distance learing în Moldo-
va, IISD al AȘM, Academia Diploma-
tică din viena, Austria HILSWerK, 
NGO World Window. 

Secretar ştiinţific al SȘP şi secre-
tar ştiinţific al CȘS D-30.12.00.10-
24.06.04 la specialitatea 12.00.10-Drept 
internațional public din cadrul USM 

Natalia Chirtoacă 
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(2004-2006); secretar ştiinţific al CȘS 
DH-15.12.00.10-24.06.04, la speciali-
tatea 12.00.10-Drept internațional pu-
blic din cadrul IISD al AȘM, din 2006; 
secretar ştiinţific al Consiliului de re-
dacţie Revista Moldovenească de Drept 
Internaţional și Relaţii Internaţionale 
(din 2006); secretar ştiinţific, membru 
al Comisiei de experţi în drept (din 
2008).

Șef al Secției drept internațional şi 
relații internaționale a Institutului de 
Cercetătări juridice şi Politice al AȘM. 

În 1996-1999 a studiat evoluţia şi 
mecanismele de realizare a diplomaţi-
ei clasice şi diplomaţiei în organizaţii-
le internaţionale, precum şi specificul 
diplomaţiei moldoveneşti. Ulterior, în 
1998-2000, a fost preocupată de studi-
erea etapelor apariţiei şi evoluţiei con-
flictului transnistrean, analizând docu-
mentele semnate în cadrul procesului 
de negocieri, privind problema soluţi-
onării conflictului transnistrean, pro-
punând unele soluţii de reglementare. 
Din 2006, în colaborare cu cercetătorii 
ştiinţifici din cadrul IISD al AȘM, a 
participat la elaborarea bazelor ştiinţi-
fice şi practice ale sistemului de drept 
al rM, în contextul integrării europene

Autor a peste 40 publicaţii în do-
meniul Dreptului internaţional public, 
Dreptului diplomatic și consular, pro-
tocolului și ceremonialului diplomatic, 
Dreptului european etc.

Mențiuni: Medalia jubiliară 60 de ani 
ai USM. În 2008, pentru actvitatea şti-
inţifică, a fost menţionată cu Premiul 
AȘM pentru știinţă şi, în 2009, cu Di-
plomă şi Premiu pentru participarea ac-
tivă la organizarea Forului intelectuali-
tăţii statelor-membre ale CSI, ed. a Iv-a, 
Chişinău.

Bibliografie selectivă:
ArHILIUC, victoria, Cristina Ce-

BAN, Natalia CHIrTOACĂ et. al. 
Reprezentanţele organizaţiilor interna-
ţionale în RM. Ch.: CeP USM, 2008. 
ISBN 978-9975-70-481-6.

CHIrTOACĂ, Natalia, Marcel GA-
rAZ, Oazu NANTOI şi Iurie PÎNTeA. 
Aspecte ale conflictului transnistrean. 
Ch.: Știinţa, 2001. 140 p. ISBN 9975-
67-255-9.

CHIrTOACĂ, Natalia. Drept 
internațional public în scheme: note de 
curs. Ch.: Business elita, 2009. 79 p. 
ISBN 978-9975-9693-3-8.

CHIrTOACĂ, Natalia. Misiunile di-
plomatice permanente: tz. dr. Bucureşti, 
2000. 305 p.

 * * *
CHIrTOACĂ, Natalia şi A. CAUIA. 

Combatanţii şi dreptul la viaţă. Studii 
juridice universitare. 2008, 3-4, 182-
190. ISSN 1454-3699.

CHIrTOACĂ, Natalia şi A. CAUIA. 
Problemele aplicării Dreptului interna-
ţional umanitar în cadrul conflictelor 
armate contemporane. Revista Moldo-
venească de Drept Internaţional și Rela-
ţii Internaţionale. 2009, 4, 17-26. ISSN 
1857-1999.

CHIrTOACĂ, Natalia şi C. MArT-
ÎNIUC. Aspecte ale calităţii de su-
biect de drept internaţional a statelor 
cu structură complexă. Legea și viaţa. 
2008, 6, 22-26. ISSN 1810-309X.

CHIrTOACĂ, Natalia şi Leonid 
CHIrTOACĂ. Suveranitate şi statali-
tate. Revista de Filosofie și Drept. 2004, 
1-3, 145-146. ISSN 0236-3062.

CHIrTOACĂ, Natalia şi Leonid 
CHIrTOACĂ. Noţiunea şi statutul 
juridic al funcţionarului internaţio-
nal. Legea și viaţa. 2005, 8, 12-16. ISSN 
1810-309X.
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CHIrTOACĂ, Natalia şi Leonid 
CHIrTOACĂ. rolul organizaţiilor 
internaţionale în diplomaţia contem-
porană. Legea și viaţa. 2004, 8, 15-16. 
ISSN 1810-309X.

CHIrTOACĂ, Natalia şi Leonid 
CHIrTOACĂ. Statutul juridic al orga-
nizaţiei internaţionale. Revista de Filo-
sofie și Drept. 2006, 1-2, 73-77. ISNN 
0236-3062.

CHIrTOACĂ, Natalia şi v. SPÎNU. 
evoluţia şi relevanţa actuală a Conven-
ţiei din 1951 privind statutul refugia-
ţilor. Revista Moldovenească de Drept 
Internaţional și Relaţii Internaţionale. 
2010, 3, 48-57. ISSN 1857-1999.

CHIrTOACĂ, Natalia şi v. TAr-
Lev. Prevenirea şi eradicarea violenţei 
împotriva femeilor prin prisma regle-
mentărilor internaţionale. Revista Mol-
dovenească de Drept Internaţional și 
Relaţii Internaţionale. 2010, 3, 132-140. 
ISSN 1857-1999.

CHIrTOACĂ, Natalia şi v. TArLev. 
Protecţia drepturilor femeii la nivel re-
gional. Revista Moldovenească de Drept 
Internaţional și Relaţii Internaţionale. 
2010, 4, 15-27. ISSN 1857-1999.

CHIrTOACĂ, Natalia, Leonid 
CHIrTOACĂ şi C. MArTÎNIUC. 
Protejarea intereselor statului acredi-
tant şi a cetăţenilor acestuia pe terito-
riul statului de reşedinţă. Revista de Fi-
losofie și Drept. 2005, 1-3, 77-81. ISSN 
0236-3062.

CHIrTOACĂ, Natalia. Codificarea 
regulilor cu privire la reprezentarea 
statelor în relaţiile lor cu organizaţiile 
internaţionale. Revista Moldovenească 
de Drept Internaţional și Relaţii Inter-
naţionale. 2006, 1-2, 19-25. ISSN 1857-
1999.

CHIrTOACĂ, Natalia. Diplomaţia 
mijloc de realizare a politicii externe a 

statelor: forme şi caracteristici. Legea și 
viaţa. 2005, 10, 19-23. ISSN 1810-309X.

CHIrTOACĂ, Natalia. Misiunile di-
plomatice organe ce contribuie la men-
ţinerea şi dezvoltarea relaţiilor interna-
ţionale. Legea și viaţa. 2005, 9, 26-29. 
ISSN 1810-309X.

CHIrTOACĂ, Natalia. Prevenirea şi 
sancţionarea infracţiunilor contra persoa-
nelor care se bucură de protecţie interna-
ţională, inclusiv agenţii diplomatici. Legea 
și viaţa. 2004, 7, 18-20. ISSN 1810-309X.

CHIrTOACĂ, Natalia. Statutul ce-
tăţeanului în Uniunea europeană. Re-
vista Moldovenească de Drept Interna-
ţional și Relaţii Internaţionale. 2008, 2, 
16-20. ISSN 1857-1999.

CHIrTOACĂ, Natalia. Statutul indi-
vidului în dreptul internaţional public. 
Revista Naţională de Drept. 2005, 1-2, 
40-42. ISSN 1811-0770.

CHIrTOACĂ, Natalia. Suveranita-
tea fundament politic şi juridic al per-
sonalităţii juridice internaţionale a sta-
tului. Revista Moldovenească de Drept 
Internaţional și Relaţii Internaţionale. 
2008, 3, 8-11. ISSN 1857-1999.

CHIrTOACĂ, Natalia. Unele aspec-
te privind fundamentarea teoretică şi 
juridică a imunităţilor şi privilegiilor 
diplomatice. Legea și viaţa. 2005, 1, 12-
13. ISSN 1810-309X.

CHISARI-RURAC Aliona s-a năs-
cut la 11 martie 1977. În 1994 

a absolvit Școala medie în s. Tabani, 
r-nul Briceni. A urmat studii la Facul-
tatea de Drept a USM – licența (1994-
1999), studiile de masterat (2000-2001) 
şi doctorantura (2001-2006). 

În 2006 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.03-Drept privat – 
Reglementări juridice privind asistența 
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socială a copilului 
și a familiei cu copii 
în RM, conducător 
ştiințific Alexandru 
COjUHArI, dr. hab., 
prof. univ.

În 1999 şi-a înce-
put activitatea di-
dactică în calitate 
de lector la Catedra 

dreptul muncii, apoi prodecan (2006-
2008), lector superior la Departamen-
trul drept privat a USM; conferențiar la 
Catedra psihologie aplicată şi asistență 
socială a Universității “Ion Creangă” 
(2009-2010). jurist la Asociaţia de 
Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic şi 
la Centrul Speranţa din mun. Chişinău 
(2005); jurist consultant în cadrul pro-
iectului Comunitate Incluzivă Moldo-
va KHSIMA, 2009). 

Membru al grupurilor de elaborare a 
modificărilor la Codul familiei al rM, 
(UNICeF-Ue/TACIS, 2006) şi a Cu-
legerii de acte normative în domeniul 
protecţiei drepturilor copilului și fami-
liei (UNICeF Moldova, 2006); consul-
tant naţional al proiectului Susţinere 
în implementarea Planului naţional de 
acţiuni în domeniul drepturilor omului 
în RM (UNDP, 2007-2008).

Consilier al viceprim-ministrului pe 
probleme sociale (din 2015). 

Autor a peste 20 de publicații în do-
meniul dreptului procesual civil şi pro-
tecţiei sociale. 

Bibliografie selectivă:
CHISArI, Aliona. Pensia de la A 

la Z: ghid. ed. bilingvă. Ch.: Primex 
COM SrL, 2010. 156 p. ISBN 978-
9975-4147-0-8.

CHISArI, Aliona. Reglementări juri-
dice privind asistența socială a copilu-

lui și a familiei cu copii în RM: tz. dr. 
(12.00.03). Ch., 2006. 151 p. 

CHISArI, Aliona. Reglementări juri-
dice privind asistența socială a copilului 
și a familiei cu copii în RM: autoreferat 
(12.00.03). Ch., 2006. 24 p. 

* * *
CHISArI, Aliona. Ce este contrac-

tul individual de muncă? [citat 3 no-
iem. 2015]. Disponibil: http://www.
americanbar.org/content/dam/aba/
directories/roli/moldova/moldova-em 
lpoyee-rights-2006-rom.authcheck-
dam.pdf

СIMIL Dorin s-a născut la 15 fe-
bruarie 1973 în or. Cupcini, r-nul 

edineţ. În 1990 a absolvit Școala medie 
nr. 2 din or. Cupcini, cu medalie de aur. 
În 1990-1995 a făcut studii la Faculta-
tea de Drept a USM. 

Studiile de doctorat le-a urmat la 
Universitatea de Stat din Moscova 
„M.v. Lomonosov” în 1998-2001. Aici, 
în 2001, a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.03-Drept privat – 
Гражданско-правовая модель финан-
сового лизинга в Российской Федера-
ции и Республике Молдова, conducă-
tor ştiinţific Andrei ȘerSTOBITOv, 
dr., prof. univ. 

În 1995 şi-a început activitatea di-
dactică, în cadrul Catedrei de drept 
civil a Facultăţii de Drept a USM, ca 
lector, apoi – lector 
superior, conferenţi-
ar universitar, având 
disciplinele de pre-
dare: Drept civil (con-
tractele speciale); Ca-
lificarea raporturilor 
civile; Dreptul trans-
portului.

Aliona Chisari-
Rurac

Dorin Cimil
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În 1996 a devenit membru al Uniunii 
Avocaților din Moldova, avocat la BAA 
al Facultăţii de Drept a USM, consul-
tant juridic al companiilor comerciale. 

Și-a extins activitatea în cadrul SȘP, 
la specialitatea 12.00.03-Drept privat: 
(drept civil) şi în cadrul CȘS, având 
abilități să conducă teze de doctorat. 

Membru al Consiliului ştiinţific al 
Colegiului civil, comercial si de con-
tencios administrativ al CSj; membru 
al Asociaţiei române pentru Studiul 
Dreptului comparat si al dreptului In-
ternaţional Privat (rACIPS).

Autor a peste 40 de publicaţii ştiinţi-
fice şi didactice în domeniul Dreptului 
civil şi comercial. 

Bibliografie selectivă:
CHIBAC, Gh. şi Dorin CIMIL. Drept 

civil. Prelegeri: unele categorii de obli-
gaţii. ed. a 2-a, revăz. şi complet. Ch.: 
Ce USM, 2002. 204 p. ISBN 9975-70-
179-5.

 * * *
CIMIL, Dorin şi Sorin BrUMĂ. Na-

tura juridică a răspunderii subsidiare. 
Revista Naţională de Drept. 2009, 4, 62-
66. ISSN 1811-0770.

CIMIL, Dorin. Antecontractul. Re-
vista Naţională de Drept. 2011, 9, 2-7. 
ISSN 1811-0770.

CIMIL, Dorin. Importanţa juridică 
a negocierii contractelor. Revista Na-
ţională de Drept. 2011, 5, 10-13. ISSN 
1811-0770.

CIMIL, Dorin. Instituţia calificării 
contractelor civile. Revista Naţională 
de Drept. 2009, 3, 37-40. ISSN 1811-
0770.

CIMIL, Dorin. Instituţia calificării 
contractelor civile. Revista Naţională 
de Drept. 2011, 4, 13-17. ISSN 1811-
0770.

CIMIL, Dorin. Oportunitatea mo-
delelor contractuale legale. Revista 
Națională de Drept. 2012, 2, 11-12. 
ISSN 1811-0770.

CIMIL, Dorin. reflecţii asupra teori-
ei contractului civil. Revista Națională 
de Drept. 2012, 4. ISSN 1811-0770.

* * *
ЧМИЛ, Дорин. Гражданско-

правовая модель финансового лизин-
га в Российской Федерации и Респу-
блике Молдова: автореф. дис. канд. 
юрид. наук. (12.00.03). М., 2001. 27 с.

ЧМИЛ, Дорин. Гражданско-
правовая модель финансового лизин-
га в Российской Федерации и Респу-
блике Молдова: дис. канд. юрид. наук 
(12.00.03). М., 2001, 172 c.

CIOBANU Anatol s-a născut la 21 
aprilie 1954 în satul Parcova, r-nul 

edineț. În 1977 a absolvit Facultatea de 
Drept a USM. În 1990-1993 a urmat 
doctorantura la AAP pe lângă Preşe-
dintele Federaţiei ruse. 

În 1993 a susținut teza de doctorat 
– Государственный суверенитет: 
теоретико-правовые аспекты, con-
ducător ştiinţific Ivan IAŢeNKO, dr., 
prof. univ.

A debutat în activitatea profesiona-
lă ca funcţionar public în organele de 
administrare centrală a rSSM (1970-
1990). În perioada 1993-1997 a fost con-
silier prezidenţial pe 
probleme juridice. În 
1998-2001 a fost de-
putat, vicepreşedinte 
al Comisiei juridice 
a Parlamentului rM. 
Din 2011 – consul-
tant juridic în apara-
tul Preşedintelui rM. Anatol Ciobanu
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În 2001 a devenit membru al Uniu-
nii Avocaților din rM, fondator al BIA 
Anatol Ciobanu.

În 2004-2011 a exercitat funcţia de 
lector superior la USeM cu discipline-
le de predare: Dreptul constituţional şi 
Dreptul parlamentar. 

Bibliografie selectivă:
ЧОБАН, Анатолий. Государствен-

ный суверенитет: теоретико-
правовые аспекты: автореф. дис. 
канд. юрид. наук: 12.00.01. М., 1993. 
27 c.

ЧОБАН, Анатолий. Государствен-
ный суверенитет: теоретико-
правовые аспекты: дис. канд. юрид. 
наук: 12.00.01. М., 1993. 166 c.

CIOBANU Igor s-a născut la 10 
septembrie 1966 în s. Bilicenii 

vechi, r-nul Sângerei. În 1992 a absol-
vit Facultatea de Drept a USM. În 1995-
2000 a făcut doctorantura la USM. 

În 2000 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal 
– Criminalitatea organizată la nivel 
transnaţional și formele ei de manifes-
tare în RM, conducător ştiinţific Con-
stantin FLOreA, dr., conf. univ.

În 1992 şi-a început activitatea pro-
fesională în calitate de consultant su-
perior în cauzele penale la judecătoria 
Supremă a rM, apoi drept consultant 

principal al Secţiei 
relaţii externe la Mi-
nisterului de justiţie 
al rM. În 1992-1993 
- anchetator la Pro-
curatura Militară a 
mun. Chişinău. 

Din 1993 a exerci-
tat funcţii didactice 

şi manageriale în cadrul Facultăţii de 
Drept a USM: lector, conferenţiar uni-
versitar (din 2002) la Catedra de drept 
penal şi criminologie, membru al Con-
siliului profesoral al Facultăţii de Drept 
a USM; prodecan (1996-2000); secre-
tar responsabil al Comisiei de Admite-
re, (2003, 2004); membru al Comisiei 
metodice (2005-2007).

În 2006 a devenit membru al Consi-
liului ştiinţific al Baroului Avocaților 
din rM şi director al Proiectului 
Naţional Implementarea modelului 
Avocaților Publici în baza Legii cu pri-
vire la Asistenţa Juridică Garantată de 
Stat în RM.

A desfăşurat o amplă activitate în 
domeniul de cercetare ştiinţifică: con-
ducător şi consultant cu dreptul de 
conducere/consultare ştiinţifică a teze-
lor de doctor la specialitatea 12.00.08, 
CNAA (2005), membru al Consiliului 
metodico-ştiinţific al Procuraturii Ge-
nerale (2005-2007), membru, vicepre-
şedinte şi preşedinte al Comisiilor de 
Stat pentru susţinerea examenelor de 
stat şi a tezelor de licenţă (din 1993) şi 
a tezelor de masterat (din 2005), mem-
bru al Colegiului Ministerului justiţiei 
al rM (2003-2005); expert la Institutul 
de reforme Penale (din 2002).

Semnatar a peste 60 publicaţii ştiin-
ţifice, inclusiv manuale şi monografii. 

Mențiuni: Diploma de Onoare a USM 
(2001); Diploma Academiei de drept 
din Moldova (2004); Diploma de Onoa-
re a Ministerului Justiţiei al RM (2004, 
2005).

Bibliografie selectivă:
CIOBANU, Igor. Criminalitatea or-

ganizată la nivel transnaţional și forme-
le ei de manifestare în RM: autoreferat 
(12.00.08). Ch., 2000. 20 p.Igor Ciobanu
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CIOBANU, Igor. Criminalitatea or-
ganizată la nivel transnaţional și for-
mele ei de manifestare în RM: tz. dr. 
(12.00.08). Ch., 2000. 221 p.

CIOBANU, Igor. Criminalitatea orga-
nizată la nivel transnaţional și unele for-
me de manifestare în RM. Ch.: Museum, 
2001. 169 p. ISBN 9975-906-34-6.

CIOBANU, Igor. Criminologie. vol. 
2. Ch.: Cartdidact, 2004. 298 p. ISBN 
9975-940-68-4.

CIOBANU, Igor. Criminologie. vol. 
3. Ch.: Cartea juridică, 2006. 296 p. 
ISBN 978-9975-9912-2-3.

Culegere de acte normative privind 
azilul: (Texte și extrase la data de 15 
iun. 2004. Conduc. de ed.: Igor CIO-
BANU. Coord. Tatiana CIUMAȘ. Ch.: 
Sirius, 2004. 498 p. ISBN 9945-5409.

PĂDUrArU, I., v. ZAHArIA, L. 
DArII, I. CIOBANU. Ghid privind sis-
temul de asistenţă juridică garantată de 
stat. Ch.: Bons Offices SrL, 2010. 238 
p. ISBN 978-9975-80-326-7.

ȘAvGA, Alina şi Igor CIOBANU. 
Curriculum la disciplina Criminologia 
(învățământ cu frecvenţă redusă). Ch.: 
CeP USM, 2006.

ȘAvGA, Alina şi Igor CIOBANU. 
Curriculum la disciplina Criminologia 
(învățământ la zi). Ch.: CeP USM, 
2006.

 * * *
CIOBANU, Igor. Cauzele criminali-

tăţii economice în rM. Revista Naţio-
nală de Drept. 2009, 10-12. ISSN 1811-
0770.

CIOBANU, Igor. Crima organizată 
transnaţională – pericol real pentru 
economia naţională. Studia Universi-
tatis. Ser. Șt. sociale. 2008, II, 1, 47-48. 
ISSN 1814-3199.

CIOBANU, Igor. Modelul curativ – 
cel mai nou model de politică penală. 

Revista Naţională de Drept. 2008, 1, 65-
66. ISSN 1811-0770.

CIOBANU, Igor. Modelul represiv de 
reacţie socială împotriva criminalităţii. 
Revista Naţională de Drept. 2008, 4, 11-
12. ISSN 1811-0770.

CIOBANU, Igor. Preocupările Con-
siliului europei în domeniul identifică-
rii direcţiilor principale de organizare 
a luptei contra criminalităţii. Revista de 
Știinţe Penale. 2009, ed. spec., 37-38. 
ISSN 1812-3392.

CIOBANU, Igor. Psihologia privării 
de libertate şi a resocializării condam-
naţilor. Legea și viaţa. 2008, 10, 45-46. 
ISSN 1810-309X.

CIOBANU, Igor. Tehnici şi metode 
de resocializare a infractorului. Legea și 
viaţa. 2008, 6, 32-33. ISSN 1819-7141.

CIOBANU, Igor. Tendinţe moderne 
în politica penală: tendinţa modernă. 
Revista Naţională de Drept. 2007, 8, 54-
55. ISSN 1811-0770.

CIOBANU, Igor. Tendinţe moderne 
în politica penală: tendinţa neoclasică. 
Revista Naţională de Drept. 2007, 11, 
77-78. ISSN 1811-0770.

CIOBANU, Igor. Tendinţele crimi-
nalităţii în rM. Legea și viaţa. 2008, 9, 
48-49. ISSN 1819-7141.

GrOZA, Iu. şi Igor CIOBANU. Poli-
tica penală – etape, obiective şi direc-
ţii de acţiune. Studia Universitatis. Ser. 
Șt. Sociale. 2008, 1, 48-49. ISSN 1814-
3199.

HrIPTIevSCHI, N. şi Igor CIOBA-
NU. Noul sistem de asistenţă juridică 
garantată de stat în rM – etape şi per-
spective. Avocatul poporului. 2008, 8-9, 
43-44. ISSN 1819-7141.

HULeA, v. şi Igor CIOBANU. Gene-
za şi modele de sancţionare a furtului în 
legislaţia penală a rM. Avocatul poporu-
lui. 2008, 12, 11-12. ISSN 1819-7141.
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NASTAS, I. şi Igor CIOBANU. evo-
luţia conceptului de persoană cu func-
ţie de răspundere în legislaţia penală 
naţională. Revista Naţională de Drept. 
2009, 1, 23-24. ISSN 1811-0770.

NASTAS, I. şi Igor CIOBANU. Isto-
ria dreptului penal roman şi francez – 
sursă pentru definitivarea subiectului 
special al infracţiunilor de corupţie. 
Revista Naţională de Drept. 2008, 12. 
ISSN 1811-0770.

 * * *
ЧОБАНУ Игорь и Игорь ЗАПО-

РОЖАН. Криминология. Ch.: FeP 
Tip. Centrală, 2005. 406 c. ISBN 9975-
78-421-6.

 * * *
ЧОБАНУ, Игорь. К вопросу о при-

менении штрафных санкций за нео-
беспечение сохранности налоговой 
и учётной документации. Contabili-
tate și audit. 2006, 6, 65-67.

CIOBANU Tatiana s-a născut la 16 
februarie 1975 în s. răciula, r-nul 

Călăraşi. A absolvit Facultatea de Drept 
a USM – studii de licenţă (1999), studii 
de masterat (2000), studii de doctorat 
(2009).

În 2009 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.01-Teoria generală 
a dreptului – Originea și evoluţia de-
ontologiei juridice, conducător ştiinţific 
Gheorghe AvOrNIC, dr. hab., prof.

În 1999 şi-a înce-
put activitatea di-
dactică la Facultatea 
de Drept a USM în 
calitate de lector, 
apoi lector superior 
universitar la Cate-
dra ştiinţe adminis-
trative.

A prezentat comunicări la conferinţe 
de nivel internaţional şi naţional.

A fost menţionată cu Diploma 
pentru rezultate remarcabile în acti-
vitatea didactico-știinţifică (2006) şi 
Diploma pentru merite didactico-ști-
inţifice, precum și pentru participa-
re activă în viaţa sindicală, realizări 
de prestigiu în promovarea imaginii 
USM (2010).

Bibliografie selectivă:
CIOBANU, Tatiana. Deontologia ju-

ridică. Ch.: reclama, 2005. 228 p.
CIOBANU, Tatiana. Originea și evo-

luţia deontologiei juridice: autoreferat 
(12.00.01). Ch., 2009. 23 p.

CIOBANU, Tatiana. Originea și 
evoluţia deontologiei juridice: tz. dr. 
(12.00.01). Ch., 2009. 176 p.

 * * *
CIOBANU, Tatiana şi O. CIOBANU. 

rolul normelor deontologice în ridica-
rea autorităţii colaboratorilor vamali. 
Revista Naţională de Drept. 2008, 10, 
69-72. ISSN 1811-0770.

CIOBANU, Tatiana. Alegerea mo-
rală în activitatea organelor de Drept. 
In: Învăţământul superior și cercetarea 
– piloni ai societăţii bazate pe cunoaș-
tere: materialele conf. intern. șt.-pract., 
28 sept. 2006. vol. II. Ch.: USM, 2006, 
pp. 323-324.

CIOBANU, Tatiana. Codurile deon-
tologice – mecanism complementar 
de reglementare a conduitei juristului. 
Revista Naţională de Drept. 2008, 11, 
34-38. ISSN 1811-0770.

CIOBANU, Tatiana. Deontolo-
gia juridică: originea termenului şi 
determinarea obiectului de studiu. 
USM. In: Analele șt. ale USM, Ser. 
nouă, nr. 7. Șt. juridice. Ch.: USM, 
2008, pp. 33-35.Tatiana Ciobanu
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CIOBANU, Tatiana. esenţa şi speci-
ficul deontologiei colaboratorilor or-
ganelor de Drept. Analele șt. ale USM. 
Ser. Șt. socioumanistice. 2004, 1, 22-27. 
ISSN 1857-3622.

CIOBANU, Tatiana. Interacţiunea 
deontologiei juridice cu categoriile 
fundamentale ale eticii. Analele șt. ale 
USM. Ser. Șt. socioumanistice. 2008, 1, 
32-34. ISSN 1857-3622.

CIOBANU, Tatiana. Modernizarea 
administraţiei publice prin aplicarea 
principiilor deontologiei funcţiona-
rului public din sfera executivă. In: 
Modernizarea administraţiei publice în 
contextul democratizării sistemului po-
litic și proceselor integraţioniste: materi-
alele secţiunii a treia din cadrul conf. in-
tern. „Știinţa politica în RM: realizări și 
perspective”, 15-16 oct. 2010. Ch.: CeP 
USM, 2010, pp. 30-45.

CIOBANU, Tatiana. Necesitatea de-
ontologiei juridice în statul de drept. 
In: Edificarea statului de drept: ma-
terialele conf. intern. șt.-pract., 26-27 
sept. 2003. Ch.: CeP USM, 2003, pp. 
21-22.

CIOBANU, Tatiana. reglementarea 
activităţii organelor de drept prin de-
ontologia juridică. Revista Naţională 
de Drept. 2008, 12, 51-55. ISSN 1811-
0770.

CIOBANU, Tatiana. Unele aspecte 
ale deontologiei parlamentarului. Ad-
ministrarea Publică. 2010, 2-3, 29-36. 
ISSN 1813-8489.

CIOBANU, Tatiana. Unele aspecte 
conceptuale privind codul de conduită 
al funcţionarului public. In: AAP – 15 
ani de modernizare a serviciului public 
din RM: materialele conf. intern. șt.-
pract., 21 mai 2008. Ch.: AAP, 2008, 
pp. 135-136.

CIOCÎRLAN Aliona (08.08.1973-
25.03.2012) s-a născut în s. Prajila, 

r-nul Floreşti. A absolvit Facultatea de 
Drept a USM – studii de licenţă (1990-
1995), studii de masterat (în 2001 a 
susținut teza de masterat – Reglementa-
rea juridică a relaţiilor, privind mărcile 
de produs și serviciu), studii de doctorat 
(1998-2005). 

În 2005 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.03-Drept privat 
– Reglementarea juridică a relaţiilor, 
privind mărcile de produse și de servi-
cii în RM, conducător ştiinţific victor 
vOLCINSCHI, dr., prof. univ.

A făcut stagii de instruire profesi-
onală la Universitatea „Al. I. Cuza” 
(Iaşi, românia, 2003) şi la Universita-
tea „Pierre Mendes France” (Grenoble, 
Franţa, 2001). 

În 1995 şi-a început activitatea în ca-
drul Catedrei de Drept a ASeM, având 
funcţiile: lector stagiar (1995-1997), 
lector (1997-2000), şef de catedră 
(1997-2002), lector superior, prode-
can la Facultatea economie Generală şi 
Drept (din 2003), lector superior, confe-
renţiar universitar interimar la Catedra 
de drept privat (din 2006); cursuri de 
predare: Dreptul economic, Dreptul co-
merţului internaţional, Dreptul propri-
etăţii intelectuale, Dreptul civil, Dreptul 
civil (Partea generală), Protecţia propri-
etăţii industriale, Dreptul comercial. 
În 2010 i s-a conferit titlul ştiințifico-
didactic conferenţiar 
universitar. 

În perioada 1999-
2003 a practicat avo-
catura la BAA Râș-
cani, mun. Chişinău.

Din 2003 - mem-
bru al Consiliului 
Facultăţii economie Aliona Ciocîrlan
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generală şi Drept la ASeM. În 2004 a 
participat, în calitate de evaluator, la 
Programul, organizat de Centrul de 
Studii şi Politici juridice, privind cali-
tatea instruirii juridice. A contribuit la 
elaborarea Raportului naţional referitor 
la calitatea instruirii juridice.

A publicat circa 30 de lucrări: arti-
cole ştiinţifice, manuale, monografii, 
cursuri de lecţii, comunicări ştiinţifice.

Bibliografie selectivă:
CIOCÎrLAN, Aliona. Drept civil. 

Partea generală: note de curs. Ch.: 
ASeM, 2010. 205 p. ISBN 978-9975-
75-517-7.

CIOCÎrLAN, Aliona. Indicaţii meto-
dice. Drept civil. Partea generală I. Ch.: 
ASeM, 2010. 71 p. ISBN 978-9975-75-
525-2.

CIOCÎrLAN, Aliona. Programa 
analitică a cursului „Protecţia proprie-
tăţii industriale”. Ch.: ArC, 2003. 16 p.

CIOCÎrLAN, Aliona. Reglementarea 
juridică a relaţiilor privind mărcile de 
produse și de servicii în RM: autoreferat 
(12.00.03). Ch., 2005. 26 p.

CIOCÎrLAN, Aliona. Reglementa-
rea juridică a relaţiilor privind mărcile 
de produse și de servicii în RM: tz. dr. 
(12.00.03). Ch., 2005. 160 p.

 * * *
CIOCÎrLAN, Aliona. Apărarea 

drepturilor privind mărcile şi denumi-
rile de origine ale produselor. In: Refor-
mele economice în Moldova la sfârșit de 
mileniu: tz. dr. conf. șt. a doctoranzilor. 
Ch.: ASeM, 1999, pp. 186-189.

CIOCÎrLAN, Aliona. Aspecte ale 
protecţiei desenelor şi modelelor in-
dustriale. In: AAP – 15 ani de moder-
nizare a serviciului public din RM: ma-
terialele conf. intern. șt.-pract., 21 mai 
2008. Ch.: AAP, 2008, pp. 238-241.

CIOCÎrLAN, Aliona. Ce valoare 
are marca în relaţiile de afaceri? Legea 
și viaţa. 2008, 10, 17-20. ISSN 1810-
309X.

CIOCÎrLAN, Aliona. Dezvoltarea 
legislaţiei în domeniul proprietăţii in-
telectuale. In: Drept, economie și infor-
matică. Ch.: ASeM, 2000, pp. 77-80.

CIOCÎrLAN, Aliona. Dreptul su-
biectiv al persoanei fizice la nume în 
raport cu drepturile subiective simila-
re din proprietatea intelectuală. Legea 
și viaţa. 2007, 12, 13-16. ISSN 1810-
309X.

CIOCÎrLAN, Aliona. Durata pro-
tecţiei drepturilor subiective de autor. 
Legea și viaţa. 2009, 1, 21-24. ISSN 
1810-309X.

CIOCÎrLAN, Aliona. Înregistra-
rea numelui de persoană în calitate de 
marcă. Legea și viaţa. 2004, 6, 37-40. 
ISSN 1810-309X.

CIOCÎrLAN, Aliona. Limitele gene-
rale ale drepturilor subiective asupra 
obiectelor de proprietate industrială. 
Legea și viaţa. 2009, 2, 2-6. ISSN 1810-
309X.

CIOCÎrLAN, Aliona. Limitele spe-
ciale ale drepturilor subiective asupra 
obiectelor de proprietate industrială. 
Legea și viaţa. 2008, 11, 10-15. ISSN 
1810-309X.

CIOCÎrLAN, Aliona. Marca – sim-
bol al calităţii. In: Rolul știinţei și în-
văţământului economic în realizarea 
reformei economice din RM: materialele 
conf. intern. 25-26 sept. 2003. vol. 2. 
Ch.: ASeM, 2003, pp. 124-127.

CIOCÎrLAN, Aliona. Pedeapsa ca 
formă de luptă cu criminalitatea eco-
nomică. In: Rolul pedepsei în societatea 
de tranziţie: materialele conf. intern. șt.-
pract., 14-15 febr. 2002. Ch., 2002, pp. 
206-209.
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CIOCÎrLAN, Aliona. rezultatele ac-
tivităţii intelectuale în cadrul raportu-
rilor juridice civile. Legea și viaţa. 2009, 
4, 6-9. ISSN 1810-309X.

CIOCÎrLAN, Aliona. rolul juridic 
al mărcii în relaţiile internaţionale. In: 
Politica industrială și comercială în RM: 
simp. șt., 25-26 sept. 1997. Ch.: ASeM, 
1997, pp. 174-177.

CIOCÎrLAN, Aliona. Stingerea 
dreptului la marcă. Legea și viaţa. 2004, 
3, 44-47. ISSN 1810-309X.

CIOCÎrLAN, Aliona. Subiectul pri-
mar în relaţiile privind dreptul de au-
tor. In: Probleme teoretice și practice ale 
economiei proprietăţii intelectuale: co-
municări prezentate la ed. a V-a a conf. 
intern. șt.-pract., 16-17 noiem. 2006. 
Ch.: AGePI, 2007, pp. 223-226.

CIOCÎrLAN, Aliona. Unele as-
pecte privind studierea dreptului în 
învățământul economic superior din 
Franţa. In: Perfecţionarea sistemului 
de învățământ economic superior. Ch.: 
ArC, 2001, pp. 206-209.

CIUBUC Liliana s-a născut la 20 
noiembrie 1976. În 2006, la USM, 

a susținut teza de doctorat la specialita-
tea 12.00.10-Drept internațional public 
– Drepturile omului: Aspecte juridico-
filosofice, conducător ştiinţific Nicolae 
OSMOCHeSCU, dr. în drept, conf. 
univ.

Și-a desfăşurat activitatea didactică 
şi managerială în cadrul UCCM: lec-
tor, apoi avansând în funcţia de decan 
al Facultăţii Management şi Drept a 
UCCM. 

În 2012 i s-a conferit titlul ştiinţifi-
co-didactic conferenţiar universitar. 
Tematica activităţilor de cercetare: Re-
glementarea juridică în domeniul drep-

tului omului; Analiza aspectelor juridi-
co-filosofice. 

A participat la întuniri ştiinţifice, or-
ganizate în cadrul UCCM, în Moldova 
şi peste hotare. 

Autor a peste 20 de lucrări ştiinţifice 
şi metodice. 

Bibliografie selectivă:
CIUBUC, Liliana. Drepturile omu-

lui. Aspecte juridico-filosofice: tz. dr. 
(12.00.10). Ch., 2006. 139 p.

 * * *
CIUBUC, Liliana. Cadrul normativ 

universal şi regional de reglementare a 
drepturilor omului. Revista Naţională de 
Drept. 2006, 6, 57-61. ISSN 1811-0770.

CIUBUC, Liliana. Consideraţii teo-
retice privind corelaţia dintre drepturi-
le şi libertăţile fundamentale ale omu-
lui. Revista Naţională de Drept. 2006, 6, 
86-89.

CIUBUC, Liliana. Demnitatea uma-
nă în domeniul drepturilor omului. 
Analele șt. ale Univ. de Stat din Mol-
dova. Ser. Șt. socioumanistice. 2000, 1, 
236-237. ISSN 1857-3622.

CIUBUC, Liliana. Drepturile omului 
în sistemul ONU. In: Totalurile acti-
vităţii știinţifice a corpului profesoral-
didactic (2003-2004). Ch.: CeP USM, 
2005, pp. 127-131.

CIUBUC, Liliana. educaţia şi cultura 
în domeniul drepturilor omului. Ana-
lele șt. ale Univ. de Stat din Moldova. 
Ser. Șt. socioumanistice. 2000, 1, 522-
524. ISSN 1857-3622.

CIUBUC, Liliana. evoluţia concep-
tului de Drepturi ale omului. In: Anale-
le șt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. 
Șt. socio-umanistice. vol. 1. Ch.: USM, 
2003, pp. 32-33.

CIUBUC, Liliana. Originile, evoluţia, 
conţinutul drepturilor naturale. Anale-
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le șt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. 
Șt. socioumanistice. 2001, 1, 524-526. 
ISSN 1857-3622.

CIUBUC, Liliana. Primele instru-
mente juridice pentru protecţia drep-
turilor omului: apariţie şi evoluţie. In: 
Administraţia publică în statul de drept: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 27-28 
sept. 2008. Ch., 2009, pp. 64-69.

CIUBUC, Liliana. realizări şi per-
sepctive în procesul de protecţie a 
drepturilor omului în rM. In: Analele 
șt. ale Univ. Cooperatist-Comerciale din 
Moldova. vol. 3. Ch.: UCCM, 2008, pp. 
248-257.

CIUBUC, Liliana. recrudescenţa 
problematicii drepturilor omului. In: 
Materialele conf. șt. a corpului profeso-
ral-didactic UCCM. Ch.: UCCM, 2003, 
pp. 181-186;

CIUBUC, Liliana. reflecţii asupra 
drepturilor omului. In: Materialele conf. 
șt. a corpului profesoral-didactic UCCM. 
Ch.: UCCM, 2004, pp. 127-130.

CIUBUC, Liliana. reglementări con-
stituţionale ale drepturilor şi libertăţi-
lor fundamentale ale omului. In: Ana-
lele șt. ale Univ. Cooperatist-Comercia-
le din Moldova. vol. Iv. Ch.: UCCM, 
2008, pp. 319-325.

CIUBUC, Liliana. viziunilor filoso-
fice asupra drepturilor omului. Analele 
șt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. Șt. 
socioumanistice. 2002, 1, 54-59. ISSN 
1857-3622.

CIUGUREANU-MIHAILUȚĂ 
Carolina s-a născut la 28 mai 

1977 în or. Chişinău. În 1994-1999 a 
făcut studii de licență la Facultatea de 
Drept a USM. Tot acolo, a urmat studi-
ile de masterat (2002- 2003) şi studiile 
de doctorat. 

În 2004-2005 a fă-
cut un stagiu de in-
struire profesională 
la Facultatea de Drept 
a Universității»Al.I. 
Cuza” din Iaşi, şi cur-
suri de psihopeda-
gogie, organizate de 
Centrul Dezvoltare 
Curriculară şi For-
mare Pedagogică, în cadrul ASeM. 

În 2007 a susținut teza de docto-
rat, la specialitatea 12.00.10-Drept 
internațional public – Reglementarea 
internațională a drepturilor copilului, 
conducător ştiințific Nicolae OSMO-
CHeSCU, dr., conf. univ. 

Activitatea profesională şi-a înce-
put-o, în 1999, în calitate de consilier 
juridic al companiilor Taurex (1999-
2002) şi Artizana Cosmetic (2003). Din 
2002 a activat în cadrul Facultății de 
economie generală şi Drept a ASeM ca 
asistent universitar (2002-2005), lector 
universitar (2005-2009). I s-a conferit 
titlul ştiințifico-didactic conferențiar 
universitar în Drept public (2014). 

A fost menționată cu Premiul AȘM 
pentru rezultate excelente ale tinerilor 
cercetători (2009).

Bibliografie selectivă: 
CIUGUreANU-MIHAILUȚĂ, 

Carolina. Drept internațional public: 
indicații metodice. Ch., 2013. 104 p. 
ISBN 978-9975 -4428-1-7. 

CIUGUreANU-MIHAILUȚĂ, Ca-
rolina. Nediscriminarea prin spectrul 
Convenției cu privire la drepturile copi-
lului. Ch.: Pontos, 2004. 244 p. 

CIUGUreANU-MIHAILUȚĂ, Ca-
rolina. Reglementarea internațională a 
drepturilor copilului: tz. dr. (12.00.10). 
Ch., 2007. 186 p. 

Carolina Ciugu-
reanu-Mihailuță
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OSMOCHeSCU, Nicolae şi Caro-
lina CIUGUreANU-MIHAILUȚĂ. 
Protecția internațională a drepturi-
lor copilului. Ch.: ASeM, 2009. 402 p. 
ISBN 978-9975-75-328-9. 

* * * 
CIUGUreANU-MIHAILUȚĂ, Ca-

rolina. Argumente în favoarea asigu-
rării dreptului copilului la dezvoltare. 
Revista Națională de Drept. 2008, 5, 
35-40. ISSN 1811-0770. 

CIUGUreANU-MIHAILUȚĂ, Ca-
rolina. Carta Drepturilor Copilului. 
Revista Națională de Drept. 2006, 9, 
70-75. ISSN 1811-0770. 

CIUGUreANU-MIHAILUȚĂ, Ca-
rolina. Definiția convențională a copi-
lului. Revista Națională de Drept. 2009, 
1, 38-41. ISSN 1811-0770. 

CIUGUreANU-MIHAILUȚĂ, Ca-
rolina. Dreptul copilului la identitate. 
Aspecte de drept internațional. Legea și 
viața. 2008, 4, 45-49. ISSN 1810-309X. 

CIUGUreANU-MIHAILUȚĂ, Ca-
rolina. Globalizarea şi impactul ei asu-
pra drepturilor copilului. Legea și viața. 
2009, 6, 19-22. ISSN 1810-309X. 

CIUGUreANU-MIHAILUȚĂ, Ca-
rolina. Impactul noilor tehnologii me-
dicale asupra drepturilor copilului. Le-
gea și viața. 2008, 7, 10-13. ISSN 1810-
309X. 

CIUGUreANU-MIHAILUȚĂ, 
Carolina. Instituția drepturilor şi 
libertăților copilului în contextul drep-
turilor şi libertăților fundamentale ale 
omului. In: Dreptul național în contex-
tul proceselor integraționiste europene: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 22 
dec. 2006, IRIM. Ch.: IrIM, 2007, 472-
479. 

CIUGUreANU-MIHAILUȚĂ, Ca-
rolina. Problema clasificării drepturilor 
şi libertăților fundamentale ale copilu-

lui. Revista Națională de Drept. 2007, 1, 
72-75. ISSN 1811-0770. 

CIUGUreANU-MIHAILUȚĂ, Ca-
rolina. Protecția drepturilor copilului 
– obiectiv al dezvoltării umane. Вест-
ник Славянского Ун-та. 2008, 14, 59-
68. ISSN 1857-162x. 

CIUGUreANU-MIHAILUȚĂ, 
Carolina. reprezentanța Fondu-
lui Națiunilor Unite pentru Copii în 
rM. reprezentanțele organizațiilor 
internaționale în rM. In: Studii 
științifice. Ch., 2008, pp. 39-48. 

CIUGUreANU-MIHAILUȚĂ, Ca-
rolina. Sărăcia şi efectele ei asupra 
drepturilor copilului. Legea și viața. 
2009, 8, 13-18. ISSN 1810-309X. 

CIUGUreANU-MIHAILUȚĂ, Ca-
rolina. Statutul juridic al fetuşului. As-
pecte de drept comparat. Legea și viața. 
2008, 5, 58-61. ISSN 1810-309X. 

CIUGUreANU-MIHAILUȚĂ, Ca-
rolina. Statutul tratatelor internaționale 
în ordinea juridică a rM. In: Simpozio-
nul intern. al tinerilor cercetători, 19-20 
apr. 2007, ASEM. Ch.: ASeM, 2007, pp. 
148-149. 

CÎRLAN Gheorghe s-a născut la 16 
februarie 1957 în s. Clişova, r-nul 

Orhei. A făcut studii la Facultatea de 
Drept a USM (1977-1982). În 1982-
1985 a urmat studii de doctorat la Fa-
cultatea de Drept a Universității „M.v. 
Lomonosov” din or. 
Moscova. 

În 1985, la Mos-
cova, a susținut teza 
de doctorat – Заме-
на уголовного нака-
зания более мягким 
в процессе исполне-
ния, conducător şti- Gheorghe Cîrlan 
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inţific Iuri TKACevSKI, dr., prof. univ. 
A făcut stagii la Centrul european 

pentru Studii de Securitate „George C. 
Marshall” (1999) şi la Academia Mi-
litară din or. Skopje, Macedonia, FY-
rOM (2007).

Activitatea profesională şi-a început-
o în 1985, în funcţie de profesor la dis-
ciplina Drept, la Institutul de instruire 
a cadrelor de conducere din economia 
naţională, or. Chişinău. În perioada 
1986-1990 a deţinut funcţia de judecă-
tor în mun. Chişinău. 

În 1990 a fost ales deputat în Parla-
mentul rM, semnatar al Declaraţiei de 
Independenţă a RM din 27 august 1991.

În 1994-1997 a fost consilier al Pre-
şedintelui Parlamentului rM. În pe-
rioada 1997-1999 a fost consilier al 
Preşedintelui rM. În anii 1998-1999 a 
exercitat funcţia de secretar al Consi-
liului Suprem de Securitate. În perioa-
da 1999-2001 a fost Ambasador cu mi-
siuni speciale, din cadrul MAI al rM. 

În 2001 a devenit membru al Uniunii 
Avocaților din Moldova.

Distincții: Ordinul Republicii (2012), 
Ordinul de Onoare (2011), Medalia 
Meritul civic.

Bibliografie selectivă:
КЫРЛАН, Г.Е. Замена уголовно-

го наказания более мягким в процес-
се исполнения: aвтореф. дис. канд. 
юрид. наук. М., 1985. 26 c.

 * * *
КЫРЛАН, Г.Е. Замена уголовного 

наказания более мягким в процессе 
исполнения. In: Тезисы докладов на 
теорет. конф. аспирантов Инсти-
тута государства и права и Юриди-
ческого Факультета МГУ им. „М.В. 
Ломоносова”. М.: Изд-во ИГиП АН 
СССР, 1984, cc. 142-144.

КЫРЛАН, Г.Е. Оценка степени ис-
правления осужденного как одного 
из оснований условного освобожде-
ния из мест лишения свободы с обя-
зательным привлечением к труду. 
Вестник Московского Ун-та. Сер. 
11: Право. 1985, 2, 69-73. ISSN 0130-
0113.

КЫРЛАН, Г.Е. Субъективное пра-
во осужденных на условное осво-
бождение из мест лишения свобо-
ды. In: Вопросы теории и практи-
ки предупреждения преступлений: 
межвузовский сб. Барнаул: Изд-во 
Алт. Ун-та, 1986, cc. 93-101

CLIMOVA Ala s-a născut în s. 
Drepcăuţi, r-nul Briceni. A ab-

solvit, cu medalie de aur, Școala medie 
din satul natal. În 1978-1984 a făcut 
studii la Facultatea de Drept a USM. În 
1993-1995 a făcut masteratul şi studiile 
de doctorat la AAP a rM. 

În 1999 a susținut teza de doctorat 
– Raporturile juridice administrative, 
conducător ştiinţific Boris NeGrU, dr., 
prof. univ.

Activitatea profesională şi-a înce-
put-o ca secretar al Biroului notarial 
(1977-1979). A lucrat ca jurist la Uzina 
de sticlă din or. Chişinău (1986-1988) 
şi la Direcţia căile ferate ale Moldovei 
(1988-1991). În 1991 a fost numită şef 
de secţie a Departamentului legislaţie 
a Ministerului justi-
ţiei (1991-1998). În 
1998-2002 a fost şef 
al Secţiei juridice la 
Oficiul de implemen-
tare a Primului pro-
iect de Cadastru din 
Moldova. 

În 1999 şi-a început Ala Climova
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activitatea didactică: lector superior la 
AAP a rM (1999-2001); şef adjunct al 
Catedrei management, apoi şef al Ca-
tedrei drept patrimonial, conferenţiar 
universitar (din 2002), în cadrul UTM.

A urmat cursuri de instruire profesi-
onală: Proprietăți şi Cadastrul (Univer-
sitatea regală din Stockholm, 1998); 
Protecţia drepturilor patrimoniale și 
evaluarea imobilului (Universitatea re-
gală din Stockholm, 2000); Organiza-
rea studiilor de masterat (Universitatea 
Tehnică DeLFT, Olanda, 2008).

În 2000 a devenit membru al Uniu-
nii Avocaților din Moldova. Din 2007 
- formator al INj. 

A fost reprezentant al rM la Consi-
liul europei, domeniul Dreptului admi-
nistrativ (1995-1998) şi la Organizaţia 
Internaţională SERCO, domeniul Ca-
dastru (1998-2002). Asociat al Orga-
nizaţiilor obşteşti ale Centrului pentru 
protecţia drepturilor patrimoniale şi al 
Organizaţiei Ofiţerilor din rM.

Membru al grupelor de lucru pentru 
elaborarea proiectelor: Consolidarea ca-
pacităţii instituţionale a INJ, Proiectul 
PNUD (2008); Proiectul de cercetare al 
compartimentului Drept funciar al Enci-
clopediei juridice a RM (AȘM, din 2010); 
Proiectul din cadrul programului de stat 
de cercetare ştiinţifică şi management al 
calităţii apelor Elaborarea și racordarea 
la acquis-ul comunitar a cadrului nor-
mativ privind valorificarea durabilă și 
managementul resurselor acvatice în RM 
(AȘM, 2010); Proiectul sub egida Con-
siliului europei Elaborarea proiectului 
Codului administrativ (2011).

A participat la numeroase întruniri 
ştiinţifice de nivel naţional şi internaţi-
onal, unde a prezentat comunicări. 

În anii 2007 şi 2008 a fost menţionată 
cu Diploma de gr. III a UTM. 

Bibliografie selectivă:
CLIMOvA, Ala et. al. Drept civil, 

Drept succesoral, Drept funciar, Dreptul 
muncii, Dreptul familiei. (Suporturi de 
curs). Ch.: elan Poligraf, 2008. 376 p. 
ISBN 978-9975-66-093-8; 978-9975-
66-097-6.

CLIMOvA, Ala şi I. GreCU-STĂvI-
LĂ. În ajutorul registratorului oficiului 
cadastral teritorial. Ch.: reclama, 2001. 
109 p. ISBN 9975-900-64-x.

CLIMOvA, Ala şi Ilie TeACĂ. Drept 
imobiliar: suport de curs. Ch., UTM, 
2011. 246 p. ISBN 978-9975-45-173-4.

CLIMOvA, Ala, Ilie TeACĂ şi I. 
GreCU-STĂvILĂ. Constituirea pro-
prietăţii private asupra terenurilor, cre-
area și funcţionarea pieţei funciare în 
RM. Ch.: Dinamo, 2004. 94 p.

CLIMOvA, Ala. Raporturile juridice 
administrative: autoreferat (12.00.02). 
Ch., 1999. 24 p.

CLIMOvA, Ala. Raporturile juridice 
administrative: tz. dr. (12.00.02). Ch., 
1999. 114 p.

CLIMOvA, Ala. Raporturile juridi-
ce administrative. Ch.: reclama, 2001. 
113 p.

FIȘTICAN, e., A. PASCArI, A. CLI-
MOvA et. al. Administrarea cauzelor de 
contencios administrativ. Administrarea 
cauzelor contravenţionale. Coord. v. 
DIDA et. al. red. A. STrUNGArU. 
Ch.: elan Inc, 2009. 161 p. ISBN 978-
9975-66-093-8; 978-9975-66-154-6.

 * * *
CLIMOvA, Ala şi I. TeACĂ. Despre 

unele particularităţi ale reformei fun-
ciare în rM. In: Conferinţa tehn.-șt. a 
colaboratorilor, doctoranzilor și studen-
ţilor UTM. vol.2. Ch.: UTM, 2004, pp. 
192-195.

CLIMOvA, Ala şi I. TeACĂ. reflec-
ţii pe marginea noului Cod Funciar. In: 
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Conf. tehn.-jubiliară a colaboratorilor, 
doctoranzilor și studenţilor UTM. Ch.: 
UTM, 2009, pp. 401-405.

CLIMOvA, Ala şi I. TrOFIMOv. 
Prescripţia atragerii la răspundere pen-
tru daunele ecologice. In: Analele șt. ale 
Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI al RM. 
Ch., 2005, pp. 76-79.

CLIMOvA, Ala şi M. OrLOv. Con-
ceptul contenciosului administrativ. 
Legea și viaţa. 1999, 6, 27-28. ISSN 
1810-309X.

CLIMOvA, Ala şi v. CATAN. Con-
sideraţii privind proiectul Codului 
contravenţional. Legea și viaţa. 1999, 1, 
1999, 6-8. ISSN 1810-309X.

CLIMOvA, Ala. Aspecte juridice 
privind delimitarea unor raporturi de 
drept. Legea și viaţa. 1999, 5, 26-27. 
ISSN 1810-309X.

CLIMOvA, Ala. Aspecte juridice şi 
practice asupra unor probleme din do-
meniul cadastral. In: Conferinţa tehn.-șt. 
a colaboratorilor, doctoranzilor și stu-
denţilor UTM. Ch., 2009, pp. 406-408.

CLIMOvA, Ala. Aspecte privind 
tranzacţiile cu bunurile imobile. Revis-
ta Naţională de Drept. 2001, 12, 25-28. 
ISSN 1811-0770.

CLIMOvA, Ala. Clasificarea rapor-
turilor juridice administrative. Admi-
nistrarea Publică. 1999, 1, 105-114. 
ISSN 1813-8489.

CLIMOvA, Ala. Domeniul public şi 
domeniul privat al proprietăţii: pro-
bleme şi reglementare juridică. Revis-
ta Naţională de Drept. 2000, 2, 18-19. 
ISSN 1811-0770.

CLIMOvA, Ala. elementele contrac-
tului de vânzare-cumpărare a terenuri-
lor. Legea și viaţa. 2006, 4, 21-27. ISSN 
1810-309X.

CLIMOvA, Ala. Formarea bunurilor 
imobile – un nou aspect al exercitării 

Dreptului de proprietate. Revista Na-
ţională de Drept. 2000, 1, 44-45. ISSN 
1811-0770.

CLIMOvA, Ala. Gospodăria ţără-
nească de fermier – persoană fizică sau 
juridică. Piaţa funciară. 1998, 9, 8-9.

CLIMOvA, Ala. Persoana juridică – 
subiect al raportului juridic de răspun-
dere contravenţională. Legea și viaţa. 
1999, 2, 10-12. ISSN 1810-309X.

CLIMOvA, Ala. raporturile juridice 
administrative cu caracter privat. Le-
gea și viaţa. 1999, 3, 16-18. ISSN 1810-
309X.

CLIMOvA, Ala. Unele aspecte de or-
din juridic şi practic privind obiectele 
acvatice separate. In: Armonizarea ca-
drului normativ al RM la Dreptul euro-
pean în domeniul valorificării durabile 
și managementului resurselor de apă. 
Ch.: CeP USM, 2010, pp. 109-122.

COBĂNEANU Sergiu s-a născut 
la 20 august 1948 în s. Petroşeni, 

r-nul râşcani. În 1975 a absolvit, cu 
Menţiune, Facultatea de Drept a USM 
şi a fost recomandat de către Comisia 
de Stat, în calitate de lector, la Catedra 
discipline statale a Facultăţii de Drept, 
USM. În 1978 a fost admis la studii 
de doctorat la Facultatea de Drept a 
Universității de Stat „M.v. Lomono-
sov” din or. Moscova. 

În 1981 a susținut teza de doctorat – 
Местные органы го-
сударственной вла-
сти Социалистиче-
ской Республики Ру-
мыния, conducător 
ştiinţific Leonid vO-
evODIN, dr., prof. 
univ.

Activitatea ştiinţifi- Sergiu Cobăneanu
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că şi didactică a desfăşurat-o în cadrul 
USM, unde a parcurs toate treptele 
carierei didactico-pedagogice – lector, 
conferenţiar universitar, profesor uni-
versitar; disciplinele de predare: Drep-
tul administrativ, Protecţia naţională 
a drepturilor omului, Administraţia 
publică locală, Administraţia publică 
centrală, Administraţia de stat și relaţi-
ile politice în societate. Din 1994 – şef 
al Catedrei drept constituţional şi drept 
administrativ la USM.

A activat ca şef de secţie în cadrul 
Direcției generale ştiinţă, învățământ 
universitar şi postuniversitar a Minis-
terul Învăţământului a rM. Preşedinte 
al SȘP, la specialitatea 12.00.02-Drept 
public, membru al Consiliului metodi-
co-ştiinţific al Curţii Constituţionale a 
rM, membru al Comisiei de evaluare 
şi Acreditare a Ministerului educaţiei a 
rM, membru al Comisiei prezidenţiale 
pentru modificarea Constituţiei rM, 
membru al Senatului USM, membru al 
Consiliului redacţional al revistei Justi-
ţia Constituţională.

A participat şi a prezentat comuni-
cări la peste 20 conferinţe naţionale şi 
internaţionale. 

Distincții: Titlul onorific Doctor Ho-
noris Causa (2003), Medalia Meritul 
civic (2009), Titlul onorific Om emerit 
(2013).

Bibliografie selectivă:
COBĂNeANU, Sergiu şi Teodor 

CÂrNAŢ. Instituţia avocatului parla-
mentar. (Material didactico-știinţific). 
Ch.: CeP USM, 2003. 128 p. ISBN 
9975-70-135-3.

COBĂNeANU, Sergiu şi Svetlana 
AGACHI. Dreptul constituţional al 
ţărilor străine. Ch., 2004. 280 p. ISBN 
9975-937-09-8.

COBĂNeANU, Sergiu, red. Structu-
ra statală a SUA. Ch.: Lumina, 1993. 
210 p. ISBN 5-372-01328-1.

COBĂNeANU, Sergiu. Adminis-
traţia publică locală în acte oficiale. 
Ch.: CeP USM, 2000. 279 p. ISBN 
9975917399: 9789975917391.

COBĂNeANU, Sergiu. Administra-
ţia publică: Aspecte practico-știinţifice, 
probleme și perspective. Ch.: CeP USM, 
2004. 184 p.

COBĂNeANU, Sergiu, elena BO-
BeICA şi viorel rUSU. Drept adminis-
trativ: note de curs. Ch., 2012, 824 p.

 * * *
COBĂNeANU, Sergiu. Apariţia şi 

evoluţia ideii de responsabilitate mi-
nisterială prin prisma apărării drep-
turilor omului. Revista Naţională de 
Drept. 2009, 1, 18-23. ISSN 1811-0770.

COBĂNeANU, Sergiu. Constitu-
ţia – bază a statalităţii sociale. Justiţia 
Constituţională. 2004, 2, 10-15. ISSN 
1812-333.

COBĂNeANU, Sergiu. Curtea Con-
stituţională şi rolul ei în protejarea şi 
promovarea drepturilor omului. Jus-
tiţia Constituţională. 2007, 4, 14-16 p. 
ISSN 1812-333.

COBĂNeANU, Sergiu. Noţiunea şi 
conţinutul ştiinţific al principiului con-
stituţional al autonomiei administraţi-
ei publice locale. In: Anale șt. ale USM. 
Ser. Șt. socioumanistice. vol. 1. Ch.: 
USM, 2000, pp. 159-163.

COBĂNeANU, Sergiu. O pârghie 
populară de care sunt lipsiţi cetăţenii. 
Revista Naţională de Drept. 2006, 4, 25-
28. ISSN 1811-0770.

COBĂNeANU, Sergiu. Percheziţia 
corporală. Revista Naţională de Drept. 
2010, 9-10, 136-137.

COBĂNeANU, Sergiu. rolul Curţii 
Constituţionale în protecţia drepturi-
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lor omului. Revista Naţională de Drept. 
2000, 1, 12-14. ISSN 1811-0770.

COBĂNeANU, Sergiu. Suverani-
tatea constituţională în procesul de 
edificare a statului de drept. Justiţia 
Constituţională. 2001, 4, 21-26. ISSN 
1812-3333.

 * * *
КОБЭНЯНУ, С.И. Местные орга-

ны государственной власти Соци-
алистической Республики Румыния: 
aвтореф. канд. юрид. наук. М., 1981. 
28 c.

КОБЭНЯНУ, С.И. Политико-
правовая мысль Молдавии конца 
XVII-нач. XVIII века: лекция. К. КГУ, 
1988. 40 с.

 * * *
КОБЭНЯНУ, С.И. Конституция – 

как основа социальной стабильно-
сти. Justiţia Constituţională. 2004, 2, 
29-35. ISSN 1812-333.

КОБЭНЯНУ, С.И. Развитие зако-
нодательства о местных органах го-
сударственной власти Социалисти-
ческой Республики Румынии. Вест-
ник Московского Ун-та. Сер. 11: Пра-
во. 1980, 5, 24-30. ISSN 0130-0113.

КОБЭНЯНУ, С.И. Увольнение в 
связи с сокращением численности 
или штата работников организа-
ции, индивидуального предприни-
мателя. В: Научные Труды. Россий-
ская Aкад. юрид. наук. 2006, т. 2. М.: 
Юрист, cc. 842-848.

СОСНА, Б.И. и С.И. КОБЭНЯНУ. 
Увольнение в связи с сокращением 
численности или штата работни-
ков организации, индивидуально-
го предпринимателя. Социальное и 
пенсионное право. 2009, 1, 2-5. ISSN: 
2070–2167.

COBÎŞNEANU Vasile s-a născut la 
1 septembrie 1961 în s. Brăneşti, 

r-nul Orhei. În perioada 1979-1981 şi-a 
satisfăcut serviciul militar. În 1982-1984 
a urmat studiile la Școala medie specială 
a MAI al UrSS din or. Lvov. Studiile de 
doctorat le-a făcut la AAP a rM. 

În 1999 a susținut teza de doctorat, 
la specialitatea 12.00.02-Drept public – 
Răspunderea patrimonială a autorităţi-
lor publice în RM, conducător ştiinţific 
eugen MArTÎNCIC, dr. hab., prof.

Și-a început activitatea profesională 
ca inspector la Serviciului educaţional 
al Direcției Penitenciare a MAI al rM 
(1984-1987). În perioada 1990-2001 a 
ocupat diverse funcţii în cadrul subdi-
viziunilor MAI al rM. A fost consul-
tant ştiinţific al Consiliului Naţional de 
evaluare Academică şi Acreditare de 
pe lângă Guvernul rM (2001-2002). 

Cariera didactică a iniţiat-o în 2002, 
la USM, având funcţiile de conferen-
ţiar şi şef al Catedrei relaţii internaţi-
onale, Știinţe politice şi administrative 
la Facultatea de Drept. Membru activ 
al Institutului de Știinţe Administrative 
„Paul Negulescu”, or. Sibiu, românia.

Semnatar a peste 40 de publicaţii 
ştiinţifice, inclusiv: monografii, manu-
ale, ghiduri, studii şi articole.

Bibliografie selectivă:
AvrAM, Mihail, Tudor POPOvICI 

şi vasile COBÎȘNeANU. Cercetarea 
infracţiunilor contra 
persoanei. Ghidul 
ofiţerului de urmări-
re penală. Ch.: ArC, 
2004. 360 p. ISBN: 
9975-61-364-0.

C O B Î Ș N e A N U, 
vasile. Cercetarea 
infracţiunilor contra Vasile Cobîşneanu
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persoanei. Ch., 2004. ISBN 9975-61-
364-0.

COBÎȘNeANU, vasile. Răspunderea 
patrimonială a autorităţilor publice în 
RM: autoreferat (12.00.02). Ch., 1999. 
23 p.

COBÎȘNeANU, vasile. Răspunde-
rea patrimonială a autorităţilor publi-
ce în RM: tz. dr. (12.00.02). Ch., 1999. 
113 p.

ZUBCO, valeriu, Anastasia PAS-
CArI, Ion CreANGĂ, vasile CO-
BÎȘNeANU. Ghidul cetăţeanului în 
contenciosul administrativ. Ch.: Ulysse, 
2003. 156 p. ISBN: 9975-9663-7-3.

 * * *
COBÎȘNeANU, vasile. Condiţiile 

răspunderii patrimoniale ale autorită-
ţilor publice. Legea și viaţa. 2000, 5, 34. 
ISSN 1810-309X.

COBÎȘNeANU, vasile. Contenciosul 
administrativ: părţile în litigiu. Legea și 
viaţa. 1999, 6, 30. ISSN 1810-309X.

COBÎȘNeANU, vasile. evoluţia in-
stituţiei răspunderii patrimoniale a au-
torităţilor publice. Administrarea Pu-
blică, 1999, 1, 27. ISSN 1813-8489.

COBÎȘNeANU, vasile. justiţia ad-
ministrativă garant al legalităţii în sfera 
administrării publice. Legea și viaţa, 
1999, 5, 32. ISSN 1810-309X.

COBÎȘNeANU, vasile. Problema con-
tenciosului administrativ în rM. Legea și 
viaţa. 1999, 4, 37. ISSN 1810-309X.

COBÎȘNeANU, vasile. Problema 
răspunderii patrimoniale a autorităţi-
lor publice în rM. Legea și viaţa. 1999, 
12, 28. ISSN 1810-309X.

COBÎȘNeANU, vasile. răspunde-
rea materială a funcţionarilor publici. 
Legea și viaţa. 1999, 7, 22. ISSN 1810-
309X.

COBÎȘNeANU, vasile. răspunderea 
patrimonială a autorităţilor publice în 

doctrina franceză. Legea și viaţa. 1999, 
2, 26. ISSN 1810-309X.

COBÎȘNeANU, vasile. rolul autori-
tăţilor publice în protecţia drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale. Adminis-
trarea Publică. 2004, 3, 42. ISSN 1813-
8489.

COJOCARI Eugenia s-a născut la 
12 mai 1951 în s. Năvârnet, r-nul 

Făleşti. A absolvit Școala nr. 2 din or. 
Făleşti, cu medalie de argint (1967). În 
1968-1973 a fost studentă la Facultatea 
de Drept a USM. În 1982 a urmat studii 
de doctorat în cadrul AȘM. A făcut un 
stagiu profesional la Universitatea La-
val, Quebec, Canada.

În 1986, la Institutul de Cercetări 
Știinţifice în domeniul Legislaţiei, 
or. Moscova, a susținut teza de doc-
torat la specialitatea 12.00.03-Drept 
privat – Правовое положение 
производственно-научного объеди-
нения по агрохимическому обслужи-
ванию сельского хозяйства Молдав-
ской ССР, conducători ştiinţifici: Petru 
NIKITIUK, dr. hab., prof. univ. şi e. 
jArIKOv, dr., conf. univ. 

În 2004, la USM, a susținut teza de 
doctor habilitat în drept la specialitatea 
12.00.03-Drept privat – Răspunderea 
juridică civilă în temeiul legislaţiei, co-
ordonator ştiinţific valeriu LeBeDev, 
dr. hab., prof. univ.

Activitatea profesi-
onală şi-a început-o 
în 1974, la Facultatea 
de Drept a USM, ca 
laborant, codificator, 
lector. În 1975-1995, 
a activat în cadrul 
IFSD al AȘM, având 
funcțiile de laborant, Eugenia Cojocari 
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colaborator ştiinţific, colaborator şti-
inţific superior, şef al Secţiei stat şi 
drept. În 1991-1993 a fost şef al Sec-
ţiei juridice în cadrul Primăriei mun. 
Chişinău. 

Din 1995 a exercitat funcţii didacti-
ce şi manageriale în cadrul instituţii-
lor universitare: conferenţiar univer-
sitar la Departamentul drept, ULIM 
(1995-2002), prorector pentru munca 
ştiinţifică la Institutul de economie şi 
Drept din or. Bălţi (2002-2004), şef al 
Catedrei drept al antreprenorialului a 
USM (2004-2010), profesor universitar 
la Facultatea de Drept a USM (2011), 
profesor universitar la Facultatea Drept 
a USPee (2013) Cursuri universitare 
predate: Dreptul antreprenoriatului; 
Dreptul economic; Dreptul economic 
sectoral; Răspunderea juridică în drep-
tul economic; Dreptul civil; Dreptul co-
mercial; Dreptul notarial etc.

I-au fost conferite titlurile ştiințifico-
didactice conferenţiar universitar 
(1998) şi profesor universitar (2006). 

În 2002 a devenit membru al Uniunii 
Avocaților din Moldova.

A participat, în calitate de expert, la 
realizarea proiectelor de nivel naţio-
nal şi internaţional: Expert autonom 
al puterii locale, Proectul Consiliului 
europei (2000); Proectul Codului civil 
al USAID (SUA, 2002), Proiectul MER-
CURI TEMPUS (USM, 2009-2011), 
RM în contextul geopolitic contemporan 
și probleme actuale ale edificării statu-
lui de drept în RM din perspectivele in-
tegrării europene (AȘM, 2009).

Membru al colegiului de redacție al 
revistei Avocatul Poporului.

Autor a peste 140 de publicaţii ştiin-
ţifice.

Menţiuni şi distincții: Diplomă de 
onoare a IISD (1985), Diplomă pentru 

succese remarcabile în domeniul cerce-
tărilor știinţifice, ULIM (2000, 2001), 
Premiul Monografia anului 2002 
(ULIM), Diplomă de excelenţă pentru 
excepţionala contribuţie la propășirea 
idealului de unitate a spiritualităţii ro-
mânilor (românia, 2003), Diplomă 
pentru merite pe tărâmul didactico-
știinţific și managerial (USM, 2009), 
Diplomă pentru activitatea didactico-
ştiinţifică prodigioasă (USM, 2011), 
Medalia USM (2006, 2011). În 2009 i 
s-a conferit titlul onorific Om Emerit al 
Moldovei. 

Bibliografie selectivă:
COjOCArI, eugenia şi Liliana 

DANDArA. Drept civil. Dezmembră-
mintele dreptului de proprietate: note de 
curs. Ch.: Tip. Bons Offices, 2005. 144 
p. ISBN 9975-929-27-3.

COjOCArI, eugenia şi victor vOL-
CINSCHI. Drept privat roman: note de 
curs. Ch.: Business-elita, 2006. 244 p.

COjOCArI, eugenia şi victor vOL-
CINSCHI. Dreptul economic (Drept al 
antreprenoriatului): suport de curs. Ch.: 
Business-elita, 2006. 426 p. ISBN 978-
9975-4002-2-0.

COjOCArI, eugenia, M. CUȘMIr, 
C. CIOBANU, v. COjOCArI. Drept 
civil. Drepturi reale: note de curs. Ch.: 
Business-elita, 2003. 180 р.

COjOCArI, eugenia, v. NeGrU et. 
al. Quo vadis Moldova: monogr. Ch.: 
TACIS, 2002, 290 p.

COjOCArI, eugenia. Drept civil. 
Răspunderea juridică civilă: monogr. 
Ch.: Logos preş, 2002. 260 p. ISBN 
9975-920-91-8.

COjOCArI, eugenia. Drept econo-
mic. Partea generală: suport de curs. 
Ch.: Business-elita, 2007. 244 p. ISBN 
978-9975-4002-2-0.
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COjOCArI, eugenia. Drept notari-
al: monogr. Ch.: ruxanda, 1998. 224 p. 
ISBN 9975-72-026-9.

COjOCArI, eugenia. Forme ale răs-
punderii juridice. Ch.: Ce USM, 2011. 
250 p. ISBN 978-9975-71-066-4.

COjOCArI, eugenia. Răspunderea 
juridică civilă în temeiul legislaţiei RM 
(studiu teoretic, legislativ și comparativ 
de Drept): autoreferat (12.00.03). Ch., 
2003. 44 p.

COjOCArI, eugenia. Răspunderea 
juridică civilă în temeiul legislaţiei RM 
(studiu teoretic, legislativ și comparativ 
de Drept): tz. dr. (12.00.03). Ch., 2003. 
214 p.

 * * *
КОЖОКАРЬ, Е.В. et. al. Обеспе-

чение законности в АПК. Отв. ред. 
ИВАНОВ, В.М. К.: Штиинца, 1991. 
222 c. ISBN 5-376-00911-4.

КОЖОКАРЬ, Е.В. Правовое поло-
жение производственно-научного 
объединения по агрохимическому 
обслуживанию сельского хозяйства 
Молдавской ССР: aвтореф. дис. 
канд. юрид. наук. М., 1985. 18 c.

КОЖОКАРЬ, Евгения. 
Организационно-правовые пробле-
мы агрохимического обслуживания 
в Республике Молдова: моногр. Отв. 
ред. Е.Г. МАРТЫНЧИК. К.: Ştiinţa, 
1991, 78 c. ISBN 5-376-00905-H.

 * * *
КОЖОКАРЬ, Е.В. и О.К. САРЫ. 

Защита прав женщин в сфере се-
мейных отношений в Республике 
Молдова. Мировой судья. 2010, 12-
15. ISSN 2072-4152.

COJOCARU Radion s-a născut 
la 7 iulie 1976 în s. Cobani, r-nul 

Glodeni. A absolvit Liceul „Mihai 

eminescu” din or. 
Făleşti (1993). După 
absolvirea şcolii a 
fost admis la studii la 
Academia Naţiona-
lă de Poliţie „Ștefan 
cel Mare”, după care 
a fost transferat la 
Universitatea „Al.I. 
Cuza” din Iaşi, pe 
care a absolvit-o în 1997, specializarea 
- Cercetări penale. Și-a continuat stu-
diile la Academia de Poliţie „Ștefan cel 
Mare” a MAI, unde în 1998 a susținut 
teza de masterat – Pluralitatea de in-
fracţiuni şi, din 1999, a urmat docto-
rantura.

În 2007 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal 
– Studiu de Drept penal și investigarea 
criminalistică a infracţiunii de prunc-
ucidere, conducător ştiinţific valeriu 
CUȘNIr, dr. hab., prof. univ.

Pe parcursul anilor 1997-2008, în 
cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a 
MAI, a fost lector asistent, lector, lec-
tor superior, din 2010 – şef al Catedrei 
Drept penal şi criminologie, secretar 
ştiinţific al SȘP; activitatea didactică 
fiind acoperită de orele predate la dis-
ciplinele Drept penal (partea specială) 
şi Încadrarea juridico-penală a unor ti-
puri de infracţiuni.

A participat la conferinţe şi semi-
nare naţionale şi internaţionale: Rolul 
pedepsei în societatea de tranziţie (Uni-
versitatea de Criminologie rM, 2002), 
Perfecţionarea continuă a cadrelor din 
organele afacerilor interne și optimiza-
rea procesului de instruire profesională 
(Academia de Poliţie „Ștefan cel Mare” 
a MAI, 2002), Precedentul judiciar: as-
pecte teoretice și practice (USM, 2007).

În 2005 a fost ales formator naţional 

Radion Cojocaru
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în domeniul justiţiei juvenile, speciali-
zarea Drept penal. 

Autor a circa 40 de lucrări cu caracter 
ştiinţifico-aplicativ, precum şi articole 
ştiinţifice.

Mețiuni: Diploma Guvernului de gr. 
II pentru rezultate meritorii, obţinute 
în procesul educaţional şi de activita-
te ştiinţifică (2010), Diploma de merit 
Autor a celei mai bune publicaţii 2011-
2012. I s-a fost conferit titlul Cel mai 
bun profesor al anului de studii 2007-
2008, în cadrul Academiei „Ștefan cel 
Mare”.

Bibliografie selectivă:
COjOCArU, radion şi A. ANDrO-

NACHI. Justiţia pentru copii. Curs de 
instruire iniţială pentru ofiţerii de ur-
mărire penală: curriculum. Ch.: Bons 
Offices, 2011. 20 p.

COjOCArU, radion şi Alexei BAr-
BĂNeAGrĂ. Codul penal al RM: co-
mentariu. Ch., 2009. 860 p. ISBN 9975-
61-291-1.

COjOCArU, radion şi viorel Ber-
LIBA. Drept penal. Teste și studii de caz 
pentru uzul studenţilor. Ch. elena-vI 
SrL, 2009. 140 p. ISBN 978-9975-106-
22-1.

COjOCArU, radion. Drept penal. 
Partea specială: culegere de speţe. Ch.: 
elena-vI SrL, 2006. 124 p. ISBN 978-
9975-928-6-9.

COjOCArU, radion. Studiu de 
Drept penal și investigarea judiciară a 
infracţiunii de pruncucidere: autorefe-
rat (12.00.08). Ch., 2007. 24 p.

COjOCArU, radion. Studiu de 
Drept penal și investigarea judiciară 
a infracţiunii de pruncucidere: tz. dr. 
(12.00.08). Ch., 2006. 202 p.

CUȘNIr, valeriu, viorel BerLIBA şi 
radion COjOCArU. Drept penal: cule-

gere de teste și speţe pentru examenul de 
licenţă. Ch.: elena-vI SrL, 2007. 126 p. 
ISBN 978-9975-9892-4-4.

CUȘNIr, valeriu, viorel BerLIBA, 
radion COjOCArU et. al. Studiu se-
lectiv în materie de Drept penal. Ch., 
2004. 340 p. ISBN 9975-935-37-0.

 * * *
COjOCArU, radion. escroche-

rii informaţionale: forme şi clarificări 
conceptuale ale cadrului normativ-pe-
nal. In: Probleme de prevenire și com-
batere a criminalităţii de către organele 
afacerilor interne în perioada recesiunii 
economice: materialele conf. intern. șt.-
pract., 15 oct. 2009. Ch.: Acad. „Ștefan 
cel Mare”, 2010, pp. 17-23.

COjOCArU, radion. Frauda infor-
matică în sistemul infracţiunilor infor-
maţionale şi forme de manifestare ale 
acesteia în domeniul economico-fi-
nanciar. In: Probleme actuale de preve-
nire și combatere a criminalităţii: anuar 
șt. al Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI al 
RM. ed. a v-a. Ch.: Acad. „Ștefan cel 
Mare”, 2009, pp. 65-74.

COjOCArU, radion. Infracţiunea 
continuă şi continuată în legea penală 
a rM. Revista de Drept penal. 2006, 8, 
130-143. ISSN 1223-0790.

COjOCArU, radion. Infracţiunea 
de pruncucidere în legislaţia penală a 
rM. Revista de Drept penal. 2007, 4, 
94-102. ISSN 1223-0790.

COjOCArU, radion. repere con-
ceptuale privind prevenirea infracţiu-
nii de tortură în rM. In: Afacerile in-
terne în sistemul de justiţie în procesul 
globalizării și integrării europene: mate-
rialele conf. intern. șt.-pract., 13-14 mai 
2010. Bucureşti, 2010, pp. 663-669.

COjOCArU, radion. Săvârşirea in-
fracţiunii de două sau mai multe per-
soane semn circumstanţial cu multiple 
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controverse în interpretarea şi înca-
drarea juridică. Revista Naţională de 
Drept. 2008, 2, 66-73. ISSN 1811-0770.

COjOCArU, radion. Unele as-
pecte privind calificarea infracţiuni-
lor contra justiţiei săvârşite de către 
persoane cu funcţie de răspundere 
în contextul tulburărilor de masă. In: 
Asigurarea drepturilor și libertăţilor 
fundamentale ale omului în timpul 
manifestărilor cu caracter de masă: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 28-
29 ian. 2010. Ch.: Acad. „Ştefan cel 
Mare”, 2010, pp. 61-67.

 * * *
КОЖОКАРУ, Радион. Перспек-

тивы применения судебного пре-
цедента в системе уголовного пра-
ва Республики Молдова. В: Акту-
альные проблемы правоохранитель-
ной деятельности: материалы меж-
дунар. науч.-практ. конф., 27 окт. 
2008. Днепропетровск, 2008, сс. 109-
115.

КОЖОКАРУ, Радион. Судебно-
медицинская экспертиза трупа но-
ворожденного ребенка по уголов-
ным делам о детоубийствах. Закон 
и жизнь. 2007, 37-43. ISSN 1810-3081.

COJOCARU Vladlen s-a născut la 
23 septembrie 1983 în or. Bălţi. A 

absolvit Facultatea de Drept a USM – 
studiile de licenţă (2005) şi studiile de 
masterat (2006). În 2005-2008 a urmat 
doctorantura la AȘM.

În 2011, în cadrul IISD al AȘM, a 
susținut teza de doctorat la specialita-
tea 12.00.02-Drept politic (constituţi-
onal); organizarea şi funcţionarea in-
stituţiilor de drept – Compatibilitatea 
dreptului naţional cu dreptul Convenţi-
ei Europene pentru protecţia drepturilor 

omului și libertăţilor 
fundamentale, con-
ducător ştiinţific ele-
na ArAMĂ, dr. hab., 
prof. univ., 

A urmat stagii de 
instruire profesiona-
lă: Drept comunitar 
și Integrare Europea-
nă (venus, românia, 
2009), Stagiu, în cadrul Universității 
publice din Navarra (Pamplona, Spa-
nia, 2006).

În 2005 şi-a început activitatea profe-
sională ca lector, apoi lector superior la 
Catedra de drept public a ASeM; dis-
ciplina de predare Istoria universală a 
dreptului. În 2008-2009 a fost jurist la 
compania SA Sigma.

Bibliografie selectivă:
COjOCArU, vladlen. Compatibi-

litatea dreptului naţional cu Dreptul 
Convenţiei Europene pentru protecţia 
drepturilor omului și libertăţilor funda-
mentale: autoreferat tz. dr. în drept. Ch., 
2011. 26 p.

COjOCArU, vladlen. Compatibi-
litatea dreptului naţional cu Dreptul 
Convenţiei Europene pentru protecţia 
drepturilor omului și libertăţilor funda-
mentale: tz. dr. Ch, 2011. 157 p.

 * * *
ArAMĂ, elena şi COjOCArU vla-

dlen. Dezvoltări doctrinare şi juris-
prudenţiale privind compatibilitatea 
dreptului intern cu Dreptul Convenţiei 
europene a Drepturilor Omului (cazul 
Dreptului la respectarea vieţii private şi 
de familie). Revista Naţională de Drept. 
2011, 4. 8-12. ISSN 1811-0770.

COjOCArU, vladlen. Unele reflec-
ţii privind modalităţile de asigurare a 
compatibilităţii Dreptului naţional cu 

Vladlen Cojocaru
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Dreptul Convenţiei europene a Drep-
turilor omului. Revista Moldovenească 
de Drept Internaţional și Relaţii Inter-
naţionale. 2011, 2. 100-109. ISSN 1857-
1999.

COJOCARU Violeta s-a născut la 
4 martie 1974 în or. Bălţi. A făcut 

studii la Universitatea „Al.I. Cuza”, ro-
mânia (1991-1995) şi, tot acolo, a ur-
mat studii de doctorat. În 1998-2000 a 
urmat studii postuniversitare la Școala 
Naţională de Studii Politice şi Admi-
nistrative de pe lângă USM. 

În 2000 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.03-Drept privat 
– Ocrotirea minorilor în dreptul inter-
naţional privat, conducător ştiinţific 
Mihai jACOTĂ, dr., prof. univ.

În 2007 a susținut teza de doctor 
habilitat în drept – Aspectele teoretico-
practice, privind procedura recunoaște-
rii și executării hotărârilor judecătorești 
străine în dreptul internaţional privat; 
coordonatori ştiinţifici j.-P. LABOr-
De, dr., prof. univ. şi Alexandru CO-
jUHArI, dr. hab., prof. univ.

Activitatea profesională didactică şi-a 
desfăşurat-o în cadrul USM: conferenţi-
ar universitar (din 2003), şef al Catedrei 
Drept internaţional şi Drept al relaţiilor 
economice externe (din 2005). 

În perioada 2005-2007 a fost vice-
preşedinte la CIFDUF, AUF şi director 

la Filiera Francofonă 
Drept. Din 2005 – 
conducător de doc-
torat. În 2013 a fost 
numită în funcție de 
membru al Consiliu-
lui Superior al Ma-
gistraturii.

A obţinut burse şi 

a făcut numeroase stagii de formare 
şi instruire profesională: Stagiu peda-
gogic pentru profesori (Universitatea 
Stendhal Grenoble III, Franţa, Gre-
noble, 2002); Dreptul și Gestiunea vi-
ţei-de-vie și a vinului (Universitatea 
Montesquieu-Bordeaux Iv, Franţa, 
2002), Bursă post-doctorat de instru-
ire și cercetare (Universitatea Mon-
tesquieu-Bordeaux Iv, Franţa, 2003-
2004), Drept internaţional (Academia 
de Drept Internaţional, Haga, Olanda, 
2004); Programa de formare și nego-
ciere a acordurilor comerciale și inves-
tiţionale pentru ţările francofone din 
Europa Centrală și de Est (Bucureşti, 
românia, 2005); Burse de instruire 
(Canada, Quèbec, 2005, 2006), L’ Eu-
rope à venir: sécularisation, justice, 
démocratie (Lyon, Franţa, 2007), Ac-
tualités du concept d’espace: philoso-
phie, arts, sciences humaines şi Pour 
une constitution européenne? L’identité 
constitutionnelle des Etats membres 
une limite a la constitution européen-
ne (Universitatea Montpellier, Franţa, 
2007), Crearea unei reviste electronice 
)AUF, Bulgaria, Sofia, 2007), Program 
de instruire la Centrul de Drept inter-
naţional al Universității jean Monnet 
(Franţa, Lyon, 2008), La Méditerranée, 
espace de dialogue interculturel, jeunes 
Décideurs europe (Franţa, Marseil-
le, 2008), Usages de la norme: savoirs, 
politique, société (Albania, Saranda, 
2008), Drept comunitar și Integrare 
Europeană (românia, Buşteni, 2008), 
Bursă de instruire (Universitatea Sa-
voie, Franţa, Chambery, 2009), Visit 
to Utrecht Faculty of Olanda (Utrecht, 
2009), Visit to Northumbria Univer-
sity School of Law (Marea Britanie, 
Newcastle, 2009), vizită de studiu 
la Universitatea Americană din Asia Violeta Cojocaru
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Centrală (Kârgâzstan, Bishkek, 2010), 
Universitatea Montpellier 1 (Franţa, 
Montpellier, 2009).

A colaborat în calitate de profesor in-
vitat la disciplinele Istoricul Dreptului 
internaţional privat: în cadrul Masteru-
lui 2, Universitatea Montpellier, Franţa 
(2006); Du bon et du mauvais usages 
des espaces maritimes: l’exemple de la 
Méditerranée, Universitatea Montpel-
lier 1, raport La Mer Noire, nouvelle 
frontière de l’Europe, Franţa, Montpel-
lier (2008); Nouvelles figures de l’Etat: 
violences, droit et société, Universitatea 
europeană de vară, Franţa, Toulouse 
(2009); Masterul Etat de droit et so-
ciété civile, Universitatea Babeş-Bolyai, 
Cluj-Napoca (2010).

A participat la conferinţe, seminare 
şi simpozioane de rang naţional şi in-
ternaţional la Chişinău, Cluj-Napoca, 
Lyon, Moscova, Quebec, Hanoi etc.

S-a încadrat în implementarea Pro-
iectelor naţionale şi internaţionale: 
coordonator al Proiectului Tempus-
TACIS Crearea unui master în dreptul 
și gestiunea viţei de vie și a vinului, în 
parteneriat cu Universitatea Bordea-
ux Montesquieu Iv, Universitatea din 
Pamplona, USM (2002-2006); consul-
tant la Proiectul Reducerea Impactului 
Infecţiei HIV în RM, Institutul pentru 
Drepturile Omului din Moldova, 2010-
2014; autor şi formator al Proiectului 
Abilitarea juridică a comunităţilor ru-
rale prin intermediul unei reţele de pa-
ra-juriști comunitari, 2010-2012.

În 2009 i s-a conferit titlul onorific 
Om Emerit.

Bibliografie selectivă:
AvOrNIC, Gheorghe şi violeta CO-

jOCArU. Adopţia naţională și interna-
ţională sub auspiciile principiilor statu-

lui de drept. Ch.: reclama, 2005. 350 p.
COjOCArU, violeta şi Boris Ne-

GrU. Tehnica legislativă. Ch.: Tip. Cen-
trală, 1997. 110 p. ISBN 9975-923-36-4.

COjOCArU, violeta. Aspectele teo-
retico-practice privind procedura recu-
noașterii și executării hotărârilor jude-
cătorești străine în dreptul internaţio-
nal privat: autoreferat (12.00.03). Ch., 
2007. 44 p.

COjOCArU, violeta. Aspectele te-
oretico-practice privind procedura re-
cunoașterii și executării hotărârilor 
judecătorești străine în dreptul inter-
naţional privat: tz. dr. (12.00.03). Ch., 
2007. 259 p.

COjOCArU, violeta. Recunoașterea 
și executarea hotărârilor judecătorești 
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CeP USM, 2007. 279 p. ISBN 978-
9975-70-100-6.
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rUL. Fundamentul dreptului la moşte-
nire. In: Analele șt. ale MAI al RM. Ser. 
Drept privat. Ch., 2003, 2, pp. 31-37.

COjOCArU, violeta şi Gh. radu. Le 
regime de l’origine des marchandises 
des pays du Maghreb: un système en 
construction. Studia Universitatis. Ser. 
Șt. sociale. 2008, 4, 80-83. ISSN 1814-
3199.

COjOCArU, violeta şi I. ȘereMeT. 
explicaţii terminologice ale conceptu-
lui dreptului la moştenire. Studia Uni-
versitatis. Ser. Șt. sociale. 2009, 8, 27-31. 
ISSN 1814-3199.

COjOCArU, violeta şi O. PLOT-
NIC. evoluţia instituţiei protecţiei 
consumatorului prin prisma dreptului 
francez. Studia Universitatis. Ser. Șt. so-
ciale. 2009, 3, 93-96. ISSN 1814-3199.

COjOCArU, violeta şi r. BABUC. 
La promesse synallagmatique de vente 
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est-elle une vente mal qualifiée? Studia 
Universitatis. Ser. Șt. sociale. 2009, 3, 
89-92. ISSN 1814-3199.

COjOCArU, violeta şi T. ULIA-
NOvSCHI. evoluţia istorică a per-
soanei juridice sub aspectul responsa-
bilităţii ei. Studia Universitatis. Ser. Șt. 
sociale. 2009, 8, 5-13. ISSN 1814-3199.

COjOCArU, violeta şi v. BABĂrĂ. 
Determinarea competenţei în dreptul 
internaţional privat. Revista Naţională 
de Drept. 2006, 2, 30-33. ISSN 1811-
0770.

COjOCArU, violeta. Asigurarea 
asistentei judiciare în cadrul procesu-
lui arbitral: aspect comparativ. Analele 
șt. ale Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI 
al RM. 2005, 5, pp. 78-83. ISSN 1857-
0976.

COjOCArU, violeta. Caracterele 
generale ale adopţiei în dreptul inter-
naţional privat. Analele șt. ale USM. 
Ser. Șt. socioumanistice. 2001, 1, 524-
527. ISSN 1857-3622.

COjOCArU, violeta. Conflictul de 
legi: articol de sinteză. Analele șt. ale 
USM. Ser. Șt. socioumanistice. 2005, 1, 
92-96. ISSN 1857-3622.

COjOCArU, violeta. Convenţia 
asupra protecţiei copiilor şi cooperării 
în materia adopţiei internaţionale (29 
mai 1993): aspecte practice. Analele șt. 
ale USM. Ser. Șt. socioumanistice. 2001, 
1, 527-532. ISSN 1857-3622.

COjOCArU, violeta. Criteriile ordi-
nare de control al competenţei decizii-
lor străine în provincia Québec. Anale-
le șt. ale USM. Ser. Șt. socioumanistice. 
2006, 1, 176-180. ISSN 1857-3622.

COjOCArU, violeta. Democratiza-
rea votului. Revista Naţională de Drept. 
2003, 8, 14-17. ISSN 1811-0770.

COjOCArU, violeta. Determinarea 
competenţei jurisdicţionale în dreptul 

internaţional privat. Revista Naţională 
de Drept. 2001, 8, 33-36. ISSN 1811-
0770.

COjOCArU, violeta. Drept interna-
ţional privat comun, uniform sau uni-
ficat – armonizarea soluţiilor. Revista 
Naţională de Drept. 2009, 10-12, 5-7. 
ISSN 1811-0770.

COjOCArU, violeta. Drept inter-
naţional privat şi drept comunitar: re-
alităţi şi perspective. Dialogi Juridici. 
2007, 1, 49-56.

COjOCArU, violeta. efectele adop-
ţiei internaţionale. Analele șt. ale USM. 
Ser. Șt. socioumanistice. 2004, 1, 85-89. 
ISSN 1857-3622.

COjOCArU, violeta. excepţia de 
ordine publică în textele codificate de 
drept internaţional privat. Revista Na-
ţională de Drept. 2001, 2, 25-27. ISSN 
1811-0770.

COjOCArU, violeta. Impactul 
ONU asupra sistemului internaţional. 
Revista Naţională de Drept. 2001, 7, 26-
28. ISSN 1811-0770.

COjOCArU, violeta. L’exequatur 
des décisions judiciaires étrangères. 
Revista Moldovenească de Drept Inter-
naţional și Relaţii Internaţionale. 2006, 
1-2, 32-37. ISNN-1857-1999.

COjOCArU, violeta. L’internaţio 
nalisation, l’européanisation et la glo-
balisation du droit. effets et interpréta-
tions. ARCHES. 2008, 6, 78-81.

COjOCArU, violeta. Le nouveau 
système de la reconnaissance et de 
l’exécution des jugements étrangers en 
république de Moldavie. Analele șt. ale 
Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI al RM. 
2005, 5, pp. 26-71. ISSN 1857-0976.

COjOCArU, violeta. Legea aplicabi-
lă filiaţiei copilului din afara căsătoriei. 
Revista Naţională de Drept. 2001, 4, 13-
16. ISSN 1811-0770.
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COjOCArU, violeta. Normele de 
aplicare imediată în dreptul internaţio-
nal privat. Buletinul Asociaţiei Tinerilor 
Juriști. 1999, 5, 70-76.

COjOCArU, violeta. Note asupra 
procedurii recunoaşterii măsurilor 
provizorii şi conservatoare în drep-
tul internaţional privat. Analele șt. ale 
USM. Ser. Șt. socioumanistice. 2005, 1, 
96-111. ISSN 1857-3622.

COjOCArU, violeta. Noţiunea, 
efectele şi constatarea recunoaşterii 
hotărârilor judecătoreşti străine. Ana-
lele șt. ale USM. Ser. Șt. socioumanistice. 
2006, 1, 169-176. ISSN 1857-3622

COjOCArU, violeta. Paradigmele 
violenţei. In: Educaţie pentru dezvol-
tare. Cultura păcii în perioada stabilirii 
noosferei. Ch.: epigraf, 2000, pp. 134-
136.

COjOCArU, violeta. Problemele 
prevenirii şi combaterii delicvenţei ju-
venile. Ordine și Lege. 2003, 5, 22-24.

COjOCArU, violeta. recunoaşterea 
şi executarea hotărârilor judecătoreşti 
străine în Italia, potrivit dispoziţiilor 
Legii Nr. 218 din 31 mai 1995 reforma 
sistemului italian de drept internaţio-
nal privat, titlul I edificarea hotărârilor 
şi actelor străine. Analele șt. ale Acad. 
„Ștefan cel Mare” a MAI al RM. 2005, 5, 
87-92. ISSN 1857-0976.

COjOCArU, violeta. recunoaşterea 
şi executarea hotărârilor judecătoreşti 
străine: accepţiuni teoretice. Analele 
Universității Spiru Haret. Ser. Șt. Juridi-
ce. 2007, 5, 27-35. ISSN 1582-9472.

COjOCArU, violeta. regimul juri-
dic al bunurilor în dreptul internaţio-
nal privat al rM. Analele șt. ale USM. 
Ser. Șt. socioumanistice. 2004, 1, 78-84. 
ISSN 1857-3622. 

COjOCArU, violeta. rolul orga-
nizaţiilor într-un sistem internaţional 

modern. Revista Naţională de Drept. 
2001, 6, 20-22. ISSN 1811-0770.

COjOCArU, violeta. Tratamentul 
delincvenţilor minori în societatea 
contemporană. Revista Naţională de 
Drept. 2001, 9, 46-49. ISSN 1811-0770.

COJUHARI Alexandru s-a născut 
la 13 august 1935 în com. Tres-

tieni, jud. Soroca. În 1955 a absolvit 
Școala normală (Pedagogică) din or. 
Soroca. În 1959-1964 a fost student al 
primei promoţii de jurişti a Facultăţii 
de Drept a USM. După absolvirea Fa-
cultăţii, cu Magna cum laude, a fost re-
partizat de către Comisia de Stat la Ca-
tedra de drept civil şi procedură civilă a 
Facultăţii de Drept, USM, în funcţia de 
asistent. Fără a se retrage din serviciu, a 
pregătit şi a susținut tezele de doctorat.

În 1972, la şedinţa Consiliului Fa-
cultăţii de Drept a Universității de Stat 
„Taras Șevcenko” din Kiev, a susținut 
teza de doctorat la specialitatea 
12.00.03-Drept privat (Drept procesu-
al civil) – Предварительное внесудеб-
ное рассмотрение спора как предпо-
сылка права на предъявления иска.

În 1991, la şedinţa CȘS a Facultăţii 
de Drept a Universității de Stat „Taras 
Șevcenko” din Kiev, a susținut teza de 
doctor habilitat în drept la specialitatea 
12.00.03-Drept privat (Drept procesual 
civil) – Проблемы теории и практи-
ки права на судеб-
ную защиту в иско-
вом производстве.

În perioada 1989-
2012 a fost şef al 
Catedrei de drept şi 
procedură civilă, din 
2010 – profesor la 
Catedra drept proce- Alexandru Cojuhari
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sual civil a Facultății de Drept a USM. 
Pe tot parcursul anilor de activitate 
didactico-ştiinţifică, a ţinut prelegeri 
şi cursuri practice la disciplina funda-
mentală a jurisprudenţei - Dreptul pro-
cesual civil. A fost abilitat să conducă 
pregătirea tezelor de licenţă, masterat 
şi doctorat, precum şi alte activităţi di-
dactice. A adus o contribuţie incontes-
tabilă la instruirea tinerilor cercetători 
ştiinţifici. În 1968 i s-a conferit titlul 
didactic lector superior, în 1979 – titlul 
didactico-ştiinţific conferenţiar uni-
versitar şi, în 1992 – titlul ştiinţific de 
profesor universitar la Catedra drept 
civil şi procedură civilă, USM.

Pe parcursul a 10 ani (1993-2003), a 
exercitat funcţia de preşedinte al pri-
mului CȘS de conferire a titlurilor şti-
inţifice în domeniul dreptului. Odată 
cu reformarea Consiliilor ştiinţifice de 
susţinere a tezelor de doctorat, în 2003, 
a fost confirmat ca preşedinte al nou-
lui CȘS, abilitat cu dreptul de a conferi 
titluri ştiinţifice de doctor în drept şi 
doctor habilitat în drept la specialitatea 
Drept privat: DH 12.00.03-Drept civil; 
Dreptul familiei; Drept procesual civil; 
Drept internaţional privat. Pe parcursul 
activităţii, în calitate de preşedinte al 
Consiliilor menţionate, sub egida sa au 
fost susţinute 3 teze de doctor habilitat 
şi peste 70 teze de doctor în drept, din-
tre care 51 de cetăţeni ai rM şi 22 de 
cetăţeni străini, care au făcut studii de 
doctorat la USM.

Concomitent cu activitatea didacti-
co-ştiinţifică la Facultatea de Drept a 
USM, a contribuit la elaborarea legisla-
ţiei rM, noului Cod de procedură civilă.

A activat în calitate de membru al 
Consiliului ştiinţifico-consultativ pe 
lângă CSj a rM, membru al Consiliu-
lui pentru problemele ştiinţei şi dez-

voltării umane durabile pe lângă Preşe-
dintele rM, membru al CȘC pe lângă 
Curtea Constituţională a rM, membru 
al grupului de experţi ai Comisiei Su-
perioare de Atestare a rM în ştiinţe so-
cio-umane. 

A exercitat funcţii elective – consilier, 
deputat. Din 1999 - membru al Asoci-
aţiei Internaţionale în Drept procesual 
(fondată la roma în 1950). 

A participat la diferite întruniri şti-
inţifice: Congresul XI-lea al Asociaţi-
ei Internaţionale în Drept Procedural 
Drept procedural în pragul noului mile-
niu (Universitatea de la viena, Austria, 
1999), colocviul internaţional Proble-
mele fundamentale ale Dreptului pro-
cesual civil (Universitatea din Ghent, 
Belgia, 2000), conferinţa internaţiona-
lă Reforma dreptului procedural arbi-
tral în statele CSI (Institutul de Drept 
al europei de vest pe lângă Universi-
tatea Hristian Albreht, or. Kiel, Ger-
mania, 2000), conferinţa cu privire la 
pregătirea modelului Codului de pro-
cedură civilă pentru Comunitatea Sta-
telor Independente (Sankt-Petersburg, 
rusia, 2001), conferinţa internaţională 
Dreptul la apărare judiciară și aspecte-
le practicii de realizare (Universitatea 
Mykolas romeris, vilnus, Lituania, 
2006), conferinţa internaţională Tradi-
ţii și progrese în modificările legislaţiei 
europene (Universitatea Maria Sklo-
dowska-Curie, Lublin, Polonia, 2006), 
conferinţa internaţională Forme alter-
native de soluţionare a litigiilor comer-
ciale, probleme și metode de rezolvare 
(Camera de Comerţ şi Industrie a rM, 
2010) etc.

A publicat peste 150 lucrări ştiinţifi-
co-didactice (monografii, studii, bro-
şuri, prelegeri, articole ştiinţifice (cir-
ca 80), comentarii pe baza legislaţiei, 
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materiale didactice şi metodice etc.), în 
care a abordat probleme fundamenta-
le ale teoriei Dreptului procesual civil, 
precum şi aplicarea normelor de drept 
procesual civil în practica judiciară.

Activitatea sa didactico-ştiinţifică a 
fost apreciată cu numeroase diplome 
ale USM şi ale Ministerului educaţiei 
al rM. A fost decorat cu medaliile Ve-
teran al Muncii (1984), Meritul Civic 
(1996), Medalia cu prilejul celei de-a 
60-a aniversări a USM (2006), Ordinul 
de Onoare (2011).
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организаций судебного порядка 
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КОЖУХАРЬ, A.Н. Понятие пред-
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последствия его нарушения. Совет-
ская юстиция. 1982, 8, 26-28. ISSN 
0131-6761.

КОЖУХАРЬ, A.Н. Понятие, при-
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ка урегулирования споров. В: Сбор-
ник науч. работ аспирантов. К., 
1970, cc. 66-79.

КОЖУХАРЬ, A.Н. Права на обра-
щение за судебной защитой. Совет-
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ская юстиция. 1976, 16, 13-16. ISSN 
0131-6761.

КОЖУХАРЬ, A.Н. Приостоновле-
ние производства по гражданскому 
делу в связи с необходимостью раз-
решения другого дела. Советская 
юстиция. 1975, 23. С. 16-18. ISSN 
0131-6761.

КОЖУХАРЬ, А.Н. Судебная защи-
та охраняемых законом интересов. 
В: Проблемы совершенствования за-
конодательства о защите субъек-
тивных гражданских прав: cб. науч. 
трудов. Ярославль, 1988, cc. 104-110.

КОЖУХАРЬ, А.Н. Участие проку-
рора в гражданском судопроизвод-
стве по законодательству Республи-
ки Молдова. СНГ: реформа граж-
данского процессуального права. 
В: Материалы междунар. конф. М., 
2002, cc. 115-120.

Omagii:
BĂIeȘU, Sergiu. Acest infinit traseu 

al vieții: absolvenţi ai primei promoţii 
a Facultăţii de Drept (1964). Universi-
tatea de Stat din Moldova, 2014, 5, 3.

COLODROVSCHI Vitalie s-a năs-
cut la 12 februarie 1975 în s. Șuri, 

r-nul Drochia. În 1994-1999 a făcut 
studii la Academia de Poliţie „Ștefan cel 
Mare” a MAI. A urmat studii de maste-
rat la Facultatea de Drept şi Știinţe Po-
litice a Institutului de Știinţe Penale şi 
Criminologie (2004-2006) şi la Centrul 
de Studii şi Cercetări a Istoriei Ideilor 
şi Instituţiilor Politice a Facultății de 
Drept şi Știinţe politice, Universita-
tea „Paul Cezane” (Aix-Marseille III) 
din Aix-en- Provence, Franţa (Master 
2 recherche Bac+5), 2006-2007. În 
2000-2005 a făcut studii de doctorat la 

Facultatea de Drept a 
ULIM. 

În 2008 a susținut 
teza de docto-
rat la specialitatea 
12.00.08-Drept pe-
nal (Drept procesual 
penal, criminalistică, 
expertiză judiciară) 
– Asistenţa tehnico-
criminalistică a descoperirii și cercetării 
infracţiunilor: realităţi și perspective, 
conducător ştiinţific Gheorghe GOLU-
BeNCO, dr., conf. univ. 

În 2008 şi-a continuat studiile (post-
doctorat) la Centrul de Cercetări în 
Materii penale, Facultatea de Drept 
şi Știinţe Politice, Universitatea „Paul 
Cezane” (Aix-Marseille III) din Aix-
en-Provence, Franţa; tema de cerceta-
re Tendinţe centrifuge și centripete în 
criminalistica mondială, coordonatori 
ştiinţifici: jean Yve LASSALe, dr., prof. 
şi Philip DeSMAreS, cercetător la In-
stitutul de Poliţie Tehnică şi Știinţifică, 
şef-adjunct al Laboratorului de Poliţie 
Tehnică şi Știinţifică din Marseille. În 
2009 a devenit stagiar în Laborato-
rul de Poliţie Tehnică şi Știinţifică din 
Marseille. În 2010 a urmat un curs in-
tensiv de formaţiune continuă speciali-
zată la Institutul de Poliţie Știinţifică al 
Facultăţii de Drept şi Știinţe criminale, 
Universitatea din Lausanne, elveţia; 
tema de studiu – Fixarea scenei crimei 
și colectarea urmelor.

Și-a început activitatea profesională, 
în 1998, ca stagiar, apoi anchetator in-
terimar la Secţia de Anchetă Penală a 
CP din mun. Bălţi. Din 1999 exercitat 
funcții didactice în cadrul Universității 
de Stat „Alecu russo” din or. Bălţi: lec-
tor stagiar la Catedra de drept a Facul-
tăţii de Drept (1999-2000), prodecan al 

Vitalie Colodrovschi
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Facultăţii Drept (1999-2007), asistent 
universitar la Catedra de drept (2000-
2004); lector superior la Catedra drept 
public (2004-2010 şi din 2013). 

Membru al Uniunii Avocaților din 
rM; stagiar la BIA Lichii (2000-2002), 
din 2002 – avocat la BAA Bălţi. 

În 2009 a devenit colaborator al In-
stitutului Mediteraneean de Crimino-
logie, Aix en Provence, Franţa. Conse-
iller-expert en export et accompagne-
ment PrP Difusion (France, din 2010).

În 2000 a organizat ONG-ul Clinica 
Juridică Bălţi, fiind cofondator şi mem-
bru al Consiliului fondatorilor. 

Bibliografie selectivă:
COLODrOvSCHI, vitalie. Asisten-

ţa tehnico-criminalistică a descoperirii 
și cercetării infracţiunilor: realităţi și 
perspective: autoreferat (12.00.08). Ch., 
2008. 26 p.

COLODrOvSCHI, vitalie. Asisten-
ţa tehnico-criminalistică a descoperirii 
și cercetării infracţiunilor: Realităţi și 
perspective: tz. dr. (12.00.08). Ch., 2008. 
181 p.

COLODrOvSCHI, vitalie. Balistica 
judiciară: material didactic. Bălţi, 2002. 
57 p. ISBN 9975-931-21- 9.

GOLUBeNCO, Gheorghe şi vitalie 
COLODrOvSCHI. Asistenţa tehnico-
criminalistică a descoperirii și cercetării 
infracţiunilor: monogr. Ch.: Tip. Centra-
lă, 2010. 235 p. ISBN 978-9975-78-856-4.

 * * *
COLODrOvSCHI, vitalie. Analiza 

eficacităţii sistemului de asistenţă teh-
nico-criminalistică şi rolul serviciului 
de expertiză judiciară şi criminalistică 
al MAI rM în această activitate. In: 
Criminalistica la începutul mileniului 
trei: tendinţe, perspective: rez. simp. in-
tern. Ch., 2004, pp. 34-29.

COLODrOvSCHI, vitalie. Asisten-
ţa tehnico-criminalistică a descoperi-
rii şi cercetării infracţiunilor: noţiune, 
obiect, conţinut. In: Simposia profes-
sorum. Ser. Drept: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 4-5 mai 2001. Ch.: 
ULIM, 2001, pp. 68-69.

GOLUBeNCO, Gh. şi vitalie CO-
LODrOvSCHI. Aprecierea raportului 
de expertiză în cadrul instruirii spe-
cializate. In: Perfecţionarea continuă a 
cadrelor din organele afacerilor interne 
și optimizarea procesului de instruire 
profesională: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 20-21 dec. 2002. Ch.: Știinţa, 
2003, pp. 123-125.

GOLUBeNCO, Gh. şi vitalie CO-
LODrOvSCHI. Asistenţa tehnico-cri-
minalistică a descoperirii şi cercetării 
infracţiunilor: esenţa şi specificul sar-
cinilor tehnologice situative. Legea și 
viaţa. 2003, 5. ISSN 1810-309X.

GOLUBeNCO, Gh. şi vitalie CO-
LODrOvSCHI. Organizarea cercetă-
rii locului faptei: noţiune, conţinut. In: 
Symposia Professorum. Ser. Drept. Ch.: 
ULIM, 2002, pp. 87-89.

GOLUBeNCO, Gh. şi vitalie COLO-
DrOvSCHI. reflecţii asupra obiecti-
velor activităţii de asistenţă tehnico-
criminalistică a descoperirii şi cerce-
tării infracţiunilor. In: Analele șt. ale 
ULIM. Ser. Drept. vol. 4. Ch., 2004, pp. 
111-113.

CONSTANTINESCU Elena s-a 
născut la 1 august 1965 în s. Iva-

novca Nouă, r-nul Cimişlia. În 1984 a 
absolvit Facultatea de Drept a Colegiu-
lui Gospodăriei hoteliere din or. Kiev, 
Ucraina. Și-a continuat studiile la Fa-
cultatea de Drept a USM, care o absol-
vit-o în 1991. 
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Studiile de doctorat 
le-a urmat la IFSD 
al AȘM. În 1996 a 
susținut teza de doc-
torat la specialitatea: 
12.00.03-Drept pri-
vat – Unele aspecte 
ale Dreptului succeso-
ral al RM, conducă-
tor ştiinţific eugenia 

COjOCArI, dr. hab., prof. univ.
Din 1985 şi-a desfăşurat activitatea 

în calitate de notar. În 1995 a debutat 
în sfera didactică ca lector superior 
la Catedra drept şi procedură civilă, 
USM. Din 2002 – conferenţiar univer-
sitar la Catedra drept civil a Facultăţii 
de Drept, USM.

Membru al Uniunii juriştilor din 
rM, membru al Asociaţiei Femeilor de 
Carieră juridică din rM, membru al 
Federaţiei Internaţionale a Femeilor de 
Carieră juridică, membru al Asociaţiei 
notarilor din Moldova Nota, membru 
al Colegiului disciplinar al notarilor.

În 1997 a participat la Community 
Connections Project, Louisville, SUA.

Mențiuni: Diplome ale Ministerului 
justiţiei al rM (1999, 2001) şi a Minis-
terului educaţiei al rM (2009), Meda-
lia World Peace Through Rule of Law, 
World jurist Association (2005).

Bibliografie selectivă:
CONSTANTINeSCU, elena, Gh. 

CHIBAC şi O. BONDArCIUC. No-
tariat. Ch.: Pontos, 2001. 222 p. ISBN 
9975-938-82-5.

CONSTANTINeSCU, elena. Unele 
aspecte ale dreptului succesoral al RM: 
autoreferat (12.00.03). Ch., 1996. 24 p.

COSTACHI, Gh. şi elena CON-
STANTINeSCU et. al. Analiza compa-
tibilităţii legislaţiei RM reglementărilor 

Convenţiei ONU cu privire la drepturile 
copilului. Ch.: Museum, 2001. 200 p.

 * * *
CONSTANTINeSCU, elena şi O. 

XeNZOvA. evoluţia notariatului în 
Moldova (sf. sec.XIX-înc. sec. XX). In: 
Analele șt. ale Univ. de Stat din Mol-
dova. Facultatea de Drept. Ch.: USM, 
1999, pp. 2-3.

 * * *
КОНСТАНТИНЕСКУ, Елена, Г. 

КИБАК и О. БОНДАРЧУК. Нота-
риат. К.: Бизнес-Элита, 2001. 251 с.

КОЖОКАРЬ, Евгения и Елена 
КОНСТАНТИНЕСКУ. Юридическая 
настольная книга руководителя. К.: 
Basarabica-M, 1994. 146 c.

CONSTANTINOV Vasile s-a năs-
cut la 16 februarie 1962 în or. Ia-

loveni. În 1979-1984 a făcut studii la 
Institutul Superior Militar al Forţelor 
Antiaeriene din or. Kiev, specialitatea 
Inginer în tehnologii informaţionale. 
Și-a continuat studiile la Academia de 
Poliţie „Ștefan cel Mare” a MAI (1994-
1999). 

În 2007, în cadrul IISD al AȘM, a 
susținut teza de doctorat la specialita-
tea 12.00.02-Drept public – Adminis-
trarea sistemului informaţional al or-
ganelor de Drept, conducător ştiinţific 
Maria OrLOv, dr., conf. univ.

În perioada 1984-1991 a fost înrolat 
în serviciul militar 
al Forţelor Armate, 
Corpul de comandă, 
apoi, în Corpul de 
comandă al Direcției 
informaţii a MAI rM 
(1991-1999, 2002-
2008) şi al Academiei 
de Poliţie „Ștefan cel 

Elena Constantinescu

Vasile Constantinov
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Mare” a MAI (1999-2002). În 2008-
2010 a deţinut funcţia de administrator 
al sistemelor informaţionale la Agenţia 
medicamentului a Ministerului Sănă-
tăţii rM. În 2010 – consultant în teh-
nologii informaţionale la Ministerul 
Sănătăţii rM. 

Activitatea didactică şi-a început-o 
în 2005 ca lector superior la Universi-
tatea de Studii Aplicate din Moldova.

A participat la foruri ştiinţifice la 
Chişinău: Administrarea publică și 
buna guvernare (2007), Medicamentul 
și viaţa (2008), Administraţia publică în 
statul de drept (2008), Servicii electro-
nice – soluţii și perspective (2009), Teh-
nologii informaţionale și de telecomuni-
caţii în RM (2009), Teorii și practici ale 
guvernării democratice (2010).

S-a încadrat activ în procesul de im-
plementare a proiectelor din dome-
niul asigurării instituţiilor de drept cu 
tehnologii informaţionale: Proiectarea 
sistemului informaţional ICS (1991-
1993), Implementarea și ICS în orga-
nele afacerilor interne (1992-1994), 
Supravegherea lucrului cu și ICS în or-
ganele afacerilor interne (1992-1994), 
Perfecţionarea colaboratorilor de poli-
ţie în lucrul cu și ICS (1992-1994), Pro-
iectarea sistemului informaţional OCK 
(1994-1995), Implementarea și OCK în 
fișierul operativ al MAI (1995-1996), 
Supravegherea lucrului cu și OCK 
(1995-1999), Perfecţionarea colabora-
torilor de poliţie în lucrul cu și OCK 
(1995-1999), Introducerea informaţiei 
din arhivă în BD și OCK (1995-1999), 
Investigaţii știinţifice pentru adminis-
trarea sistemului informaţional al orga-
nelor de drept (1999-2007), Pregătirea 
concepţiei sistemului informaţional al 
organelor de drept (2002-2004), Evi-
denţa și controlul poliţelor de asigu-

rare (2005-2007), Departamentului 
migraţii, evidenţa persoanelor migrate 
(2004-2005), Evidenţa și controlul me-
dicamentelor (2005-2010).

Bibliografie selectivă:
CONSTANTINOv, vasile şi Ștefan 

CArAUȘ. Evidenţe de informare ope-
rativă utilizate în cercetarea penală și 
descoperirea crimelor: îndrumar infor-
maţional pentru lucrătorul organelor de 
drept și control. Ch.: MAI, 2001. 44 p.

CONSTANTINOv, vasile. Adminis-
trarea sistemelor informaţionale auto-
matizate cu caracter juridic. Ch.: MAI, 
2002. 44 p. ISBN 9975-930-54-9.

CONSTANTINOv, vasile. Adminis-
trarea sistemului informaţional al orga-
nelor de drept: autoreferat (12.00.02). 
Ch., 2006. 20 p.

CONSTANTINOv, vasile. Adminis-
trarea sistemului informaţional al orga-
nelor de drept: tz. (12.00.02). Ch., 2006. 
143 p.

CONSTANTINOv, vasile. Concep-
tul elaborării unui sistem informaţional 
al organelor de drept. Ch.: MAI, 2006. 
44 p. ISBN 978-9975-9549-4-5.

CONSTANTINOv, vasile. Evidenţe 
de informare operativă utilizate în ac-
tivitatea de urmărire penală și desco-
perirea infracţiunilor: îndrumar infor-
maţional pentru lucrătorul organelor de 
drept. ed. II. Ch.: MAI, 2004. 44 p.

CONSTANTINOv, vasile. Proce-
dura de evidenţă a infracţiunilor și a 
persoanelor ce le-au comis. Ch.: MAI, 
2001. 48 p.

CONSTANTINOv, vasile. Sesizarea 
și alte informaţii despre infracţiuni. În-
registrarea, evidenţa, examinarea: în-
drumar pentru colaboratorii organelor 
de drept. Ch.: MAI, 2008. 34 p. ISBN 
978-9975-9681-0-2.



206 Doctori în drept din Republica Moldova: 1959-2011

CONSTANTINOv, vasile. Sisteme 
informaţionale automatizate în orga-
nele poliţienești. Ch.: MAI, 2002. 44 p. 
ISBN 9975-930-55-7.

CONSTANTINOv, vasile. Sisteme 
informaţionale în organele juridice ale 
RM. Ch.: MAI, 2002. 38 p. ISBN 9975-
930-56-5.

 * * *
CONSTANTINOv, vasile şi v. SAF-

TA. Acordarea serviciilor electronice 
în scopul protecţiei consumatorilor de 
medicamente. In: Servicii electronice – 
soluţii și perspective: forum intern. 11-
13 mart. 2009. Ch., 2009, pp. 77-78.

CONSTANTINOv, vasile şi v. ŢA-
rAN. Optimizarea activităţii colabo-
ratorilor de poliţie în cercetarea penală 
prin intermediul utilizării sistemului 
computerizat. Legea și viaţa. 2000, 1, 
31. ISSN 1810-309X.

CONSTANTINOv, vasile şi v. ŢA-
rAN. Sistemul automatizat de evidenţă 
a contravenţiilor administrative. Legea 
și viaţa. 1999, 7, 26. ISSN 1810-309X.

CONSTANTINOv, vasile şi v. ŢĂ-
rAN. Tehnologiile informaţionale şi 
Dreptul. In: Tehnologii moderne în in-
struire. Ch., 2001, pp. 164-165.

CONSTANTINOv, vasile, v. CeBO-
TArI şi v. ŢArAN. Sistemul informaţi-
onal al organelor juridice pentru asigu-
rarea şi prelucrarea informaţiei juridice. 
In: Anale șt. ale Acad. de Poliţie „Ștefan 
cel Mare”. Ch., 2000, ed. 1, pp. 41-42.

CONSTANTINOv, vasile. Impor-
tanţa şi necesitatea transmiterii corecte 
şi operative a informaţiilor în organele 
de drept. In: Administrarea publică și 
buna guvernare: materialele ses. de co-
municări șt. 27-28 oct. 2008. Ch., 2008, 
pp. 384-386.

CONSTANTINOv, vasile. Organi-
zarea activităţii organelor de drept în 

condiţiile computerizării. In: Adminis-
trarea publică în perspectiva integrării 
europene. Ch., 2007, pp. 555-557.

CONSTANTINOv, vasile. Pericolul 
social, ca factor în aprecierea activită-
ţii instituţiilor de drept. Ordine și lege. 
2003, p. 32-33.

CONSTANTINOv, vasile. Principii-
le de utilizare a tehnicii computaţiona-
le în procesul penal. Revista Naţională 
de Drept. 2001, 11, 66-67. ISSN 1811-
0770.

CONSTANTINOv, vasile. rapor-
turile de administrare ale sistemului 
informaţional al organelor de drept. 
In: Probleme actuale ale știinţelor socio-
umane în condiţiile integrării europene. 
Ch., 2006, pp. 262-264.

CONSTANTINOv, vasile. răspun-
derea pentru faptele ilicite în domeniul 
informaticii. In: Probleme actuale ale 
știinţelor socio-umane în condiţiile inte-
grării europene. Ch., 2006, pp. 796-799.

CONSTANTINOv, vasile. Serviciul 
de administrare a informaţiei în siste-
mul organelor de drept. In: Adminis-
traţia publică în statul de drept: ses. șt. 
27-28 sept. 2008. Ch., 2008, pp. 88-89.

CONSTANTINOv, vasile. Serviciul 
electronic în Sistemul Informaţional. No-
menclatorul de Stat al Medicamentelor 
în formarea şi monitorizarea preţurilor 
la produsele farmaceutice şi parafarma-
ceutice. In: Teorii și practici ale guvernării 
democratice: ses. a șt. 23-24 oct. 2010. Ch.: 
elena-vI SrL, 2010, pp. 45-46.

CONSTANTINOv, vasile. Sistemul 
informaţional automatizat. Nomencla-
torul de Stat al medicamentelor – as-
pecte de securitate. In: Medicamentul și 
viaţa: materialele conf. intern. șt.-pract., 
9 sept. 2008. Ch., 2008, pp. 44-45.

CONSTANTINOv, vasile. Utilizarea 
automatizată a informaţiei criminoge-
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ne în descoperirea crimelor. Legea și 
viaţa. 2000, 3, 27. ISSN 1810-309X.

CONSTANTINOv, vasile. Utilizarea 
evidenţei dactiloscopice în combaterea 
criminalităţii. Legea și viaţa. 2000, 4, 
35. ISSN 1810-309X.

COPTILEţ Valentina s-a născut 
la 22 septembrie 1962 în s. Cara-

cuşenii vechi, r-nul Briceni. În 1980 a 
absolvit Școala medie din satul natal. 
A urmat studii la USM: licenţiale la 
Facultatea de Istorie (1980-1985) şi la 
Facultatea de Drept (1995-1999), stu-
dii de masterat (1999-2000) şi studii de 
doctorat (2000-2002). 

În 2002 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea (12.00.01)-Teoria statului 
şi dreptului; Istoria statului şi dreptu-
lui; Istoria doctrinelor politice şi de 
drept – Instituţii de Drept public din 
Basarabia în prima jumătate a secolului 
al XIX-lea (aspecte structurale și func-
ţionale), conducător ştiinţific elena 
ArAMĂ, dr. hab., prof. univ.

A fost profesor de istorie la Școala 
medie nr. 28 din or. Chişinău (1985-
1993). În 1993-1996 – profesor de isto-
rie şi şef de studii la Colegiul de Teleco-
municaţii, or. Chişinău. 

În 1996 şi-a început activitatea didac-
tică, ştiințifică şi managerială în cadrul 
Facultăţii de Drept a USM: laborant 
superior, lector, conferenţiar la Cate-

dra de teorie şi istorie 
a dreptului, prodecan 
al Facultăţii de Drept 
(2004-2012).

Membru al Semi-
narului de Profil, 
secretar ştiinţific al 
Consiliului Știinţific 
pentru susţinerea te-

zelor de doctorat în drept, la speciali-
tatea 12.00.01, membru al Consiliului 
Știinţific al Facultăţii de Drept, USM, 
şi al Comisiei de calificare a AȘM. Din 
2012 – membru al Colegiului pentru 
selecţia şi cariera judecătorilor din 
subordinea Consiliului Superior al Ma-
gistraturii.

Mențiuni şi distincții: Medalia 60 ani 
USM şi Diploma Guvernului (2009); ti-
tlul onorific Om Emerit (2012).

Bibliografie selectivă:
ArAMĂ, elena şi valentina COPTI-

LeŢ. Evoluţia dreptului public pe terito-
riul dintre Prut și Nistru în prima jumă-
tate a secolului al XIX-lea. Ch.: Știinţa, 
2003, 172 p. ISBN 9975-67-380-5. 

ArAMĂ, elena şi valentina COP-
TILeŢ. Istoria dreptului românesc; 
tematica cursului și indicaţii metodice 
pentru studenţii Facultăţii de Drept. 
Ch.: Ce USM, 2002, 139 p. ISBN 
9975-70-117-5.

ArAMĂ, elena, valentina COP-
TILeŢ şi Zinaida LUPAȘCU. Istoria 
dreptului românesc: material didactic. 
Ch., CeP, 2007, 94 p. ISBN 978-9975-
70-102-0.

ArAMĂ, elena, valentina COP-
TILeŢ şi Zinaida LUPAȘCU. Istoria 
dreptului românesc. (Material didactic). 
Ch.: CeP USM. 2007. 95 p. ISBN 978-
9975-70-102-0. 

AvOrNIC, Gheorghe, elena ArA-
MĂ şi valentina COPTILeŢ. Facul-
tatea de Drept la 50 de ani. Ch.: Tip. 
Centrală, 2009, 465 p. ISBN 978-9975-
78-768-0.

COPTILeŢ, valentina. Culegere de 
scheme la Istoria dreptului românesc. 
Ch.: CeP USM, 2004, 87 p. ISBN 9975-
70-379-8.

COPTILeŢ, valentina. Instituţii de Valentina Coptileț 
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Drept public în Basarabia în 1 jumă-
tatea a secolului al XIX-lea (aspecte 
structurale și funcţionale): autoreferat 
(12.00.01). Ch.: 2002. 19 p.

COPTILeŢ, valentina. Instituţii de 
Drept public în Basarabia în 1 jumăta-
tea a secolului al XIX-lea (aspecte struc-
turale și funcţionale): tz (12.00.01). Ch., 
2002. 174 p.

 * * *
ArAMĂ, elena şi valentina COP-

TILeŢ. Sistemul judiciar român şi rus: 
faţă în faţă după unirea din 1918. In: 
Probleme actuale ale știinţelor socio-
umane în condiţiile integrării europene; 
material conf. teoretico-șt. intern., 28 
ian.2006. Ch., 2006, pp. 456-459.

ArAMĂ, elena şi valentina COPTI-
LeŢ. Supremaţia Constituţiei şi modi-
ficarea ordinii juridice (segmente ale 
experienţei franceze). Justiţia Consti-
tuţională. 2005, 4. 43-47. ISSN 1810-
7257.

COPTILeŢ, valentina şi L. CHIr-
TOACĂ. Unele aspecte comparative 
ale dezvoltării sistemului judecătoresc 
din Basarabia în secolul al XIX-lea. In: 
Funcţionarea instituţiilor democratice 
în statul de drept: materialele conf. in-
tern. șt.-pract., 25-26 ian. 2003, Bălţi. 
Ch., 2003, pp. 602-610.

COPTILeŢ, valentina. Aprecierea 
regulamentelor Organice în literatu-
ra istorico-juridică. Revista Naţională 
de Drept. ed. spec. 2009, 35-37. ISSN 
1811-0770.

COPTILeŢ, valentina. Consiliul Su-
prem în sistemul autorităţilor publice 
din Basarabia (1818-1828). Revista Na-
ţională de Drept. 2003, 1, 32-35. ISSN 
1811-0770.

COPTILeŢ, valentina. Din istoria 
organizării judecătoreşti în Basarabia: 
judecătoriile de voloste. In: Analele șt. 

ale Univ. de Stat din Moldova. St. juridi-
ce. Facultatea de Drept. Ser. nouă. vol. 
8. Ch.: USM, 2005, pp. 12-14.

COPTILeŢ, valentina. Dreptul penal 
în Basarabia din prima jumătate a sec. 
XIX. Revista Naţională de Drept. 2000, 
2, 30-32. ISSN 1811-0770.

COPTILeŢ, valentina. elaborarea 
regulamentelor Organice în contextul 
mişcării social-politice din Principate-
le române. Studii și cercetări juridice. 
2007, 3-4, 32-40. ISNN 1857-2014.

COPTILeŢ, valentina. Impactul in-
troducerii legislaţiei ruse asupra dez-
voltării sistemului de drept naţional 
(pe materialele instituţiilor de drept 
procesual din Basarabia după 1812). 
Analele șt. ale USM. Ser. Șt. sociouma-
nistice. 2003, 1, 301-305. ISSN 1857-
3622.

COPTILeŢ, valentina. Înfăptuirea 
justiţiei în Basarabia în primele decenii 
după anexarea ei la Imperiul Rus. In: 
Funcţionarea instituţiilor democratice 
în statul de drept: materialele conf. in-
tern. șt.-pract., 25-26 ian. 2003, Bălţi. 
Ch., 2003, pp. 591-595.

COPTILeŢ, valentina. Moderniza-
rea justiţiei în Principatul Moldovei 
în baza regulamentului Organic. In: 
Tradiţie și reformă în dreptul românesc: 
materialele a XVIII-a conf. conf. șt. anu-
ale a Universității „Petre Andrei”. Iaşi: 
Casa de editură venus, 2008, pp. 422-
436.

COPTILeŢ, valentina. Organele 
centrale din Principatele române în 
sistemul regulamentelor Organice. 
In: Dimensiunea știinţifică și praxiolo-
gică a dreptului. Contribuţii la dezvol-
tarea doctrinară a dreptului, în hono-
rem Elena Aramă, doctor habilitat în 
drept, profesor universitar. Om eme-
rit: materialele conf. intern. șt.-pract., 
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14-15 mart. 2009. Ch.: Bons Offices, 
2009, pp. 132-141.

COPTILeŢ, valentina. Organiza-
rea administraţiei publice în Basara-
bia, conform legilor provizorii din 23 
iul. 1812 şi 2 febr. 1813. Administrarea 
Publică. 2003, 1, 136-143. ISSN 1813-
8489.

COPTILeŢ, valentina. Organizarea 
judecătorească în Basarabia în pri-
ma jumătate a sec. XIX. Analele șt. ale 
USM. Ser. Șt. socioumanistice. 2001,1, 
16-22. ISSN 1857-3622.

COPTILeŢ, valentina. Organizarea 
şi competenţa organelor de poliţie în 
Basarabia (I jum. a sec. XIX). Revistă 
Naţională de Drept. 2002, 10, 41-44. 
ISSN 1811-0770.

COPTILeŢ, valentina. Procedura de 
judecată în Basarabia în prima jumăta-
te a sec. XIX-lea. Revista Naţională de 
Drept. 2001, 7, 44-48. ISSN 1811-0770.

COPTILeŢ, valentina. reflecţii asu-
pra chestiunii elaborării regulamente-
lor Organice. Studia Universitatis. Ser. 
Șt. sociale. 2007, 3, 11-16. ISSN 1814-
3199.

COPTILeŢ, valentina. Scurt istoric 
asupra organizării şi activităţii instan-
ţelor judecătoreşti militare în Basara-
bia. In: Problemele dezvoltării economi-
ei de piaţă în statul de drept european: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 17-18 
decembrie 2004. Bălţi: INeD, 2005, pp. 
442-449.

COPTILeŢ, valentina. Scurt istoric 
privind evoluţia sistemului adminis-
trativ pe teritoriul dintre Prut şi Nis-
tru al Principatului Moldova (1812-
1826). In: Administraţia Publică: as-
pecte practico-știinţifice, probleme și 
perspective: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 30 ian. 2004. Ch., 2004, pp. 
158-164.

COPTILeŢ, valentina. Secvenţe is-
torice asupra instituţiei notariatului în 
Basarabia sub ocupaţie ţaristă. In: Ana-
lele șt. ale Univ. de Stat din Moldova. 
Ed. jubiliară. Ser. Șt. Socio-umanistice. 
vol. 1. Ch.: USM, 2006, pp. 19-23.

COPTILeŢ, valentina. Soarta izvoa-
relor de drept civil ale Moldovei dintre 
Prut şi Nistru după 1812. Revista Na-
ţională de Drept. 2002, 1, 57-60. ISSN 
1811-0770.

CORCENCO Aliona s-a născut la 
21 octombrie 1966 în or. Șoldă-

neşti. A absolvit Facultatea de Drept a 
USM. 

În 2005 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.02-Drept public 
– Răspunderea minorilor pentru să-
vârșirea contravenţiilor administrative, 
conducător ştiinţific Gheorghe COS-
TACHI, dr. hab., prof.

Și-a început cariera profesională în 
1985 ca grefieră la judecătoria Șoldă-
neşti, apoi, în calitate de jurist la în-
treprinderile Agrosnab ATO Șoldănești 
(1986-1992) şi Gazificare ATO Șoldă-
nești (1992-1993).

În perioada 1993-1995 a practicat 
avocatura. A fost judecător la jude-
cătoria or. Șoldăneşti (1995-2008). În 
2000 a fost numită judecător până la 
atingerea plafonului de vârstă. judecă-
tor al Curţii de Apel din or. Bălţi, din 
2008.

Din 2006 - lector 
(prin cumul) la In-
stitutul Nistrean de 
economie şi Drept 
din or. Bălţi. 

Membru al Instan-
ţei de Insolvabilitate, 
or. Bălţi. Aliona Corcenco
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Bibliografie selectivă:
COrCeNCO, Aliona. Răspunderea 

minorilor pentru săvârșirea contra-
venţiilor administrative: autoreferat 
(12.00.02). Ch., 2005. 22 p.

COrCeNCO, Aliona. Răspunderea 
minorilor pentru săvârșirea contraven-
ţiilor administrative: tz. dr. (12.00.02). 
Ch., 2005. 140 p.

COrCeNCO, Aliona. Răspunderea 
minorilor pentru săvârșirea contraven-
ţiilor administrative. red. şt. Gheorghe 
COSTACHI. Ch.: AȘM, 2005. 144 p. 
ISBN 9975-9721-9-5.

 * * *
COrCeNCO, Aliona. Adevărul – ca-

tegorie filozofica. Revista Naţională de 
Drept. 2002, 8, 25-26. ISSN 1811-0770.

COrCeNCO, Aliona. Adevărul în 
procedura penală: noţiune, conţinut şi 
important. Revista Naţională de Drept. 
2002, 6, 48-51. ISSN 1811-0770.

COrCeNCO, Aliona. Consideraţii 
generale privind personalitatea mino-
rului infractor. Revista Naţională de 
Drept. 2002, 4, 52-53. ISSN 1811-0770.

COrCeNCO, Aliona. evoluţia drep-
tului penal privind infractorii minori. 
referinţe de ordin istoric. Revista Na-
ţională de Drept. 2002, 7, 34-35. ISSN 
1811-0770.

COrCeNCO, Aliona. Integrarea so-
cială a minorilor contravenienţi. Legea 
și viaţa. 2004, 11, 53-55. ISSN 1810-
309X.

COrCeNCO, Aliona. Limitele răs-
punderii penale a minorilor delicvenţi. 
Revista Naţională de Drept. 2003, 1, 24-
25. ISSN 1811-0770.

COrCeNCO, Aliona. Noţiunea şi 
scopul pedepselor penale aplicate mi-
norilor conform noului Cod Penal. 
Revista Naţională de Drept. 2002, 12, 
35-37. ISSN 1811-0770.

COrCeNCO, Aliona. Prevenirea şi 
combaterea infracţiunilor savârsite de 
câtre minori. In: Dezvoltarea constitu-
ţională a RM la etapa actuală: materia-
lele conf. int. șt.-pract.2004, Bălţi). Ch.: 
Tip. Centrală, 2004, pp. 1055-1057.

COrCeNCO, Aliona. raspunderea 
administrativă pentru minorii contra-
venienţi. Legea și viaţa. 2005, 2, 33-35. 
ISSN 1810-309X.

COrCeNCO, Aliona. reglementări 
legislative privind combaterea infrac-
ţionalităţii în Marea Britanie şi Тага 
Galilor. Legea și viaţa. 2004, 6, 41-42. 
ISSN 1810-309X.

COrCeNCO, Aliona. Statul de drept 
şi ocrotirea minorilor. Legea și viaţa. 
2005, 3, 37-39. ISSN 1810-309X.

CORJ Mihai s-a născut la 16 mar-
tie 1963 în s. Movileni, com. Cuh-

neşti, r-nul Glodeni. A absolvit, cu 
Menţiune, Colegiul de Auto şi Drumuri 
din or. Chişinău, specialitatea Exploa-
tarea transportului auto (1978-1982). 
A absolvit Facultatea de Drept a USM 
(1985-1991). În 1995-1996 a studiat 
limba germană la Centrul de lingvis-
tică a UASM. În 2001-2004 – student 
la Institutul de Studii Politice şi relaţii 
Internaţionale. A făcut studii de docto-
rat la IFSD al AȘM (2003). 

În 2003 a susținut teza de doctorat, 
la specialitatea 12.00.02-Drept public 
– Bazele constituţio-
nale ale impozitării 
de stat, conducător 
ştiinţific vladimir 
IvANOv, dr. hab., 
prof. univ. Tema tezei 
de doctor habilitat în 
drept: Reglementarea 
constituţional-juridi- Mihai Corj
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că a bugetului public naţional: studiu 
comparat.

În perioada 1982-1993 a deţinut 
funcţii operative şi administrative în 
cadrul MAI al rM. A participat la con-
flictul armat din vara anului 1992 din 
Transnistria. 

În 1993-1998 a fost consultant juri-
dic la compania Cartal-Mond SrL. În 
perioada 1999-2002 a deţinut funcţii-
le de manager şi director comercial la 
compania ÎM Balcantur SrL. În 2000-
2003 a acordat asistenţă juridică. În 
2002-2008 a ocupat postul de director 
general al companiei Mictirtrans SrL.

Activitatea didactică şi ştiinţifică a 
început-o în anul 1999, fiind lector, lec-
tor superior, conferenţiar universitar, 
din 2004 – decan al Facultăţii de Drept 
a Institutului Nistrean de economie şi 
Drept.

A contribuit la promovarea proiec-
telor de decizii ale Consiliilor locale 
şi Consiliului municipal Chişinău. A 
participat, în calitate de candidat inde-
pendent, la alegerile parlamentare din 
1998. 

A iniţiat readucerea denumirii isto-
rice a localităţii de baştină, Movileni, 
şi a reuşit – prin Legea privind orga-
nizarea administrativ-teritorială a rM, 
la compartimentul „r-nul Glodeni” la 
poziţia „Cuhneşti”, s-a introdus toponi-
mul „Movileni”. A lucrat la elaborarea 
monografiei, dedicate satului Movileni.

A înaintat Guvernului şi Parlamen-
tului rM propuneri legislative privind 
modificarea şi completarea Codului 
Fiscal, Codului Electoral, Codului edu-
caţiei (proiect), Legii, privind partidele 
politice, Legii cu privire la Curtea Con-
stituţională, Codului Jurisdicţiei con-
stituţionale, Legii cu privire la Guvern, 
Legii cu privire la modul de publicare și 

intrare în vigoare a actelor oficiale, Le-
gii, privind actele legislative, Legii buge-
tare anuale şi altor acte normative. 

A participat, în calitate de organiza-
tor, şi a prezentat comunicări la confe-
rinţe ştiinţifice internaţionale, colocvii 
şi simpozioane. 

Autor a peste 100 de lucrări ştiin-
ţifice (cărţi, monografii, articole), în 
care au fost abordate problemele fun-
damentale ale dreptului, dar şi a unor 
lucrări cu un conţinut cognitiv şi de 
interes practic, precum: Lumea cu-
noașterii, Almanahul automobilistului, 
Ghidul automobilistului etc. Lucra-
rea – Sunt un simplu cetățean & Prin 
știință și credință spre adevăr, apărută
în 2015, este un studiu complex de uni-
cat privind normativitatea, interpreta-
rea şi aplicarea dreptului în rM.

Mențiuni: Mulțumiri ale Centrului 
de informații juridice al Ministerului 
justiției, Diploma de Excelență a Aca-
demiei Ecologice „Dimitrie Cantemir” 
(Iaşi, românia, 2006), Medalia Crucea 
comemorativă (2012). 

Bibliografie selectivă:
COrj, Mihaela şi Mihai COrj. Reve-

laţii timpurii. Ch.: FeP Tip. Centrală, 
2006. 176 p. ISBN 978-9975-923-42-2.

COrj, Mihai şi Nicolae GrIBIN-
CeA. Almanahul automobilistului = 
Альманах автомобилиста. Ch.: Prut 
Internaţional, 1996. 160 p. ISBN 9975-
69-000-9.

COrj, Mihai şi Nicolae GrIBIN-
CeA. Ghidul automobilistului = Спра-
вочник автомобилиста. Ch.: Ce Pre-
sa, 2001. 132 p. ISBN 9975-944-45-0.

COrj, Mihai. Bazele constituţionale 
ale impozitării de stat. Ch.: FeP Tip. 
Centrală, 2003, 240 p. ISBN 9975-
9721-7-9.
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COrj, Mihai. Bazele constituţiona-
le ale impozitării de stat: autoreferat 
(12.00.02). Ch., 2003. 21 p.

COrj, Mihai. Bazele constituţionale 
ale impozitării de stat: tz. (12.00.02). 
Ch., 2003. 154 p.

COrj, Mihai. Diplomaţia lui Otto 
von Bismarck în unificarea Germani-
ei & Dreptul tratatelor. Ch.: FeP Tip. 
Centrală, 2005. 368 p. ISBN 9975-78-
386-4.

COrj, Mihai. Lumea cunoașterii. 
Ch.: Ce Presa, 2001. 264 p. ISBN 9975-
944-41-8.

COrj, Mihai. Sunt un simplu cetățean 
& Prin știință și credință spre adevăr. Ch.:
FeP Tip. Centrală, 2015. 964 p. ISBN 
978-9975-53-562-5.

 * * *
COrj, Mihai. Aspecte ale delegării 

legislative în rM. Legea și viaţa. 2006, 
9, 4-8. ISSN 1810-309X.

COrj, Mihai. Aspecte constituţiona-
le ale instituţiei bugetului asigurărilor 
sociale de stat. In: Probleme actuale ale 
știinţelor socio-umane în condiţiile inte-
grării europene: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 28 ian. 2006. Ch., 2006, pp. 
1020-1024.

COrj, Mihai. Aspecte şi reglemen-
tări constituţionale ale instituţiei Buget 
de stat. Legea și viaţa. 2006, 2, 10-16. 
ISSN 1810-309X.

COrj, Mihai. Aspecte teoretice şi 
practice privind adoptarea legii bu-
getului de stat pe anul 2006 sau unele 
carenţe în procesul adoptării bugetu-
lui de stat pe anul 2006. Legea și viaţa. 
2006, 6, 9-16. ISSN 1810-309X.

COrj, Mihai. Aspecte teoretice şi 
practice privind modul de suspendare 
şi reluare a activităţii unei întreprin-
deri. Legea și viaţa. 2008, 8, 4-13. ISSN 
1810-309X.

COrj, Mihai. Aspecte teoretice şi 
practice privind procedura de dizol-
vare/lichidare a persoanei juridice în 
temeiul hotărârii organului ei com-
petent. Legea și viaţa. 2009, 7, 31-40. 
ISSN 1810-309X.

COrj, Mihai. Aspecte teoretico-prac-
tice ale impozitului pe bunurile imobili-
are şi impozitului funciar. Legea și viaţa. 
2005, 1, 19-25. ISSN 1810-309X.

COrj, Mihai. Bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale parte compo-
nentă a bugetului public naţional. In: 
Probleme ale dezvoltării economiei de 
piaţă în condiţiile actuale: materialele 
conf. intern. șt.-pract., 12-13 mai 2006. 
Bălţi, 2006, pp. 121-128.

COrj, Mihai. Bugetul de stat parte 
componentă a bugetului public de stat. 
In: Probleme actuale ale știinţelor socio-
umane în condiţiile integrării europene: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 28 
ian. 2006. Ch., 2006, pp. 805-808.

COrj, Mihai. Caracterul duplicitar 
al impozitului pe bunurile imobiliare 
pentru unele categorii de contribua-
bili. Legea și viaţa. 2007, 5, 11-21. ISSN 
1810-309X.

COrj, Mihai. Caracterul facultativ 
sau inutil al instituţiei candidat inde-
pendent în alegerile parlamentare. Le-
gea și viaţa. 2005, 6, 13-18. ISSN 1810-
309X.

COrj, Mihai. Combaterea corupţiei 
– sarcină primordială a statului şi soci-
etăţii la etapa de trecere spre economia 
de piaţă. In: Problemele dezvoltării eco-
nomiei de piaţă în statul de drept: mate-
rialele conf. intern. șt.-pract., 17-18 dec. 
2004. Bălţi: INeD, 2005, pp. 349-359.

COrj, Mihai. Corelaţia dintre doc-
trină, legislaţie şi practica publicării 
actelor oficiale. Legea și viaţa. 2007, 10, 
9-19. ISSN 1810-309X.
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COrj, Mihai. Corelaţia dintre doc-
trină, legislaţie şi practica republicării 
actelor oficiale şi a rectificărilor opera-
te în acestea. Legea și viaţa. 2010, 3, 27-
42. ISSN 1810-309X.

COrj, Mihai. Fondurile asigurării 
obligatorii de asistenţă medicală parte 
componentă a bugetului public naţio-
nal. In: Probleme ale dezvoltării econo-
miei de piaţă în condiţiile actuale: mate-
rialele conf. intern. șt.-pract., 12-13 mai 
2006. Bălţi, 2006, pp. 105-113.

COrj, Mihai. Instituţia delegării le-
gislative ca componentă a dreptului 
constituţional. etapele delegării legis-
lative. In: Probleme actuale ale știinţe-
lor socio-umane în condiţiile integrării 
europene: materialele conf. intern. șt.-
pract., 28 ian. 2006. Ch., 2006, pp. 824-
836.

COrj, Mihai. Între adevăr şi realita-
te. Legea și viaţa. 2005, 3, 10-14. ISSN 
1810-309X.

COrj, Mihai. O nouă etapă în proce-
sul codificării legislaţiei fiscale – Titlul 
vIII din Codul fiscal: Taxele pentru 
resursele naturale. Legea și viaţa. 2005, 
11, 16-21. ISSN 1810-309X.

COrj, Mihai. Principiile Dreptului 
bugetar. Legea și viaţa. 2007, 3, 4-10. 
ISSN 1810-309X.

COrj, Mihai. realitatea confuză a 
sistemului bugetar şi procesului bu-
getar sau neconstituţionalitatea unor 
prevederi ale legii Nr. 847-XIII din 24 
mai 1996 privind sistemul bugetar şi 
procesul bugetar. Legea și viaţa. 2006, 
5, 13-17. ISSN 1810-309X.

COrj, Mihai. Statul de drept un 
concept virtual pentru rM. In: Res-
pectarea drepturilor omului – con-
diţie principală în edificarea statului 
de drept în RM. Bălţi: Tip. Centrală, 
2010, pp. 209-236.

COrj, Mihai. Taxe locale: un nou Ti-
tlu în Codul fiscal. Legea și viaţa. 2005, 
2, 21-26. ISSN 1810-309X.

COrj, Mihai. Unele aspecte privind 
interpretarea şi aplicarea actelor oficia-
le. Закон и жизнь. 2010, 8, 7-21. ISSN 
1810-3081.

 * * *
КОРЖ, M. Исторические аспек-

ты денежно-кредитной системы и 
монетарной политики государства. 
Закон и жизнь. 2007, 4, 2007, 11-15. 
ISSN 1810-3081.

COSTACHI Gheorghe s-a născut 
la 3 mai 1941 în s. rubleniţa, jud. 

Soroca. În 1956 a absolvit Școala medie 
din satul natal. A făcut studii la Școala 
de partid din or. Odesa (1966) şi la In-
stitutul juridic din or. Harkov (1971). 
În 1980 a urmat cursuri pe lângă Insti-
tutul de recalificare al MAI UrSS. 

În 1981, la Academia de Știinţe Soci-
ale de pe lângă CC al PCUS, or. Mos-
cova, a susținut teza de doctorat la spe-
cialitatea 12.00.02-Drept constituţional 
– Конституционное развитие Мол-
давской ССР в период зрелого соци-
ализма.

În 1990, la Institutul de Stat şi Drept 
al Academiei Naţionale de Știinţe a 
Ucrainei, a susținut teza de doctor ha-
bilitat la specialitatea 12.00.02-Drept 
constituţional – Проблемы демокра-
тизации правового 
статуса советских 
граждан в условиях 
обновления социа-
лизма.

Și-a început acti-
vitatea profesională 
în funcţie de procu-
ror al Secţiei supra- Gheorghe Costachi  
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vegherea examinării cauzelor civile şi 
economice în sistemul judecătoresc 
a Procuraturii rSSM (1971-1977). În 
1979 şi-a început activitatea în cadrul 
MAI al rM: şef-adjunct al Direcției 
Penitenciarelor a MAI rSSM (1979-
1987), şef al Direcției generale paza 
ordinii publice a MAI rSSM (1987-
1989), comandant al Școlii de Miliţie a 
MAI UrSS (1989-1992). 

Concomitent, s-a implicat în mun-
ca de cercetător ştiinţific şi didactic 
la specialitatea 12.00.02-Drept public: 
prorector pentru activitatea ştiinţifică 
la ULIM (1997-2001), preşedinte al 
CȘS de pe lângă ULIM (1997-2001), 
şef al Secţiei stat şi drept şi preşedin-
te al CȘS la IFSD al AȘM (2001-2006), 
cercetător ştiinţific principal la IISD al 
AȘM (2006-2011), preşedinte al CȘS 
de pe lângă IISD al AȘM (2006-2011). 
A colaborat, fiind profesor asociat, cu 
Institutul de Antreprenoriat şi Drept 
din or. Odesa.

În 1999 i s-a conferit titlul ştiințifico-
didactic profesor universitar. Membru 
titular al Academiei Internaţionale de 
Cadre pe lângă UNeSCO şi Consiliul 
europei (din 1998), membru titular 
(academician) al Academiei de Știin-
ţe ale Naturii din Federaţia rusă (din 
2001), membru de Onoare al Acade-
miei de Știinţe a Ucrainei (din 2006).

I s-a conferit titlul onorific de Doc-
tor Honoris Causa al instituțiilor: 
Institutul Nistrean de economie şi 
Drept (2000), Academia Internaţiona-
lă de Știinţe Politice şi Cultură pe lân-
gă UNeSCO (Paris, 2004), Academia 
de Știinţe din Balcani „Denis jersov” 
(Sofia, Bulgaria, (2005), Universitatea 
ecologică „Dimitrie Cantemir” (Iaşi, 
românia, 2006), Institutul de Trans-
port Naval din Ismail (2011), Insti-

tutul de Antreprenoriat şi Drept din 
Odesa (2011). 

A contribuit la dezvoltarea ştiinţei 
juridice în Moldova şi pregătirii ca-
drelor ştiinţifice, de înaltă calificare, 
în domeniul dreptului, în special, al 
teoriei edificării statului de drept. Sub 
conducerea sa au fost susţinute peste 
30 de teze de doctor şi doctor habilitat 
în drept. 

Autor a peste 20 de volume ştiinţifice 
(autor şi coautor), manuale şi materiale 
didactice, peste 150 de articole ştiinţifi-
ce, peste 50 de rapoarte şi comunicări 
la diverse conferinţe naţionale şi inter-
naţionale.

La 3 mai 2011 s-a desfăşurat Confe-
rinţa jubiliară, consacrată celebrării a 
70 de ani din ziua naşterii a lui Ghe-
orghe COSTACHI şi 55 de ani de ac-
tivitate, inclusiv 35 de ani în domeniul 
ştiinţei - Contribuţia Școlii știinţifice a 
profesorului universitar Gheorghe Cos-
tachi la edificarea statului de drept: pro-
bleme, realizări și perspective. 

A fost decorat cu ordine şi medalii: 
Medalia Veteran al Muncii, Crucea 
Pentru Merit de clasa a II-a a MAI al 
rM (2006), Medalia Dimitrie Cantemir 
a AȘM (2006), Ordinul Cavaler al Ști-
inţei și Artelor al Academiei de Știinţe 
Naturale din Federaţia rusă (2001), 
Medalia de Aur pentru Moldova pentru 
anul 2007 a Institutului Biografic Ame-
rican, Medalia de Onoare Milenium 
2000 a Institutului Biografic American, 
Crucea Pentru Merit de clasa I a MAI 
al rM, Ordinul Crucea de Argint al In-
stitutului Biografic, Medalia Jubiliară 
de Argint a Academiei de Știinţe Natu-
rale din Federaţia rusă, Ordinul Gloria 
Muncii (2011).

Mențiuni: Diplome de Merit şi de 
Onoare: ale Comisiei Superioare de 
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Atestare a rM (2001), Diploma de Re-
cunoștinţă a AȘM (2004), a Consiliu-
lui Suprem pentru Știinţă şi Dezvol-
tare Tehnologică (2005), Diploma de 
Recunoștinţă a Academiei Mondiale 
a Păcii pentru susţinerea idealurilor 
păcii (SUA, 2005), Diploma de Exce-
lenţă a Academiei ecologice (Iaşi, ro-
mânia, 2005), Diploma de Onoare a 
Institutului Afacerilor Internaţionale 
(Paris, Franţa, 2006), Diploma de Me-
rit a Universității Maritime din Odesa 
(2006), Diploma de Merit a Institutu-
lui de Transport Maritim din Izmail 
(Ucraina, 2006), Diploma de Merit a 
Institutului Nistrean de economie şi 
Drept (2006), Diploma de Onoare a 
USM (2006), Diploma Meritul Acade-
mic a AȘM, Diploma de Merit a Con-
siliului Naţional pentru Acreditare şi 
Atestare al rM.

Bibliografie selectivă:
COSTACHI, Gheorghe et. al. Proble-

me ale edificării statului de drept în RM. 
red. Alexandru rOȘCA. Ch.: FeP Tip. 
Centrală, 2003. 538 p. ISBN 9975-78-
225-6.

COSTACHI, Gheorghe et. al. Proble-
me ale edificării statului de drept în RM. 
red. Alexandru rOȘCA. vol. 2. Ch., 
2006. 478 p. ISBN 978-9975-78-014-8.

COSTACHI, Gheorghe şi Alexei 
POTÎNGA. Asigurarea drepturilor 
omului în lume. Ch.: epigraf, 2003. 606 
p. ISBN 9975-903-71-1.

COSTACHI, Gheorghe şi Ion GU-
CeAC. Fenomenul constituţionalismu-
lui în evoluţia RM spre statul de drept 
Moldova. Ch.: FeP Tip. Centrală, 2003. 
342 p. ISBN 9975-78-229-9.

COSTACHI, Gheorghe şi Marcel 
CUȘMIr. Probleme ale proprietăţii 
asupra pământului în RM. Ch.: Acad. 

de Știinţe, 2001. 394 p. ISBN 9975-
9603-3-2.

COSTACHI, Gheorghe şi Petru 
HLIPCĂ. Organizarea și funcţionarea 
puterii în statul de drept: monogr. red. 
şt. I. GUCeAC şi C. MUrZeA. Ch.: 
IISD, 2010. 623 p. ISBN 978-9975-78-
941-7.

COSTACHI, Gheorghe şi Petru 
HLIPCĂ. Organizarea și funcţionarea 
puterii în statul de drept. ed. a 2-a, re-
văz. şi compl. Ch., 2011. 664 p. ISBN 
978-9975-78-941-7.

COSTACHI, Gheorghe şi vitalie 
CUȘMIr. Probleme ale statului de 
drept și administrării democratice. Ch.: 
AȘM, 286 p. ISBN 9975-9603-1-6.

COSTACHI, Gheorghe, coord., red. 
şt. Respectarea drepturilor omului – 
condiţie principală în edificarea statului 
de drept în RM: materialele conf. șt.-
pract. intern., 17 sept. 2010, Bălţi. Ch., 
2010. 492 p. ISBN 978-9975-78-917-2.

COSTACHI, Gheorghe, red. Funcţio-
narea Instituţiilor Democratice în Statul 
de Drept: materialele conf. intern. șt.-
pract., 25-26 ian. 2003, Bălţi. Ch.: Tip. 
Centrală, 2003. 948 p. ISBN 9975-78-
224-8.

COSTACHI, Gheorghe, victor GU-
ŢULeAC şi victor BALMUȘ. Proble-
mele administrării de stat. Ch., 2002. 
306 p. ISBN 9975-9721-2-8.

COSTACHI, Gheorghe. Direcții pri-
oritare ale edificării statului de drept 
în RM. red. şt. Ion GUCeAC. Ch.: 
Ce IISD, 2009. 327 p. ISBN 978-9975-
4078-1-6.

COSTACHI, Gheorghe. Prin știință 
spre un stat de drept. Volum omagi-
al. red. şt. Ion GUCeAC. Ch.: AȘM, 
2011. 798 p. ISBN 978-9975-78-981-3.

COSTACHI, Gheorghe. Spre o stata-
litate democratică și de drept: monogr. 
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Ch., 2007. 210 p. ISBN 978-9975-78-
574-7.

COSTACHI, Gheorghe. Statul de 
Drept: între teorie și realitate. Ch., 2000. 
243 p.

DUCA, Gheorghe şi Gh. COS-
TACHI, red. Probleme actuale ale ști-
inţelor socio-umanistice în condiţiile in-
tegrării europene = Актуальные про-
блемы общественно-гуманитарных 
наук в условиях европейской инте-
грации: materialele conf. intern. șt.-
pract., 28 ian. 2006. Ch.: Tip. Centrală, 
2006. 1054 p. 

 * * *
COSTACHI, Gheorghe şi D. STrA-

TULAT. Semnificaţia contenciosului 
administrativ într-un stat de drept. Re-
vista Naţională de Drept. 2009, 10-12, 
109. ISSN 1811-0770.

COSTACHI, Gheorghe şi Ion MU-
rUIANU. reflecţii asupra concepţiei 
contemporane a statului de drept. Re-
vista Naţională de Drept. 2009, 5, 17. 
ISSN 1811-0770.

COSTACHI, Gheorghe şi r. De-
LeANU. Căile de dezvoltare a culturii 
juridice: semnificaţii şi particularităţi. 
Revista Naţională de Drept. 2011, 8, 15-
19. ISSN 1811-0770.

COSTACHI, Gheorghe şi v. MA-
ZUr. Fundamente ale statului de drept 
contemporan. Revista Naţională de 
Drept. 2011, 5, 14-16. ISSN 1811-0770.

COSTACHI, Gheorghe. edificarea 
statului de drept – condiţie a progre-
sului societăţii. Revista Naţională de 
Drept. 2003, 2, 8-9. ISSN 1811-0770.

COSTACHI, Gheorghe. Probleme 
actuale ale ştiinţei dreptului. In: Proble-
me actuale ale știinţelor socio-umane în 
condiţiile integrării europene. Ch.: Tip. 
Centrală, 2006, pp. 60-61. 

COSTACHI, Gheorghe. realizarea 

Constituţiei – obiectiv major într-un 
stat de drept. Revista Naţională de 
Drept. 2009, 8, 2-7. ISSN 1811-0770.

TOMA, Е. şi COSTACHI, Gheorghe. 
Conceptul, originea şi evoluţia istorică 
a dreptului şi statului. Legea și viaţa. 
2004, 1, 7-14. ISSN 1810-309X.

 * * *
КОСТАКИ, Г.И. и И.Г. БАТКУ. Мо-

лодежь: морально-правовой потен-
циал личности. Ред. В. М. ИВАНО-
ВА. K.: Картя молдовеняскэ, 1989. 
223 с.

КОСТАКИ, Г.И. и В.М. ИВАНОВ. 
Конституция СССР и вопросы пра-
вового воспитания: (По материа-
лам МССР). К.: Картя молдовеня-
скэ, 1978. 167 с. 

КОСТАКИ, Г.И. и И. МУРУЯ-
НУ. Проблемы общей теории госу-
дарства и прав. Учеб для вузов. Ред. 
В.С. НЕРСЕСЯНЦ. M.: НОРМА-
ИНФРА, 1999. 677 c.

КОСТАКИ, Г.И. и В. НОВРУЗОВ. 
Демократические преобразования 
общества и власти в переходном пе-
риоде. K., 2011. 392 c. ISBN 978-9975-
78-967-7.

КОСТАКИ, Г.И. Конституцион-
ное развитие Молдавской ССР в пе-
риод зрелого социализма: автореф. 
канд. юрид. наук. M., 1982. 27 c.

КОСТАКИ, Г.И. Конституцион-
ное развитие Молдавской ССР в пе-
риод зрелого социализма: дис. канд. 
юрид. наук: 12.00.02. M., 1982. 199 c.

КОСТАКИ, Г.И. Конституция 
МССР – торжество социалисти-
ческой демократии. Ред. В.М. ИВА-
НОВ. K.: Картя молдовеняскэ, 1983. 
130 с.

КОСТАКИ, Г.И. Проблемы демо-
кратизации правового статуса со-
ветских граждан в условиях обновле-
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ния социализма: автореф. дис. д-ра 
юрид. наук. Киев, 1990. 39 c.

КОСТАКИ, Г.И., В.П. ИГНАТЬЕВ и 
В.Т. КУШМИР. Административное 
право. Кн. 1: Общая часть. Ch.: AȘM, 
2002, 472 ń. ISBN 9975-9631-4-5.

Omagii:
FUrDUI, Teodor, red. Contribuţii ști-

inţifice la edificarea și consolidarea statu-
lui de drept: materialele conf. st. intern. 
consacrată jubileului de 70 de ani al pro-
fesorului universitar Gheorghe Costachi, 
3 mai 2011. Ch.: Tip. Centrala, 2011. 
762 p. ISBN 978-9975-53-001-9.

 * * *
DUCA, Gheorghe. Profund respect 

şi consideraţiune pentru un irepeta-
bil dascăl şi om al ştiinţei [Gheorghe 
COSTACHI]. In: Prin știință spre un 
stat de drept. Ch.: Institutul de Istorie, 
Stat şi Drept, 2011, pp. 653-654.

Gheorghe COSTACHI, doctor habi-
litat, profesor universitar – 70 de ani: 
[omagiu din partea Consiliului de ad-
ministraţie al Uniunii juriştilor, echi-
pei Dreptul şi revistei Naţională de 
Drept]. Dreptul. 2011, 6 mai, 8.

Școala ştiinţifică a profesorului Ghe-
orghe COSTACHI. Legea și viaţa. 2006, 
3, 4-9.

COTICI Radu s-a născut la 21 ia-
nuarie 1980 în or. Soroca. În 1998 

a absolvit Liceul „Constantin Stere” din 
oraşul natal şi a fost înmatriculat la Fa-
cultatea de Drept a USM (2002-2008). 

În 2007 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.02-Drept public – 
Statutul juridic al organelor administra-
ţiei de stat din RM, conducător ştiinţific 
Ion GUCeAC, dr. hab., prof. univ.

Activitatea profesională şi-a început-

o în cadrul CCCeC, 
unde, pe parcursul 
anilor, a exercitat 
funcţiile: inspector, 
ofiţer de urmărire pe-
nală, inspector prin-
cipal (2002-2007), şef 
secţie (2007-2008), 
şef al Direcției legis-
laţie şi expertiză anti-
corupţie (2008-2010). 

În 2010 a debutat în sfera didactică 
ca lector, apoi lector superior la Cate-
dra Teoria şi istoria dreptului a Facul-
tăţii de Drept, USM. I s-a conferit titlul 
ştiinţifico-didactic conferenţiar uni-
versitar.

A colaborat ca autor şi elaborator al 
documentelor şi avizelor proiectelor de 
legi: Proiectul Strategiei naţionale anti-
corupţie (2010), Planul de acţiuni pen-
tru implementarea Strategiei naţionale 
de prevenire și combatere a corupţiei 
(2009, 2007, 2006), Strategia Securităţii 
Naţionale (2008), Cu privire la Consiliul 
Suprem de Securitate (2008), modifica-
rea Codului penal (elaborat de Minis-
terul Finanțelor, 2008), modificarea şi 
completarea Codului penal (elaborat 
de Ministerul justiţiei, 2008), modifi-
carea şi completarea Legii cu privire la 
Centrul pentru Combaterea Crimelor 
Economice și Corupţiei, Codului de pro-
cedură penală (2008), proiectul Legii cu 
privire la secretul de stat (2008), Ordi-
nului directorului CCCeC cu privire la 
aprobarea Codului de conduită al anga-
jatului CCCEC (2008), Legii cu privire 
la Autorizarea și plata interpreţilor și 
traducătorilor antrenaţi de Consiliul 
Superior al Magistraturii, de Ministe-
rul Justiţiei, de Procuratura Generală, 
de organele de urmărire penală, de in-
stanţele judecătorești, de notari, avocaţi 

 Radu Cotici
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și de executorii judecătorești (2008), 
Hotărârii Guvernului rM cu privire la 
Crearea Centrului Virtual Naţional inte-
rinstituţional de integrare și dirijare a re-
surselor și sistemelor informaţionale ale 
sistemului informaţional integrat al or-
ganelor de Drept (2009), Legii cu privire 
la modificarea și completarea Legii nr. 
45-XIII din 1994 cu privire la activitatea 
operativă de investigaţii; Regulamentu-
lui activităţii Comisiei guvernamentale 
pentru supravegherea realizării achiziţi-
ilor publice (2008), Regulamentului, pri-
vind metodologia de calcul al venitului, 
ce permite acordarea asistenţei juridice 
calificate garantate de stat (2008), Ho-
tărârii Guvernului pentru aprobarea 
Regulamentului privind controlul și su-
pravegherea de stat a activităţilor nu-
cleare și radiologice (2008), elaborarea 
modificărilor Părţii Generale a Codului 
Penal al RM de Comitetul Helsinki pen-
tru Drepturile omului (2007) etc.

A fost expert în cadrul proiectelor de 
legi şi actelor normative: Cu privire la 
ajutorul de stat (2008), Legii cu privire 
la locuinţe (2008), cu privire la modi-
ficarea şi completarea Legii cu privire 
la activitatea operativă de investigaţii 
(2008), Hotărârii de Guvern cu privi-
re la aprobarea Regulamentului privind 
ordinea testării alcoolscopice și exami-
nării medicale pentru stabilirea stării de 
ebrietate și naturii ei (2008), Normelor 
privind recoltarea și analiza probelor 
biologice pentru stabilirea alcoolemiei, 
consumului de droguri și de alte sub-
stanţe psihotrope, de medicamente cu 
efecte similare acestora (2008), Ordinu-
lui ministrului tehnologiilor informaţi-
onale despre aprobarea Instrucţiunilor, 
privind organizarea și desfășurarea exa-
menului pentru obţinerea permisului de 
conducere (2008) etc. 

În 2008 a participat ca expert în ca-
drul delegaţiei rM la GreCO (grupul 
de state contra corupţiei, Consiliul eu-
ropei).

A fost ales reprezentant al rM, şef al 
secretariatului la Iniţiativa regională 
Anticorupţie. 

A fost menţionat cu Distincţii şi Di-
plome departamentale. Decorat cu Me-
dalia Meritul Militar (2009).

Bibliografie selectivă:
COTICI, radu. Statutul juridic al or-

ganelor administraţiei de stat: autorefe-
rat (12.00.02). Ch., 2007. 24 p.

COTICI, radu. Statutul juridic al 
organelor adminstraţiei de stat: tz. dr. 
(12.00.02). Ch., 2007. 157 p.

KALUGHIN, Mariana, Maria PO-
PeSCU şi radu COTICI. Expertiza 
coruptibilităţii proiectelor actelor legis-
lative și normative în RM: culegere de 
texte și bune practici în implementarea 
metodologiei expertizei anticorupţie de 
către autorităţile publice și societatea ci-
vilă. Ch., 2009. 79 p.

 * * *
COTICI, radu şi Ion GUCeAC. Câ-

teva consideraţii cu privire la concep-
tul organului de stat şi caracteristicile 
acestuia. In: Administraţia publică în 
perspectiva integrării europene: materi-
alele conf. intern. șt.-pract., 28 oct. 2006. 
Ch.: elena-vI, 2006, pp. 269-273.

COTICI, radu. Conducerea publică 
– formă a conducerii sociale. Admi-
nistraţia în cadrul conducerii publice. 
Revista Naţională de Drept. 2007, 1, 81-
84. ISSN 1811-0770.

COTICI, radu. Consideraţii privind 
derularea reformei administraţiei de 
stat. Legea și viaţa. 2007, 2, 37. ISSN 
1810-309X.

COTICI, radu. expertiza antico-
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rupţie – etapă a procesului de elabo-
rare a proiectelor de acte normative şi 
măsură de prevenire a corupţiei. In: 
Dimensiunea știinţifică și praxiologică 
a dreptului. Contribuţii la dezvolta-
rea doctrinară a dreptului, în honorem 
Elena Aramă, doctor habilitat în drept, 
profesor universitar. Om emerit: materi-
alele conf. intern. șt.-pract., 14-15 mart. 
2009. Ch.: Bons Offices, 2009, pp. 150-
155.

COTICI, radu. Principiile structură-
rii sistemului organelor administraţiei 
de stat şi reflectarea acestora în legisla-
ţia naţională. In: Administraţia publică 
în perspectiva integrării europene: ma-
terialele conf. intern. șt.-pract., 28 oct. 
2006. Ch.: elena-vI, 2006, pp. 246-269

COTICI, radu. rolul Centrului pen-
tru Combaterea Crimelor economice 
şi Corupţiei în prevenirea şi combate-
rea corupţiei. In: Centrul pentru Com-
baterea Crimelor Economice și Corupti-
ei: progrese și perspective în reprimarea 
corupţiei. Ch.: Bons Offices, 2007, pp. 
98-107.

COTICI, radu. rolul Centrului pen-
tru Combaterea Crimelor economice 
şi Corupţiei în sporirea eficacităţii acti-
vităţii organelor administraţiei de stat. 
In: Progrese și perspective în reprimarea 
corupţiei: materialele conf. intern. șt.-
pract., 8 dec. 2006. Ch.: Bons Offices, 
2006, pp. 96-104.

COTICI, radu. Sporirea eficacităţii 
activităţii organelor administraţiei de 
stat prin optimizarea structurării siste-
mului organelor administraţiei de stat 
şi reformarea acestuia. In: Integritatea 
în serviciul public: repere etice: mate-
rialele conf. intern. șt.-pract., 27 oct. 
2006. Ch.: Transparency International 
– Moldova, 2006, pp. 146-153.

CREţU Vasile s-a născut la 14 ianu-
arie 1951 în or. Chişinău. În 1976 

a absolvit Facultatea de Drept a USM. 
În 1979-1982 a făcut doctorantura la 
Facultatea de Drept a Universității de 
Stat din „M.v. Lomonosov”, or. Mos-
cova. 

În 1982 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.03-Drept privat – 
Охрана субъективных прав в поряд-
ке особого производства, conducător 
ştiinţific N.A. DOBrOvOLSKI, dr., 
prof. univ.

Din 1976 a exercitat funcţii didac-
tice şi manageriale în cadrul Facultă-
ţii de Drept a USM: lector la Catedra 
de drept procesual civil, prodecan al 
Facultăţii de Drept (1983-1985), şef 
interimar al Catedrei de drept civil şi 
procedură civilă (1987). În 1995 i s-a 
conferit titlul ştiinţifico-didactic con-
ferenţiar universitar. În perioada 2001-
2003 a fost şef al Catedrei de Drept pri-
vat al USUM. 

Membru al Colegiului de calificare al 
judecătorilor, membru al Consiliului 
naţional pentru asistenţă juridică gra-
tuită de stat, membru al Consiliului Su-
perior al Magistraturii al rM, membru 
al Consiliului practico-ştiinţific a CSj a 
rM. Arbitru al Curţii de Arbitraj Co-
mercial Internaţional pe lângă Camera 
de Comerţ şi Industrie a rM.

În 2009 a fost decorat cu Medalia 
Meritul civic.

Bibliografie selec-
tivă:

CreŢU, vasile et. 
al. Codul civil al RM: 
comentariu. vol. 1. 
Ch.: Tip. Centra-
lă, 2006. ISBN 978-
9975-78-466-5. Vasile Crețu 
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CreŢU, vasile et. al. Codul civil al 
RM: comentariu. vol. 2. Ch. Tip. Cen-
trală, 2006. ISBN 978-9975-78-466-5.

CreŢU, vasile şi M. POALeLUNGI. 
Manualul judecătorului la examina-
rea pricinilor civile. Ch., 2006. 1014 p. 
ISBN 978-9975-79-412-1.

CreŢU, vasile. Bazele statului și 
dreptului RM: scheme de reper. Ch.: 
CArTIer, 1998. 92 p. ISBN 9975-949-
30-4.

CreŢU, vasile. Drept internațional 
public. Bucureşti: Fundaţiei „românia 
de Mâine”, 1999. 224 p. ISBN 973-582-
118-4. 

CreŢU, vasile. Drept internațional 
public. ed. revăzută şi adăug. Bucu-
reşti: Fundaţiei „românia de Mâine”, 
2002. 344 p. ISBN 973-582-569-4.

CreŢU, vasile. Nerecurgerea la forță 
în relaţiile internaţionale. Bucureşti: 
Politică, 1978. 230 p.

CreŢU, vasile. Procedura specială. 
Drept procesual civil. Partea Specială: 
curs univ. red. şt. A. COjUHArI. Ch.: 
Tip. Centrală, 2009.

 * * *
КРЕЦУ, В.А. Охрана субъектив-

ных прав в порядке особого производ-
ства: дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. 
М., 1982. 207 c.

 * * *
КРЕЦУ, В.А. Защита в особом про-

изводстве прав граждан на строения. 
B: Осуществление и защита граж-
данских и трудовых прав: cб. науч. 
тр. Краснодар, 1989, cc. 153-159.

КРЕЦУ, В.А. О границах примене-
ния мер обеспечения иска. B: Поня-
тийный аппарат науки советско-
го гражданского права и процесса и 
терминология законодательных ак-
тов: cб. науч. тр. Тверь: Тверской 
Гос. Ун-т, 1991, cc. 135-141.

КРЕЦУ, В.А. Признание имуще-
ства бесхозяйным как способ за-
щиты прав государства. В: Защи-
та личных и общественных ин-
тересов в гражданском судопро-
изводстве: cб. науч. тр. Калинин: 
Калининский Гос. Ун-т, 1985, cc. 
117-122.

КРЕЦУ, В.А. Подготовка граждан-
ских дел о признании лица ограни-
ченно дееспособным или недееспо-
собным к судебному разбиратель-
ству. Revista Naţională de Drept. 2008, 
3. ISSN 1811-0770.

КРЕЦУ, В.А. Предпосылки и усло-
вия реализации права на возбуж-
дение дел о признании физическо-
го лица ограниченно дееспособ-
ным или недееспособным. Revista 
Naţională de Drept. 2008, 1-2, 5. ISSN 
1811-0770.

КРЕЦУ, В.А. Признание наслед-
ства выморочным. Revista Naţională 
de Drept. 2008, 10, 11. ISSN 1811-0770.

КРЕЦУ, В.А. Рассмотрение судами 
дел об усыновлении (удочерении) 
ребенка. Закон и жизнь. 2006, 6, 8. 
ISSN 1810-3081.

КРЕЦУ, В.А. Субъекты права на 
обращение в суд по делам о призна-
нии лица ограниченно дееспособ-
ным или недееспособным. Revista 
Naţională de Drept. 2008, 3. ISSN 
1811-0770.

КРЕЦУ, В.А. Судебное установле-
ние факта несчастного случая. За-
кон и жизнь. 2006, 6, 8. ISSN 1810-
3081.

КРЕЦУ, В.А. Судебное установле-
ние факта принадлежности правоу-
станавливающих документов. Закон 
и жизнь. 2006, 4, 14-16. ISSN 1810-
3081.



221Dicţionar enciclopedic

CRISTEVA Natalia s-a născut la 
20 mai 1971 în or. Ceadîr Lun-

ga. În 1989-1994 a făcut studii la Fa-
cultatea de Filologie a Institutului 
Pedagogiс de Stat din or. Ismail, spe-
cialitatea Profesor de limbă și literatură 
rusă. În 1999-2002 a făcut studii la Fa-
cultatea de Drept a Institutului Uma-
nitar Contemporan, rusia. Studiile de 
doctorat le-a urmatt la IISD al AȘM în 
2004-2008. 

În 2010 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea: 12.00.03-Drept privat 
(Drept civil) – Особенности удержа-
ния как способ обеспечения исполне-
ния обязательств, conducător știinţi-
fic, eugenia COjOCArI, dr. hab., prof. 
univ.

Pe parcursul a 22 de ani a fost profe-
sor de limbă şi literatură rusă la Lice-
ul teoretic nr. 2 din or. Ceadîr-Lunga 
(1988-2004). În perioada 2000-2003 a 
lucrat ca metodist la Institutul Umani-
tar Contemporan, filiala Ceadîr-Lun-
ga. Din 2004 - secretar al Pimăriei şi al 
Consiliului orăşenesc Ceadîr Lunga.

Menţiuni: Diplome ale Direcției de 
Învăţământ (1990, 2001-2004, 2006-
2008), Diploma de Onoare a Ministe-
rului Educaţiei, Medalia За заслуги в 
образовании a Institutului Umanitar 
Contemporan, Bălţi.

Bibliografie selectivă:
CrISTevA, Natalia. Particulari-

tăţile retenţiei – mijloc de asigurare 
a exеcutării obligaţiilor: autoreferat 
(12.00.03). Ch., 2010. 29 p.

 * * *
КРИСТЕВА, Наталья. Особенно-

сти удержания как способ обеспече-
ния исполнения обязательств: дис. 
канд. юрид. наук. (12.00.03). К., 2010. 
237 с.

 * * *
КРИСТЕВА, На-

талья. Защита 
гражданских прав 
юридических лиц. 
В: Труды молдавско-
го фил. Современно-
го Гуманитарного 
Ин-та. 2005, 2, сс. 
128-133.

КРИСТЕВА, Наталья. Основные 
проблемы в регулировании догово-
ра коммерческого представитель-
ства. В: Труды молдавского фил. Со-
временного Гуманитарного Ин-та. 
2004, 1, cc. 126-129.

КРИСТЕВА, Наталья. Право удер-
жания в различных видах догово-
ров. Закон и жизнь. 2009, 8, 51-55. 
ISSN 1810-3081.

КРИСТЕВА, Наталья. Право удер-
жания и его объекты. Закон и жизнь. 
2009, 5, 55-58. ISSN 1810-3081.

КРИСТЕВА, Наталья. Право удер-
жания и самозащита. Закон и жизнь. 
2009, 7, 56-58. ISSN 1810-3081.

КРИСТЕВА, Наталья. Правовые 
аспекты прекращения права удер-
жания. Закон и жизнь. 2010, 11, 53-
58. ISSN 1810-3081.

КРИСТЕВА, Наталья. Субъекты 
права удержания и круг их полно-
мочий. Закон и жизнь. 2010, 10, 53-
58. ISSN 1810-3081.

КРИСТЕВА, Наталья. Удержание 
в гражданском законодательстве 
РМ. В: Труды молдавского фил. Со-
временного Гуманитарного Ин-та. 
2005, 2, cc. 145-150.

КРИСТЕВА, Наталья. Удержа-
ние недвижимости в современном 
гражданском праве. Закон и жизнь. 
2009, 6, 48-51. ISSN 1810-3081.

Natalia Cristeva
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СUCIURCĂ Angela s-a născut la 
29 iulie 1974 în or. Cahul. A ab-

solvit Școala medie (1989) şi Școala 
Pedagogica (1989-1993) din Cahul. În 
1995-1999 şi-a urmat studiile la Facul-
tatea de Drept a ULIM. 

În 2005 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal – 
Sentinţa ca act al justiţiei penale, con-
ducător ştiinţific Mihai GHeOrGHI-
ŢĂ, dr. hab., prof. univ.

Și-a început activitatea profesiona-
lă ca pedagog. A fost lector superior 
la Catedra de drept privat, IrIM şi la 
ULIM (prin cumul). În 2003 i s-a con-
ferit titlul didactico-ştiinţific de confe-
renţiar universitar, disciplina Drept pe-
nal. Din 2013 – conferențiar universi-
tar la Catedra Științe penale a Facultăţii 
de Drept a USeM.

A participat la conferinţe de speciali-
tate: Dezvoltarea constituţională a RM 
la etapa actuală (2004, Bălţi), Proble-
mele actuale ale știinţelor șocio-umane 
în condiţiile integrării europene (2006, 
Chişinău), Dimensiunile juridico-econo-
mice ale globalizării (2008, Chişinău), 
Delimitarea și demarcarea frontierelor 
de stat. Experienţa internaţională (2010, 
Chişinău), 5+2: perspectiva soluţionării 
conflictului transnistrean. Experienţa in-
ternaţională (2010).

În 2010 a devenit membru al Uniunii 
Avocaților din Moldova, fondator a CA 
Cuciurcă Angela.

Autor a peste 30 de publicaţii ştiinţi-
fice şi ştiințifico-didactice.

Mențiuni: Diploma ULIM pentru 
pregătirea studenţilor la olimpiade și 
conferinţe, Diploma ISAI - Cel mai bun 
pedagog. 

Bibliografie selectivă:
CUCIUrCĂ, Angela. Sentinţa ca act 

al justiţiei penale: au-
toreferat (12.00.08). 
Ch., 2005. 24 p.

CUCIUrCĂ, An-
gela. Sentinţa ca act 
al justiţiei penale: tz. 
dr. (12.00.08). Ch., 
2005. 196 p.

 * * *
CUCIUrCĂ, An-

gela. Aplanarea – una din soluțiile op-
time pentru soluţionarea conflictului 
transnistrean: esenţă şi particularităţi. 
5+2: perspectiva soluţionării conflic-
tului transnistrean. In: Experienţa in-
ternaţională: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 22 dec. 2010. Ch., 2010, pp. 
77-81. 

CUCIUrCĂ, Angela. Aspecte de 
comparaţie asupra noului Cod de pro-
cedură penală al rM şi vechiul Cod ce 
vizează reglementarea sentinţelor ju-
decătoreşti. Legea și viaţa. 2003, 3, 40-
41. ISSN 1810-309X.

CUCIUrCĂ, Angela. Dreptul nevi-
novatului la reabilitare în faţa instanţei 
de judecată în urma achitării lui. In: 
Problemele actuale ale știinţelor șocio-
umane în condiţiile integrării europene: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 28 
ian. 2006. Ch., 2006, pp. 487-489. 

CUCIUrCĂ, Angela. echitatea – ce-
rinţă necesară la pronunţarea sentin-
ţelor judiciare. In: Problemele actuale 
ale știinţelor șocio-umane în condiţiile 
integrării europene: materialele conf. in-
tern. șt.-pract., 28 ian. 2006. Ch.: Tip. 
Centrală, 2006, pp. 630-632. 

CUCIUrCĂ, Angela. Importanţa 
participării reprezentanţilor legali la 
examinarea cauzelor penale privind 
infracţiunile săvârşite de minori în 
condiţiile integrării europene. In: Di-
mensiunile juridico-economice ale glo-

Angela Сuciurcă
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balizării: materialele conf. intern. șt.-
pract., 16 mai 2008. Ch.: IrIM, 2008, 
pp. 215-217. 

CUCIUrCĂ, Angela. Legalitatea, 
temeinicia şi motivaţia sentinţei judi-
ciare – una dintre garanţiile respectării 
drepturilor şi libertăţilor omului într-
un stat de drept. Legea și viaţa. 2004, 2, 
46-47. ISSN 1810-309X.

CUCIUrCĂ, Angela. Participarea 
reprezentanţilor legali la examinarea 
cauzelor penale privind minorii. Legea 
și viaţa. 2008, 10, 15-16. ISSN 1810-
309X.

CUCIUrCĂ, Angela. Pronunţarea 
sentinţei – moment decisiv din care 
sentinţa obţine puterea unui act pro-
cesual. Legea și viaţa. 2004, 12, 39-41. 
ISSN 1810-309X.

CUCIUrCĂ, Angela. respectarea 
principiului constituţional prezumţia 
nevinovăţiei la deliberarea sentinţei de 
achitare. Legea și viaţa. 2004, 5, 30-32. 
ISSN 1810-309X.

CUCIUrCĂ, Angela. Sentinţa de 
achitare – o formă importantă de rea-
bilitare a persoanei nevinovate în pro-
cesul penal. Legea și viaţa. 2004, 3, 39-
42. ISSN 1810-309X. 

CUCIUrCĂ, Angela. Sentinţa de 
condamnare: Soluţia care denotă lega-
litatea şi temeinicia activităţii organelor 
judiciare şi de urmărire penală. Legea și 
viaţa. 2003, 4, 54-55. ISSN 1810-309X.

CUCIUrCĂ, Angela. Sentinţa de 
încetare a procesului penal – o moda-
litate de soluţionare a cauzei în cazul 
stabilirii unei circumstanţe ce împiedi-
că condamnarea persoanei sau când nu 
este justificată. Legea și viaţa. 2004, 11, 
33-37. ISSN 1810-309X.

CUCIUrCĂ, Angela. Unele aspecte 
ale problematicii privind delimitarea şi 
demarcarea frontierelor de stat. In: De-

limitarea și demarcarea frontierelor de 
stat. Experienţa internaţională: materi-
alele conf. intern. șt.-pract., 22 oct. 2010. 
Ch., 2010, pp. 79-81. 

CUCIUrCĂ, Angela. Unele aspecte 
privind originea, definiţia şi importanta 
sentinţei ca act al justiţiei penale. Legea 
și viaţa. 2003, 6, 59-60. ISSN 1810-309X.

CUCOȘ Diana s-a născut la 13 fe-
bruarie 1979 în or. Chişinău. A fă-

cut studii la Facultatea de Drept a USM 
(1995-2000), după care, tot acolo, a ur-
mat studii de doctorat (2001-2004). 

În 2006 a susținut teza de docto-
rat la specialitatea 12.00.10-Drept 
internațional public – Condiţiile de 
acordare a protecţiei diplomatice naţi-
onalilor în dreptul internaţional public, 
conducător ştiinţific Alexandru BUrI-
AN, dr. hab., prof. univ.

Și-a început activitatea profesională 
în calitate de asistent universitar la Ca-
tedra de drept a ASeM. 

Din 2006 – cercetător ştiinţific su-
perior al Secţiei drept internaţional şi 
relaţii internaţionale a IISD al AȘM şi 
conferenţiar cercetător la Catedra de 
drept internaţional şi activitate diplo-
matică a USeM. Membru al Progra-
mului pentru Cercetare şi Inovare al 
Uniunii europene ”Orizont 2020”.

În perioada 2006-2008 a exercitat 
funcția de secretar ştiinţific al SȘP inte-
runiversitar, speciali-
tatea 12.00.10-Drept 
internațional public. 
Consultant princi-
pal la Secția econo-
mie, relații bugetare 
şi resurse energetic 
a Direcției generale 
acte guvernamen- Diana Cucoș 
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tale, Cancelaria de Stat a rM. Profe-
sor asociat la USeM, cursuri predate: 
Dreptul internațional public, Protecția 
internațională a drepturilor omului.

evoluţia profesională şi ştiintifică şi-a 
confirmat-o prin stagierea la Comisia 
europeană (Bruxelles, Belgia, 2007); 
burse de cercetare la Universitatea Co-
menius din Bratislava (republica Slo-
vacă, 2008-2009), Universitatea Caroli-
nă din Praga (republica Cehă, 2009), 
Universitatea edge Hill (Marea Brita-
nie, 2010-2011). 

A făcut cursuri de instruire profesi-
onală în domeniul drepturilor omului, 
migraţiei, politicii Uniunii europe-
ne la Institutul Universitar european 
(Florenţa, Italia), Universitatea Geor-
getown (Washington DC, SUA), Uni-
versitatea viadrina (Frankfurt Oder, 
Germania), Universitatea Central eu-
ropeană (Budapesta, Ungaria).

Mențiuni: Premiul pentru Excelenţă 
al AȘM pentru lucrările tinerilor cerce-
tători (2008).

Bibliografie selectivă:
CUCOȘ, Diana, Andrei ISAC şi 

eugeniu ALeXANDrOv. Legislaţia 
ecologică a RM (1999-2000) = Эколо-
гическое законодательство Респу-
блики Молдова, (1999-2000). ed. bi-
lingvă. Ch.: Șearec-Com, 2001. 336 p. 
ISBN 9975-9592-8-8.

CUCOȘ, Diana. Condiţiile de acorda-
re a protecţiei diplomatice naţionalilor 
în dreptul internaţional public: autore-
ferat (12.00.10). Ch., 2006. 23 p.

CUCOȘ, Diana. Condiţiile de acorda-
re a protecţiei diplomatice naţionalilor 
în dreptul internaţional public: tz. dr. 
(12.00.10). Ch., 006. 149 p.

CUCOȘ, Diana. Protecţia diplomati-
că a naţionalilor în dreptul internaţio-

nal public: monogr. red. şt.: Alexandru 
BUrIAN. Ch.: CeP USM, 2007. 157 p. 
ISBN 978-9975-70-086-3.

 * * *
BUrIAN, A., CUCOȘ, Diana şi N. 

GABY. Unele consideraţii cu privire la 
noţiunea de azil în dreptul internaţio-
nal public. In: Dezvoltarea constituţio-
nală a RM la etapa actuală: materialele 
conf. intern. șt.-pract., 23-24 sept. 2004. 
Ch.: Tip. Centrală, 2004, pp. 345-349.

CUCOȘ, Diana. Complexitatea pro-
cesului de armonizare a legislaţiei rM 
cu reglementările Ue. In: Probleme 
actuale ale legislaţiei naţionale în con-
textul procesului integraţionist euro-
pean consacrată în memoria ilustrului 
jurist, savant și pedagog Constantin 
Florea: materialele conf. intern. șt.-
pract., 15 dec. 2007. Ch.: USM, 2008, 
pp. 71-73.

CUCOȘ, Diana. Consiliul europei 
şi Uniunea europeană: două entităţi 
cu aceleaşi valori pentru continentul 
european. Revista Naţională de Drept. 
2008, 5, 18-21. ISSN 1811-0770.

CUCOȘ, Diana. Consiliul pentru 
drepturile omului – organism de prim 
rang al Organizaţiei Naţiunilor Unite 
în materie de promovare şi respectare a 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului. Revista Naţională de Drept. 
2008, 6, 12-16. ISSN 1811-0770.

CUCOȘ, Diana. Cooperarea regio-
nală la Marea Neagră şi iniţiativa eu-
ropeană. In: Reformele instituţionale 
în RM în contextul integrării europene: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 26 
oct. 2006. Ch., 2007, pp. 58-61.

CUCOȘ, Diana. european Union 
Actions on Human rights în Internaţi-
onal Fora. In: RM în contextul geopolitic 
contemporan și perspectivele integrării 
europene: materialele conf. intern. anu-
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ale a tinerilor cercetători. Ed. a IV-a, 16 
apr. 2010. Ch.: Pontos, 2010, pp. 36-41.

CUCOȘ, Diana. Irregular Migrants: 
Contemporary Legal Aspects of Their 
Human rights Protection. Revista de 
Știinţe Politice și Relaţii Internaţionale. 
2011, 8, 1. ISSN 1584-1723.

CUCOȘ, Diana. Migranţii iregulari 
şi Drepturile omului: analiza preve-
derilor internaţionale şi ale Consiliu-
lui europei. Revista Moldovenească de 
Drept Internaţional și Relaţii Internaţi-
onale. 2010, 2, 21-27. ISSN 1857-1999.

CUCOȘ, Diana. Mijloacele protecţi-
ei diplomatice a naţionalilor în dreptul 
internaţional public. In: Probleme actu-
ale ale teoriei și practicii administraţiei 
publice prin prisma cercetărilor colabo-
ratorilor Academiei: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 20 mai 2004. Ch., 
2004, pp. 373-377.

CUCOȘ, Diana. Organizaţia Naţiu-
nilor Unite şi Uniunea europeană: un 
parteneriat multilateral. Revista Na-
ţională de Drept. 2008, 8, 33-36. ISSN 
1811-0770.

CUCOȘ, Diana. Politica Uniunii 
europene în domeniul drogurilor. In: 
Edificarea statului de drept și punerea 
în valoare a patrimoniului cultural, is-
toric și spiritual al Moldovei în context 
internaţional: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 29 mart. 2007. Ch.: Artpoli-
graf SrL, 2008, pp. 213-219.

CUCOȘ, Diana. Protecţia diplomati-
că a naţionalilor şi Drepturile omului. 
In: Locul și rolul organelor adminis-
traţiei publice în asigurarea respectării 
drepturilor și libertăţilor fundamentale 
ale omului: materialele conf. intern. șt.-
pract., 11 dec. 2003. Ch., 2004, pp. 318-
327.

CUCOȘ, Diana. reprezentanţa Înal-
tului Comisariat al ONU pentru refu-

giaţi în rM. In: Reprezentanţele organi-
zaţiilor internaţionale în RM: studii șt. 
Ch.: CeP USM, 2008, pp. 7-20.

CUCOȘ, Diana. The european Court 
of Human rights and the exhaustion 
of Local remedies under the european 
Convention for the Protection of Hu-
man rights and Fundamental Free-
doms. Revistă Moldovenească de drept 
internaţional și Relaţii Internaţionale. 
2007, 1-2, 21-24. ISSN 1857-1999.

 * * *
КУКОШ, Д. Специфика коммуни-

тарного правопорядка. В: Cучасний 
правопорядок: нацiональний, iн-
тегративний та мiжнародний 
вимiри: тези доповiдей Мiжнародноi 
науково-практичноi конф., 13-14 
червня 2008. Одесса, 2008, cc. 97-98

БУРИАН, А. и Д. КУКОШ. 
Дипломатическая защита и 
международно-правовая ответ-
ственность. В: Probleme actuale ale 
teoriei şi practicii administraţiei publice 
prin prisma cercetărilor colaboratorilor 
Academiei: materialele conf. intern. şt.-
pract., 20 mai 2004. Ch., 2004, сс. 229-
234.

CUȘCO Gheorghe (30.01.1936-
1999) s-a născut în com. Scu-

leni, jud. Bălți. În 1966 a absolvit cu 
mențiune Facultatea de Drept a USM. 

În 1975, la Universitatea de Stat din 
Bielorusia, or. Minsk, a susținut teza de 
doctorat – Правовые формы руковод-
ства совета Министров союзной ре-
спублики исполкомами районных со-
ветов народных депутатов трудя-
щихся (на материалах Молдавской 
ССР). 

Activitatea profesională şi-a început-
o în 1966, ca lector asistent, apoi în ca-
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litate de lector supe-
rior la Facultatea de 
Drept a USM. În pe-
rioada anilor 1977-
1979 şi-a desfăşurat 
activitatea de confe-
renţiar universitar la 
Institutul economi-
ei Naţionale din or. 
Odesa. În 1979 i s-a 

conferit titlul ştiinţifico-didactic do-
cent (conferenţiar universitar).

Între anii 1979-1993 a deţinut funcţii 
didactice şi manageriale - conferenţi-
ar, şef de catedră, prorector, la diverse 
instituţii superioare de învățământ din 
Moldova. 

Din 1993, odată cu fondarea 
Facultății Drept a ULIM, a fost confe-
renţiar universitar la Catedra discipline 
statale. 

Membru al grupului de lucru pen-
tru elaborarea proiectului Codului cu 
privire la contravenţiile administrative 
(1997).

Pe tot parcursul activităţii sale s-a ma-
nifestat ca un jurist calificat, pedagog 
excepţional, exigent şi principial, plin 
de omenie, bun îndrumător, iubit de 
studenţi şi stimat de colegi, specialist 
notoriu în domeniul ştiinţei juridice.

A publicat peste 30 de lucrări ştiinţi-
fice şi metodico-didactice.

Bibliografie selectivă:
КУШКО, Георге. Правовые формы 

руководства совета Министров со-
юзной республики исполкомами рай-
онных советов народных депутатов 
трудящихся (на материалах Мол-
давской ССР): автореф. дис. канд. 
юрид. наук. Минск, 1975, 23 c.

 * * *
КУШКО, Г.М. et. al. Законность ак-

тов органов управления. Правоведе-
ние. 1969, 5, 133-136.

КУШКО, Георге. Понятие и прин-
ципы государственной службы. В: 
Analele șt. ale ULIM. Ser. Drept. vol. 1. 
Ch.: ULIM, 1996, pp. 16-22.

Omagiu:
Gheorghe CUȘCO (1936-1999). Stu-

dii juridice Universitare. 2010, 3-4, 157. 
ISSN 1857-4122.

CUȘMIR Carolina s-a născut la 
1 iulie 1969 în s. Târnova, r-nul 

Donduşeni. În 1986 a absolvit şcoala 
medie nr. 1, or. Chişinău. A făcut stu-
dii la Universitatea de Stat de Medici-
nă „N. Testemiţanu” (1986-1992) şi la 
Universitatea de Management şi Co-
merţ din Moscova (1999), specialitatea 
Jurist. În 2003 a urmat cursuri de in-
struire, la specialitatea Psihopedagogie 
la Institutul de Știinţe ale educaţiei. 

În 2006 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.02-Drept public 
– Asigurarea constituţională a dreptu-
lui la proprietate: elemente comparate, 
conducător ştiinţific Andrei SMOCHI-
NĂ, dr. hab., prof. univ.

Și-a început activitatea profesiona-
lă în cadrul Institutului Nistrean de 
economie şi Drept din or. Bălţi, unde 
a exercitat funcţiile: lector universitar 
(2000-2001), prorector (2002-2004), 
conferenţiar universitar (2004-2008), 
prorector ştiință. În 2008 i s-a con-
ferit titlul ştiinţifico-didactic con-
ferenţiar universitar la specialitatea 
12.00.02-Drept public (constituţional), 
organizarea și funcţionarea instituţiilor 
de drept.

În perioada 2008-2009 a fost confe-
renţiar universitar la Institutul Inter-

Gheorghe Cușco
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naţional de Management IMI-NOvA. 
Din 2009 - expert juridic la Asociaţia 
Obștească Vertex.

Bibliografie selectivă:
COjOCArI, e., M. CUȘMIr şi C. 

CUȘMIr. Drept civil. Drepturi reale: 
note de curs. Ch., 2003. 180 p.

CUȘMIr, Carolina. Asigurarea con-
stituţională a dreptului la proprieta-
te: elemente comparate: autoreferat 
(12.00.02). Ch., 2006. 23 p.

CUȘMIr, Carolina. Asigurarea con-
stituţională a dreptului la proprietate: 
elemente comparate: tz. dr. (12.00.02). 
Ch., 2006. 153 p.

 * * *
КУШМИР, M., К. КУШМИР и К. 

ГОРЯ. Экология и право. Под ред. 
Г. КОСТАКИ. К., 2001. 131 c. ISBN 
9975-9631-0-2.

 * * *
CUȘMIr, Carolina. Considerațiuni 

cu privire la conţinutul dreptului de 
proprietate. In: Probleme ale dezvoltării 
economiei de piaţă și ale dreptului în con-
diţiile actuale: materialele conf. intern. 
șt.-pract. a studenţilor, doctoranzilor și 
tinerilor savanţi. Bălţi, 2006, pp. 57-71.

CUȘMIr, Carolina. Considerațiuni 
privind formele dreptului constituţio-
nal de proprietate. Legea și viaţa. 2006, 
2, 40-45. ISSN 1810-309X.

CUȘMIr, Carolina. regimul juridic 
al bunurilor proprietăţii publice în rM. 
In: Probleme ale dezvoltării economiei 
de piaţă și ale Dreptului în condiţiile ac-
tuale: materialele conf. intern. șt.-pract. 
a studenţilor, doctoranzilor și tinerilor 
savanţi. Bălţi, 2006, pp. 91-104.

CUȘMIr, Carolina. Standarde na-
ţionale şi internaţionale în domeniul 
asigurării dreptului de proprietate. In: 
Protecţia juridică a proprietăţii, libertă-

ţii și siguranţei persoanei în dreptul na-
ţional și internaţional: materialele conf. 
intern. șt.-pract., IRIM. Ch.: IrIM, 
2009, pp. 91-93.

CUȘMIr, Marcel şi Carolina CUȘ-
MIr. Considerente asupra optării sis-
temului constituţional în statele Cen-
tral şi est europene – interpretări te-
oretice. Administrarea Publică. 2008, 1, 
74-80. ISSN 1813-8489.

CUȘMIr, Marcel şi Carolina CUȘ-
MIr. Cu privire la tendinţa adminis-
traţiei publice de evoluare în putere 
publică. In: Teoria și practica adminis-
trării publice: materialele conf. intern. 
șt.-pract., AAP. Ch.: AAP, 2010, pp. 
74-78.

CUȘMIr, Marcel şi Carolina CUȘ-
MIr. Fenomenul birocraţiei în contex-
tul evoluţiei administraţiei publice. In: 
Teoria și practica administrării publice: 
materialele conf. intern. șt.-pract., AAP. 
Ch.: AAP, 2010, pp. 123-127.

CUȘMIr, Marcel şi Carolina CUȘ-
MIr. Interpretarea teoriei separaţiei 
puterii de-a lungul timpului. In: Pro-
tecţia juridică a proprietăţii, libertăţii și 
siguranţei persoanei în dreptul naţional 
și internaţional: materialele conf. in-
tern. șt.-pract., IRIM. Ch.: IrIM, 2009, 
pp. 73-77.

CUȘMIr, Marcel şi Carolina CUȘ-
MIr. Probleme ale limitării puterii în 
doctrina dreptului constituţional. In: 
Protecţia juridică a proprietăţii, libertă-
ţii și siguranţei persoanei în dreptul na-
ţional și internaţional: materialele conf. 
intern. șt.-pract., IRIM. Ch.: IrIM, 
2009, pp. 56-59.

CUȘMIr, Marcel şi Carolina CUȘ-
MIr. Sisteme constituţionale semi-
prezidenţiale: analiză juridico-politică. 
Administrarea Publică. 2007, 4, 88-102. 
ISSN 1813-8489.
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CUȘMIR Ludmila s-a născut la 3 
ianuarie 1965 în s. Mărăndeni, 

r-nul Făleşti. În 1981 a absolvit Școala 
medie nr. 2 din or. Făleşti. În 1981-1987 
a făcut studii la Institutului de Stat de 
Medicină din Chişinău. În 1995-1999 
a făcut studii la Facultatea de Drept a 
Universității de Management şi Co-
merţ din or. Moscova. Studiile de doc-
torat le-a urmat la ISFD al AȘM. 

În 2005 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.02-Drept public – 
Protecţia drepturilor mamei și copilului 
în condiţiile dezvoltării sociale stabile, 
conducător ştiinţific Ion GUCeAC, dr. 
hab., prof. univ.

Activitatea ştiinţifico-didactică în 
domeniul dreptului, a început-o în 
1996, la Institutul Nistrean de econo-
mie şi Drept din mun. Bălţi, unde a de-
ţinut funcţiile: metodist, lector (2005), 
şef al Catedrei de drept privat, confe-
renţiar universitar (2007) prorector pe 
ştiință (din 2008).

A participat la conferinţe internaţio-
nale: Statul de drept și problemele mino-
rităţilor naţionale (2002, Bălţi), Funcţi-
onarea instituţiilor democratice în statul 
de drept (2003, Bălţi), Aspecte juridice 
ale societăţii civile: realităţi și perspec-
tive (2003, Chişinău), Dezvoltarea 
constituţională a RM la etapa actuală 
(2004, Bălţi), Conferinţa practico-știin-
ţifică internaţională a studenţilor, doc-
toranzilor și tinerilor savanţi din INED 

(Bălţi, 2006), Инно-
вационный прорыв 
в развитии России 
и регионов (Mosco-
va, 2007), Importanţa 
instituţiilor demo-
cratice în asigurarea 
Drepturilor omului 
(2010, Bălţi) etc. 

Autor a peste 30 de publicaţii ştiin-
ţifice.

Bibliografie selectivă:
CUȘMIr, Ludmila. Protecţia drep-

turilor mamei și copilului în condiţiile 
dezvoltării sociale stabile: autoreferat 
(12.00.02). Ch., 2005. 22 p.

CUȘMIr, Ludmila. Protecţia dreptu-
rilor mamei și copilului în condiţiile dez-
voltării sociale stabile: tz. dr. (12.00.02). 
Ch., 2005. 148 p.

 * * *
CUȘMIr, Ludmila. Drepturile ma-

mei şi a copilului. In: Funcţionarea in-
stituţiilor democratice în statul de drept. 
Ch., 2003, pp. 413-419. 

CUȘMIr, Ludmila. Drepturile omu-
lui şi cetăţeanului în procesul de asi-
gurare a dezvoltării sociale stabile în 
rM. In: Conferinţa pract.-șt. intern. a 
studenţilor, doctoranzilor și tinerilor sa-
vanţi din INED. Bălţi, 2007, pp. 41-47. 

CUȘMIr, Ludmila. Principiile con-
stituţionale fundamentale, reflectarea 
şi aplicarea lor practică. In: Dezvoltarea 
constituţională a RM la etapa actuală. 
Ch., 2004, pp. 1236-1242. 

 * * *
КУШМИР, Людмила. Демогра-

фическая политика РМ в процессе 
обеспечения устойчивого социаль-
ного развития. В: Инновационный 
прорыв в развитии России и регио-
нов: материалы междунар. научно-
практ. конф. М., 2007, cc. 123-125.

CUȘMIR Marcel s-a născut la 21 
mai 1969. În 1997 a absolvit Fa-

cultatea de Drept a Universității de 
Management şi Comerţ din Moscova, 
Federaţia rusă.

În 2001, în cadrul ISFD al AȘM, a 
susținut teza de doctorat la specialita-Ludmila Cușmir
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tea 12.00.02-Drept 
public (constituţi-
onal) – Asigurarea 
constituţională a 
dreptului cetăţenilor 
la pământ, conducă-
tor ştiinţific Gheor-
ghe COSTACHI, dr. 
hab., prof. univ.

În 2008, în cadrul 
IISD al AȘM, a susținut teza de doc-
tor habilitat în drept la specialitatea: 
12.00.02-Drept public (constituţional); 
organizarea şi funcţionarea instituţiilor 
de drept – Sisteme constituţionale euro-
pene (concepte și practică juridico-poli-
tică), consultant ştiinţific Andrei SMO-
CHINĂ, dr. hab., prof. univ.

Activitatea profesională i-a fost ori-
entată spre domeniul didactico-ştiin-
ţific: lector universitar, lector universi-
tar superior, şef doctorat, conferenţiar 
universitar, prorector pentru ştiință, 
şef de catedră în cadrul AAP. 

În 2009 a fost numit, prin decretul 
Preşedintelui rM, membru al Comi-
siei pentru reforma constituţiona-
lă. Cercetător ştiinţific coordonator, 
conducător ştiinţific de doctorat, 
membru al Consiliului Știinţific IISD 
al AȘM.

Bibliografie selectivă:
COjOCArI, e., M. CUȘMIr şi C. 

CUȘMIr. Drept civil. Drepturi reale: 
note de curs. Ch., 2003. 180 p.

COSTACHI, Gheorghe şi Marcel 
CUȘMIr. Probleme ale proprietăţii 
asupra pământului în RM. Ch., 2001. 
396 p. ISBN 9975-9603-3-2.

CUȘMIr, Marcel. Asigurarea consti-
tuţională a dreptului cetăţenilor la pă-
mânt: autoreferat (12.00.02). Ch., 2001. 
28 p.

CUȘMIr, Marcel. Asigurarea consti-
tuţională a dreptului cetăţenilor la pă-
mânt: tz. dr. (12.00.02). Ch., 2001. 150 p.

CUȘMIr, Marcel. Sisteme constituţi-
onale europene (concepte și practică ju-
ridico-politică): autoreferat. Ch., 2008. 
48 p.

CUȘMIr, Marcel. Sisteme constitu-
ţionale Europene (concepte și practică 
juridico-politică): tz doc. habilitat în 
drept. Ch., 2008. 241 p. 

CUȘMIr, Marcel. Sisteme constituţi-
onale Europene. Ch.: Adriga-vis, 2008. 
262 p. ISBN 978-9975-9798-4-9.

CUȘMIr, Marcel. Teoria sisteme-
lor constituţionale contemporane. Ch.: 
Adriga-vis, 2008. 214 p. ISBN 978-
9975-9798-3-2.

FrUNZĂ, Iu., M. CUȘMIr şi I. 
DULSCHI. Teoria generală a statului 
și dreptului (în întrebări și răspunsuri). 
Ch., 2003. 126 p.

 * * *
CUȘMIr, Marcel. evoluţia instituţiei 

şefului de stat în românia. In: Perioada 
constituţională, Problemele dezvoltării 
economiei de piaţă în statul de drept: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 17-18 
dec. 2004. Bălţi: INeD, 2005, pp. 234-
256.

CUȘMIr, Marcel şi Andrei SMO-
CHINĂ. Tradiţii politice ale sistemelor 
constituţionale Central şi est europe-
ne: aspecte istorico-juridice. Studii și 
Cercetări Juridice. 2008, 1-2, 31-38.

CUȘMIr, Marcel şi C. CIOBAN. As-
pecte ale dreptului la proprietate pri-
vată asupra terenurilor în prevederile 
Constituţiei rM. Analele șt. ale Acad. 
„Ștefan cel Mare” a MAI al RM. Ser. 
Drept public. 2003, 1, pp. 11-16. ISSN 
1857-2391.

CUȘMIr, Marcel şi C. CIOBAN. Cu 
privire la unele modificări în Codul 

Marcel Cușmir 
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funciar efectuate de Parlamentul rM. 
In: Statul de drept și problemele mino-
rităţilor naţionale. Ch., 2002, pp. 260-
263.

CUȘMIr, Marcel şi. Considerente 
asupra sistemului constituţional în sta-
tele europei centrale şi de est: interpre-
tări teoretice. Administrarea Publică. 
2008, 1, 74-80. ISSN 1813-8489.

CUȘMIr, Marcel şi Carolina 
CUȘMIr. Cu privire la tendinţa admi-
nistraţiei publice de evoluare în putere 
publică. Administrarea Publică. 2011, 
4, 18-22. ISSN 1813-8489.

CUȘMIr, Marcel şi Carolina CUȘ-
MIr. Probleme ale limitării puterii în 
doctrina dreptului constituţional. In: 
Protecţia juridică a proprietăţii, libertă-
ţii și siguranţei persoanei în dreptul na-
ţional și internaţional materialele conf. 
intern. șt.-pract., IRIM. Ch.: IrIM, 
2009, pp. 74-77.

CUȘMIr, Marcel şi Carolina CUȘ-
MIr. Sisteme constituţionale semi-
prezidenţiale: analiză juridico-politică. 
Administrarea Publică. 2007, 4, 88-102. 
ISSN 1813-8489.

CUȘMIr, Marcel şi Carolina CUȘ-
MIr. Sisteme constituţionale: subtili-
tăţi terminologice. Legea și viaţa. 2007, 
11, 7-13. ISSN 1810-309X.

CUȘMIr, Marcel şi S. GOrIUC. 
Considerațiuni asupra originii istorice 
şi geografiei politice moderne a institu-
ţiei prezidenţiale. Legea și viaţa. 2004, 
11, 20-22. ISSN 1810-309X.

CUȘMIr, Marcel şi S. GOrIUC. 
rolul Constituţiei rM în consolidarea 
instituţiilor democratice. In: Funcţio-
narea instituţiilor democratice în statul 
de drept. Ch., 2003, pp. 755-758.

CUȘMIr, Marcel şi Gh. PAPUC. 
Instituţia şefului de stat în sistemul 
constituţional German: istoric şi actu-

alitate. Analele Șt. ale Acad. „Ștefan cel 
Mare” a MAI al RM. Ser. Drept public. 
2003, pp. 6-18. ISSN 1857-2391.

CUȘMIr, Marcel. Consideraţii asu-
pra raporturilor şefului statului cu par-
tidele politice. In: Problemele dezvoltă-
rii economiei de piaţă în statul de drept: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 17-18 
dec. 2004. Bălţi: INeD, 2005, pp. 289-
298.

CUȘMIr, Marcel. Considerațiuni 
asupra institutului „impicimentului” şi 
statutului juridic al preşedintelui SUA. 
In: Probleme actuale ale știinţelor socio-
umane în condiţiile integrării europene: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 28 
ian. 2006. Ch.: Tip. Centrală, 2006, pp. 
299-302.

CUȘMIr, Marcel. Considerațiuni 
asupra modalităţilor de participare a 
şefului de stat la procesul legislativ. In: 
Ecologie, morală, răspundere socială. 
Buletin știinţific. Universitatea ecologică 
„Dimitrie Cantemir”. Iaşi. 2005, 11, pp. 
240-252.

CUȘMIr, Marcel. Considerente asu-
pra preferinţelor şi deficienţelor diver-
selor tipuri de sisteme constituţionale. 
Studii și cercetări juridice. 2008, 1-2, 
81-94. ISNN 1857-2014.

CUȘMIr, Marcel. Considerente asu-
pra statutului şefului statului în rM. 
In: Analele Fac. de drept și administraţie 
publică. Univ. ecologică „Dimitrie Can-
temir”. Iaşi. 2004, 9-10, pp. 393-397.

CUȘMIr, Marcel. Considerente 
asupra tendinţelor actuale în evoluţia 
sistemelor constituţionale europene. 
Buletin știinţific al Academiei Ecologice 
din România. 2008, 15, 117-131.

CUȘMIr, Marcel. Considerente pri-
vind desfăşurarea reformei agricole în 
rM. Administrarea Publică. 2001, 2, 
16-17. ISSN 1813-8489.
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CUȘMIr, Marcel. Considerente pri-
vind efectuarea reformei agrare. In: O 
reformă valoroasă-factor decisiv în rea-
lizarea activităţii economice și de Drept. 
Bălţi: Institutul Nistrean de economie, 
2001, pp. 92-95.

CUȘMIr, Marcel. Corelaţiile dintre 
fermieri şi stat. In: Probleme de econo-
mie și drept. Bălţi, 2001, 1, pp. 31-32.

CUȘMIr, Marcel. Cu privire la fe-
nomenul personalismului politic în 
sistemele constituţionale post sovieti-
ce. Legea și viaţa. 2008, 8, 24-26. ISSN 
1810-309X.

CUȘMIr, Marcel. Cu privire la unele 
principii politico-juridice de funcţio-
nare a sistemelor constituţionale ale 
statelor ex-sovietice europene. In: AAP 
– 15 ani de modernizare a serviciului 
public din RM: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 21 mai 2008. Ch.: AAP, 2008, 
271-275.

CUȘMIr, Marcel. Descentralizarea 
administrativă din perspectiva redi-
mensionării principiului separaţiei şi 
interferenţei puterilor în democraţiile 
contemporane. In: Statul moldovenesc 
la 650 de ani: priorităţile administraţi-
ei – consolidare, dezvoltare, prosperare: 
materialele conf. intern. șt.-pract., AAP. 
Ch.: AAP, 2009, pp. 42-46.

CUȘMIr, Marcel. Dreptul la pă-
mânt: teorie şi practică. In: O reformă 
valoroasă-factor decisiv în realizarea 
activităţii economice și de drept. Ch., 
2001, pp. 100-103.

CUȘMIr, Marcel. Fenomenul biro-
craţiei în contextul evoluţiei adminis-
traţiei publice. In: Teoria și practica 
administrării publice materialele conf. 
intern. șt.-pract., AAP. Ch.: AAP, 2010, 
pp. 51-54.

CUȘMIr, Marcel. Interpretarea teo-
riei separaţiei puterii dea lungul tim-

pului. In: Protecţia juridică a proprie-
tăţii, libertăţii și siguranţei persoanei în 
dreptul naţional și internaţional materi-
alele conf. intern. șt.-pract., IRIM. Ch.: 
IrIM, 2009, pp. 61-63.

CUȘMIr, Marcel. Programul Na-
ţional „Pământ”: plusuri şi minusuri. 
In: O reformă valoroasă-factor decisiv 
în realizarea activităţii economice și de 
drept. Bălţi: Institutul Nistrean de eco-
nomie, 2001, pp. 134-137.

CUȘMIr, Marcel. Sisteme preziden-
ţiale, parlamentare şi mixte: avantaje 
şi deficienţe în condiţiile democraţiei 
moderne. In: Problemele dezvoltării 
economiei de piaţă în statul de drept: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 17-18 
dec. 2004. Bălţi: INeD, 2005, pp. 366-
375.

CUȘMIr, Marcel. Tipologizarea sis-
temelor constituţionale. Legea și viaţa. 
2008, 1, 4-12.

SMOCHINĂ, Andrei, S. GOrIUC 
şi Marcel CUȘMIr. evoluţia instituţiei 
şefului de stat în Ţările române. In: Pe-
rioada preconstituţională. Dezvoltarea 
constituţională a RM la etapa actuală: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 22-
23 sept., 2004, Bălţi. Ch.: Tip. Centrală, 
2004, pp. 1183-1197.

 * * *
КУШМИР, М. et. al. Экология и 

право. Под ред. Г.И. КОСТАКИ. К., 
2001. 131 c. ISBN 9975-9631-0-2.

 * * *
КУШМИР, Марчел и Сильвия 

ГOРЮК. Законотворчество главы 
государства – наиболее эффектив-
ный метод воздействия на парла-
мент. В: Dezvoltarea constituţională a 
RM la etapa actuală: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 22-23 sept. 2004, Bălţi. 
Ch.: Tip. Centrală, 2004, сс. 1207-1221.

КУШМИР, Марчел и Сильвия 
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ГOРЮК. Проявление демократизма 
общества в правовом статусе лич-
ности. В: Aspecte juridice ale societăţii 
civile: realităţi și perspective. Ch.: Tip. 
Centrală, 2003, pp. 618-622.

КУШМИР, Марчел и Сильвия 
ГOРЮК. Сравнительно-правовые 
аспекты института президентства в 
странах Восточной Европы. B: Pro-
bleme actuale de prevenire și combatere 
a criminalităţii: an. șt. al Acad. „Ștefan 
cel Mare” a MAI al RM. ed. Iv. Ch.: 
Acad. „Ştefan cel Mare”, 2004, сс. 314-
323.

КУШМИР, Марчел. Конституци-
онный статус и предназначение ин-
ститута главы государства в поли-
тической системе современного об-
щества. Закон и жизнь. 2004, 11, 6-9. 
ISSN 1810-3081.

КУШМИР, Марчел. Особенности 
становления института главы госу-
дарства в Республике Молдова. В: 
Социально-экономические и право-
вые аспекты рыночных отношений 
в России: cб. науч. трудов преподо-
вателей, аспирантов и студентов. 
Вып.5. М., 2006, cc. 623-628

КУШМИР, Марчел. Специ-
фика президентских выборов: 
сравнительно-правовой анализ. За-
кон и жизнь. 2005, 1, 16-20. ISSN 
1810-3081.

CUŞMIR Vitalie s-a născut la 3 
noiembrie 1961 în s. Mărăndeni, 

r-nul Făleşti. După absolvirea şco-
lii din satul natal, a fost admis la In-
stitutul de Stat de Medicină din or. 
Chişinău (1978-1984). În 1992-1997 
a făcut studii la Facultatea de Drept a 
Universității de Management şi Co-
merţ din or. Moscova. 

În 2001 a susținut 
teza de docto-
rat la specialitatea 
12.00.02-Drept pu-
blic – Probleme ale 
reformei administra-
tiv-teritoriale în RM, 
conducător ştiinţi-
fic Gheorghe COS-
TACHI, dr. hab. prof.

Activitatea profesională şi-a înce-
put-o în domeniul de ocrotire a sănă-
tăţii: la Spitalul Central raional Făleşti 
(1985-1990); la Colegiul de Medicină 
Bălţi,(1990-1993); la Spitalul Clinic 
Municipal Bălţi (1993). 

În 1998 a fost numit prorector pe stu-
dii la Institutul Nistrean de economie 
şi Drept. În 2005 i s-a confeirit titlul 
şriinţifico-didactic conferenţiar uni-
versitar în Drept public (constituţional); 
organizarea și funcţionarea instituţiilor 
de drept. 

referent oficial la susţinerea tezelor 
de doctor.

Bibliografie selectivă:
COSTACHe, Gh. şi vitalie CUȘ-

MIr. Probleme ale statului de drept și 
administrării democratice. Ch.: Sirius, 
2001. 288 p. ISBN 9975-9603-1-6.

CUSMIr, vitalie et. al. Probleme ale 
edificării statului de drept în RM. red. 
Alexandru rOȘCA. Ch.: FeP Tip. 
Centrală, 2003. 540 p. ISBN 9975-78-
225-6.

CUȘMIr, vitalie, red. şt. Importanţa 
instituţiilor democratice în asigurarea 
drepturilor omului: materialele conf. 
teoretico-şt. intern., 27-28 dec. 2010. 
Bălţi, 2011. 249 p. ISBN 978-9975-106-
68-9.

CUȘMIr, vitalie. Probleme ale re-
formei administrativ-teritoriale în RM: 

Vitalie Cușmir



233Dicţionar enciclopedic

autoreferat (12.00.02). Ch., 2001. 31 p.
CUȘMIr, vitalie. Probleme ale refor-

mei administrativ-teritoriale în RM: tz. 
dr. (12.00.02). Ch., 2001. 130 p.

 * * *
CUȘMIr, vitalie. eutanasia – no-

ţiuni şi clasificare. In: Problemele dez-
voltării economiei de piaţă în statul de 
drept. Bălţi. 2005, pp. 579-582.

CUȘMIr, vitalie. eutanasia: reflexi-
uni istorice şi contemporane In: Pro-
blemele dezvoltării economiei de piaţă 
în statul de drept. Bălţi: INeD, 2005, 
pp. 409-418.

CUȘMIr, vitalie. evoluţia şi izvoare 
istorice ale drepturilor omului. In: Pro-
blemele dezvoltării economiei de piaţă 
în statul de drept. Bălţi: INeD, 2005, 
pp. 278-273.

CUȘMIr, vitalie. religia – izvor de 
inspiraţie a drepturilor omului. In: Pro-
blemele dezvoltării economiei de piaţă 
în statul de drept. Bălţi: INeD, 2005, 
pp. 333-338.

 * * *
КУШМИР, В.Ф. et. al. Экология и 

право. Под ред. Г.И. КОСТАКИ. Ch., 
2001. 132 p. ISBN 9975-9631-0-2.

КОСТАКИ, Г.И., В.П. ИГНАТЬЕВ 
и В.Т. КУШМИР. Административ-
ное право. Ch., 2002. 

CUŞNIR Valeriu s-a născut la 13 
iunie 1958 în s. roşietici, r-nul 

Floreşti. După absolvirea Școlii medii 
în 1976, a făcut serviciul militar în ter-
men în Flota Maritimă Militară a UrSS 
(1977-1979). A absolvit Școala de Ma-
rină din or. Ismail. În 1980-1981 a fost 
angajat în cadrul Direcției Afacerilor 
Interne din or. Sverdlovsk ca inspec-
tor inferior chinolog; aici s-a remarcat 
şi, datorită aptitudinilor profesionale, 

a fost sprijinit să-şi 
continue studiile, la 
Școala Superioară a 
MAI al UrSS din or. 
Gorki, pe care a ab-
solvit-o în 1985, cu 
calificarea de Jurist. 

În 1999, în cadrul 
Academiei de Poliție 
„Al.I. Cuza” din 
Bucureşti, a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal – 
Prevenirea și descoperirea infracţiunilor 
de corupţie. 

În 2005, în cadrul USM, i s-a con-
ferit titlul ştiințific de doctor habilitat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal, 
pentru teza – Incriminarea corupției în 
legislația penală a RM.

În 1985 a revenit în Moldova şi şi-a 
început activitatea profesională ca in-
spector în cadrul MAI al rM, Direcția 
Poliției economice (1985-1991). După 
fondarea Academiei Naţionale de Poli-
tie „Ștefan cel Mare”, în 1991, a fost nu-
mit în funcţie de lector al ciclului Drept 
administrativ, apoi în funcţia de şef al 
Serviciului de aprovizionare cu echipa-
ment. În acea perioadă dificilă, 1991-
1993, a desfăşurat o muncă amplă pen-
tru asigurarea cu echipament a corpu-
lui profesoral-didactic şi a studenţilor. 
A contribuit la elaborarea Regulamen-
tului privind port-uniforma și semnele 
distinctive de către efectivul MAI. 

În perioada 1993-2006 şi-a continu-
at activitatea ştiinţifică, managerială şi 
didactică în cadrul Academiei, având 
funcțiile: lector, lector superior, ad-
junct la Catedra activitate operativ-in-
vestigativă, şef al catedrelor Discipline 
economice, Drept civil şi Antrepreno-
riat, Activitatea operativă de investi-
gaţii a OAI şi Drept poliţienesc (2000-

Valeriu Cușnir
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2004), prim-prorector pentru studii şi 
ştiință (2004). A iniţiat transformarea 
Academiei în instituţie departamentală 
şi a contribuit esenţial la crearea Facul-
tăţii Securitate şi Ordine Publică. I-au 
fost conferite titlurile conferenţiar uni-
versitar (2001) şi profesor universitar 
(2005). 

Profesor universitar la instituţiile de 
învățământ superior: USeM, masterat, 
cursul Calificarea infracţiunilor eco-
nomice (din 2006), la ASeM, Catedra 
drept privat (din 2007), la USeFS, Ca-
tedra protecție, pază şi securitate, ti-
tular al cursului Dreptul investigațiilor 
(din 2009); coordonator al tezelor de 
licenţă şi master. 

În perioada 2006-2012 a fost cer-
cetător ştiințific principal, director al 
Centrului Stat şi Drept, în cadrul IISD 
al AȘM. Din 2013 – director al Institu-
tului de Cercetări juridice şi Politice al 
AȘM. 

Preşedinte al SȘP interuniversitar 
pentru susținerea tezelor de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal 
(2007-2012), preşedinte al Comisiei de 
experţi la Drept de pe lângă CNAA al 
rM (2006-2008), preşedinte al Comi-
siei de evaluare şi acreditare ştiințifică 
din cadrul CNAA, secretar ştiinţific 
al CȘS din cadrul Academiei de Poli-
ţie „Ștefan cel Mare” pentru susţine-
rea tezelor de doctorat la specialitatea 
12.00.08-Drept penal (2000-2004), 
conducător de doctorat la specialitatea 
554.00-Drept penal (din 2001), pre-
şedinte al Comisiei instituţionale de 
acreditare şi Comisiei specializate la 
drept, formate de Ministerul educaţiei 
pentru evaluarea şi acreditarea institu-
ţiilor de învățământ superior univer-
sitar (din 2000). Formator al INj (din 
2008).

A participat în cadrul proiectelor de 
cercetare naţionale şi internaţionale: 
coordonator al proiectului Premise-
le social-economice și juridice privind 
reintegrarea RM (AȘM, 2008-2010), 
expert al proiectului Perfecţionarea 
practicii judiciare privind infracţiunile 
de corupţie (SOrOS-Moldova, COLPI, 
2002-2003), expert al proiectului Poli-
ţia și drepturile omului (COLPI, 1999).

A efectuat stagii de perfecționare 
profesionale: Pregătirea cadrelor de po-
liţie (Ministerul de Interne al Bavariei, 
Germania, or. Munchen, 2006), Pregă-
tirea cadrelor pentru subdiviziunile spe-
cializate de combatere a traficului ilicit 
de droguri (Universitatea MAI a Ucrai-
nei, or. Kiev, 2006), Reformarea poliției 
române și instituţiilor de învățământ 
poliţienesc (Academia de Poliţie»Al.I. 
Cuza”, Bucureşti, 2005), Pactul de sta-
bilitate pentru Sud-Estul Europei (Cro-
aţia, Wimbledon, 2003), Management 
în instruirea cadrelor de poliţie (Pro-
gramul ISITAP, Ambasada SUA în rM, 
Budapesta, ILeA, 2000). 

Director al Asociaţiei obşteşti a In-
stitutului de Cercetări şi expertize Ști-
inţifice în Drept. Membru al colegiilor 
de redacţie, redactor al volumelor de 
studii, documente, reviste – Avocatul 
poporului, Revista de Studii și Cerce-
tări Juridice, Revista Militară, Studii de 
Securitate și Apărare, Omnia Lex (Bra-
şov).

Distincţii: Diploma de merit a AȘM 
(2008); Insigne şi Medalii - Pentru ser-
viciu impecabil gr. III şi gr. II, 10 ani ai 
Poliţiei Naţionale, Veteran al OAI, 15 
ani ai Poliţiei Naţionale. I s-a fost con-
ferit gradul de calificare Maestru.

Autor a peste 100 de publicații, cur-
suri, monografii, articole, rapoarte, co-
municări etc. 
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Bibliografie selectivă:
CUȘNIr, valeriu et. al. Cercetarea 

infracţiunilor legate de traficul de fiin-
ţe umane de către organele afacerilor 
interne (Aspecte teoretico-practice). 
Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2004. 
80 p.

CUȘNIr, valeriu et. al. Drept ci-
vil. Persoanele. Ch.: Acad. „Ștefan cel 
Mare”, 2004. 170 p. ISBN 9975-935-
24-9.

CUȘNIr, valeriu et. al. Dreptul civil. 
Introducere în dreptul civil. Persoana fi-
zică. Persoana juridică. Ch., 2004. 246 
p. ISBN 9975-935-54-0.

CUȘNIr, valeriu et. al. Jurispru-
denţa privind infracţiunile de co-
rupţie (Aspecte teoretice și practice). 
Ch.: Ulysse, 2003. 258 p. ISBN 9975-
9663-5-7.

CUȘNIr, valeriu et. al. Studiu se-
lectiv în materie de Drept penal. Ch.: 
Acad. „Ștefan cel Mare”, 2004. 340 p. 
ISBN 9975-935-37-0.

CUȘNIr, valeriu et. al. Tactica cri-
minalistică; Activitatea operativă de in-
vestigaţii. Ch.: elan Poligraf, 2009. 339 
p. ISBN 978-9975-66-093-8; 978-9975-
66-137-9.

CUȘNIr, valeriu şi Alexandru ZO-
SIM. Principalele alternative ale de-
tenţiunii penitenciare în dreptul penal 
contemporan. (Studiu monogr.). Ch.: 
Totex-Lux, 2007. 187 p. ISBN 978-
9975-9953-2-0.

CUȘNIr, valeriu şi Andrei 
GUȘTIUC. Ghid în legislaţia comerci-
ală a RM. Ch.: Tip. elena, 2002. 171 p. 
ISBN 9975-930-301.

CUȘNIr, valeriu şi M. PrODAN. 
Drept comercial: programă analitică de 
curs universitar. Ch., 2004. 66 p.

CUȘNIr, valeriu şi viorel BerLI-
BA. Aspecte juridico-penale ale evaziu-

nii fiscale a întreprinderilor, instituţiilor 
și organizaţiilor. Ch.: Acad. de Poliţie 
„Ștefan cel Mare”, 2002. 168 p. ISBN 
9975-930-79-4.

CUȘNIr, valeriu şi viorel BerLI-
BA. Evaziunea fiscală în RM: factori 
și dimensiuni, prevenire și combatere. 
Ch.: Acad. de Poliţie „Ștefan cel Mare”, 
2002. 190 p.

CUȘNIr, valeriu şi viorel BerLI-
BA. Evaziunea fiscală: concepte, defi-
niţii și manifestări. vol. I. Ch., 2000. 
348 p.

CUȘNIr, valeriu şi viorel BerLI-
BA. Recomandări metodice privind do-
cumentarea infracţiunilor din domeniul 
financiar-bancar: pentru uz de serviciu. 
Ch.: Acad. de Poliţie „Ștefan cel Mare”, 
2003. 44 p.

CUȘNIr, valeriu, Andrei GUȘTIUC 
şi M. PrODAN. Dreptul afacerilor (re-
pertoriu legislativ). Ch.: elena vI, 2004. 
202 p.

CUȘNIr, valeriu, Andrian PALADII 
şi Sergiu CerNOMOreŢ. Infracţiunea 
de viol. Aspecte juridico-penale. (Studiu 
monogr.). Ch.: Totex-Lux, 2006. 102 p. 
ISBN 978-9975-9575-2-6.

CUȘNIr, valeriu, Ștefan STAMA-
TIN şi G. TIMOFTIN. Indicaţii in-
structiv-metodice, privind elaborarea și 
susţinerea publică a tezelor de licenţă. 
Ch., 2003. 56 p.

CUȘNIr, valeriu, viorel BerLIBA 
şi Alexandru PAreNIUC. Omorul la 
comandă. Studiu de Drept penal. Ch.: 
elena, 2005. 198 p.

CUȘNIr, valeriu. Corupţia: regle-
mentări de drept; activităţi de preveni-
re și combatere. Part. I. Ch.: Acad. de 
poliţie „Ștefan cel Mare”, 1999. 91 p.

CUȘNIr, valeriu. Incriminarea co-
rupţiei în legislaţia penală a RM: auto-
referat (12.00.08). Ch., 2005. 58 p.
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CUȘNIr, valeriu. Incriminarea co-
rupţiei în legislaţia penală a RM: tz. dr. 
(12.00.08). Ch., 2005. 239 p.

CUȘNIr, valeriu. Prevenirea și des-
coperirea infracţiunilor de corupţie: au-
toreferat. Bucureşti, 1998. 56 p.

TrOFIMOv I, Drept civil. Persoane-
le. red. v. CUȘNIr. Ch.: Acad. „Ștefan 
cel Mare”, 2004. 170 p. ISBN 9975-935-
24-9.

 * * *
CUȘNIr, valeriu şi viorel BerLI-

BA. evaziunea fiscală şi frauda fiscală: 
distincţii conceptuale de dezvoltare. 
In: Analele șt. ale Academiei „Ștefan cel 
Mare”. ed. a II-a şi a III-a. Ch. Acad. 
„Ștefan cel Mare”, 2002, pp. 148-151.

CUȘNIr, valeriu. Conceptul secu-
rităţii publice. In: Poliţia și Securita-
tea Publică: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 9 dec. 2002. Ch., 2003, pp. 
10-13.

CUȘNIr, valeriu. Corupţia şi politi-
ca anticorupţională în statul de drept. 
In: Analele șt. ale Academiei „Ștefan cel 
Mare”. Ser. Șt. Socioumanistice. ed. a 
v-a. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2004, 
pp. 42-46.

CUȘNIr, valeriu. Fenomenul in-
fracţional prin prisma ştiinţei. In: 
Starea actuală și perspectivele știinţei 
criminologice în RM: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 6 iul. 2002. Ch., 2002, 
pp. 74-82.

CUȘNIr, valeriu. Probleme actuale 
de pregătire a cadrelor poliţieneşti. In: 
Perfecţionarea continuă a cadrelor din 
organele afacerilor interne și optimiza-
rea procesului de instruire profesională: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 20-21 
dec. 2002. Ch.: Știinţa, 2002, pp. 221-
225.

CUȘNIr, valeriu. Probleme de pre-
venire şi combatere a traficului de fiinţe 

umane şi migraţiunii ilegale în contex-
tul programului naţional de combatere 
a criminalităţii şi corupţiei pentru anii 
2003-2005. In: Probleme de prevenire 
și combatere a criminalităţii juvenile, 
traficului de fiinţe umane și migraţiu-
nii ilegale: materialele conf. intern. șt.-
pract., 24 apr. 2004. Ch.: Acad. „Ștefan 
cel Mare”, 2004, pp. 343-346.

CUȘNIr, valeriu. răspunderea ci-
vilă delictuală şi răspunderea penală. 
In: Analele șt. ale Academiei „Ștefan 
cel Mare”. Ser. Drept privat. Ch.: Acad. 
„Ștefan cel Mare”, 2003, pp. 212-218.

CUȘNIr, valeriu. Urmărirea pena-
lă: noţiuni generale şi caracteristici. In: 
Analele șt ale Acad. „Ștefan cel Mare”. 
Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2000, pp. 
153-160.

CUZNEţOV Alexandru s-a născut 
la 26 martie 1977 în or. Străşeni. 

După absolvirea Liceului din or. Că-
lăraşi (1994), a făcut studii la Faculta-
tea de Drept a Colegiului republican 
de Informatică şi Drept (1994-1997; 
diplomă cu menţiune). Și-a continuat 
studiile la Facultatea de Drept a USM: 
studii de licenţă (2001), studii de mas-
terat, teza Analiza evoluţiei procesului 
penal în Basarabia în perioada anilor 
1812-1961 (2002), studii de doctorat 
(2004-2008).

În 2009 a susținut teza de docto-
rat, la specialitatea 
12.00.01-Teoria ge-
nerală a dreptului; is-
toria statului şi drep-
tului – Problemele 
teoretico-practice ale 
realizării Dreptului 
într-un stat de drept, 
conducător ştiinţific, Alexandru Cuznețov
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Gheorghe AvOrNIC, dr. hab., prof. 
univ.

În 1999, fiind student la Facultate, 
şi-a început activitatea profesională la 
Colegiul de Informatică, ca lector la 
disciplina Drept, apoi şef de secţie (de-
can) al Facultăţii de Drept (2006-2007). 
Din 2003, a activat şi în cadrul Facul-
tăţii de Drept a USM, unde a deţinut 
funcţiile: lector la Catedra Teoria şi is-
toria dreptului (2003-2005), lector su-
perior la Catedra drept al antreprenori-
atului (din 2006); cursurile de predare: 
Dreptul afacerilor, Dreptul contractelor 
comerciale. Din 2009 - lector superior 
la Facultatea de Drept a USPee. 

Membru al Comisiei de Certificare 
de pe lângă Ministerul justiţiei al rM 
(2009). În 2010 a devenit membru al 
Uniunii Avocaților din Moldova, avo-
cat la BAA Facultatea de Drept. 

Membru al Comisiei republicane de 
evaluare a cadrelor didactice (2011-
2012), membru al Grupului de Monito-
rizare privind implementarea Strategi-
ei Naţionale Anticorupţie (2011-2015); 
membru al grupului pentru examina-
rea şi completarea/modificarea con-
tractului de colaborare cu federaţiile 
sportive naţionale (din 2013), membru 
al grupului de autoevaluare a imple-
mentării Convenţiei ONU împotriva 
corupţiei (din 2013), membru al gru-
pului pentru elaborarea modificărilor 
Legii cu privire la asociaţiile obștești și 
la elaborarea listei complete a domeni-
ilor de utilitate publică și a activităţilor 
de utilitate publică aferente (din 2013).

A participat la numeroase întruniri 
ştiinţifice de nivel naţional şi internaţi-
onal în rM, Grecia, Ucraina etc.

Paralel, a activat în cadrul organiza-
ţiilor sindicale: vicepreşedinte (1995), 
preşedinte (2000) al Comitetului sin-

dical a Colegiului republican de In-
formatică şi Drept, vice-preşedinte al 
Organizaţiei Sindicale al Tineretului 
Studios din RM (din 2001), preşedin-
te al AO Forţa Tinerilor din Moldova 
(din 2004), vicepreşedinte al AO Uni-
unea Juriștilor din Moldova, membru al 
Consiliului de Administrare al Consi-
liului republican, preşedinte al Depar-
tamentului tineret (din 2005). 

reprezentant al Uniunii Juriștilor din 
Moldova şi al AO Forţa Tinerilor din 
Moldova în Alianţa Anticorupţie (din 
2006). Formator al INj (din 2011).

Mențiuni: Diplome de Onoare ale 
Sindicatului educaţiei din rM (2001), 
Confederaţiei Sindicatelor din rM 
(2005, 2009), Ministrului justiţiei rM 
(2012).

Bibliografie selectivă:
CUZNeŢOv, Alexandru et. al. Drep-

tul afacerilor. Curs introductiv: suport 
de curs la specialitatea „Drept afaceri-
lor”, pentru studenţii Facultăţii de Ști-
inţe Economice. Ch.: CeP USM, 2011. 
296 p. ISBN 978-9975-71-133-3.

CUZNeŢOv, Alexandru. Probleme-
le teoretico-practice ale realizării drep-
tului într-un stat de drept: autoreferat 
(12.00.01). Ch., 2009. 21 p.

CUZNeŢOv, Alexandru. Problemele 
teoretico-practice ale realizării dreptului 
într-un stat de drept: tz. dr. Ch., 2009. 
198 p.

 * * *
AvOrNIC, Gheorghe şi Alexandru 

CUZNeŢOv. Coeziunea istorică din-
tre democraţie şi statul de drept: studiu 
teoretic. In: Analele șt. ale USM. Ed. ju-
biliară. Ser. Știinţe socioumanistice. Ch.: 
USM, 2006, vol. 1, pp. 54-57.

CUZNeŢOv, Alexandru şi v. PALA-
MArCIUC. Cultura juridică – element 
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necesar pentru edificarea statului de 
drept. In: Cultura juridică și prevenirea 
corupţiei: materialele conf. intern. șt.-
pract., 1 noiem. 2007. Ch.: Transparen-
cy Intern.-Moldova, 2007, pp. 111-113.

CUZNeŢOv, Alexandru şi v. PALA-
MArCIUC. Statul de drept – mit sau 
adevăr? In: Monitorizarea politicilor 
anticorupţie în RM: materialele conf. in-
tern. șt.-pract., 4 noiem. 2009, Ch. Ch.: 
Transparency Intern.-Moldova, 2009, 
pp. 176-178.

CUZNeŢOv, Alexandru. Concep-
ţii privind formele realizării dreptului 
prin prisma aspectelor critice. Revis-
ta Naţională de Drept. 2009, 5, 47-57. 
ISSN 1811-0770.

CUZNeŢOv, Alexandru. esenţa 
activităţii de aplicare a dreptului şi su-
biecţii săi. Revista Naţională de Drept. 
2009, 10-12, 55-59. ISSN 1811-0770.

CUZNeŢOv, Alexandru. esenţa ju-
ridică a noţiunii realizarea dreptului. 
Revista Naţională de Drept. 2008, 11, 
9-11. ISSN 1811-0770.

CUZNeŢOv, Alexandru. Mecanis-
mul realizării dreptului. Dimensiunea 
ştiinţifică şi praxiologică a dreptului. 
In: Dimensiunea știinţifică și praxiolo-
gică a dreptului. Contribuţii la dezvolta-
rea doctrinară a dreptului, In honorem 
Elena Aramă, doctor habilitat în drept, 
profesor universitar. Om emerit: materi-
alele conf. intern. șt.-pract., 14-15 mart. 

2009. Ch.: Bons Offices, 2009, pp. 148-
151.

CUZNeŢOv, Alexandru. Principa-
lele etape în evoluţia conceptului rea-
lizarea dreptului. Revista Naţională de 
Drept. 2009, 1, 42-44. ISSN 1811-0770.

CUZNeŢOv, Alexandru. Probleme-
le democratizării societăţii şi a proce-
sului de educaţie a tinerei generaţii 
într-un stat de drept. Revista Naţională 
de Drept. 2006, 12, 31-32. ISSN 1811-
0770.

CUZNeŢOv, Alexandru. realizarea 
justiţiei. In: Învăţământul superior şi 
cercetarea – piloni ai societăţii bazate 
pe cunoaştere: materialele conf. intern. 
şt.-pract., 28 sept. 2006. vol. 2. Ch.: 
CeP USM, 2006, pp. 156-157.

 * * *
КУЗНЕЦОВ, Александр. Пробле-

мы появления пробелов в праве 
дарстве. В: Sistemul legal, societatea 
civilă și statul: materialele conf. VI-a 
intern. șt.-pract. a studenţilor și a doc-
toranzilor, 18-20 apr. 2008. Lvov, 2008, 
сс. 121-124.

КУЗНЕЦОВ, Александр. Теорети-
ческие проблемы определения реа-
лизации права в правовом государ-
стве. В: Sistemul legal, societatea civilă 
și statul: materialele conf. VI-a intern. 
șt.-pract. a studenţilor și a doctoran-
zilor, 18-20 apr. 2008. Lvov, 2008, сс. 
134-137.



DANDARA Liliana s-a născut la 
17 martie 1969. A absolvit Uni-

versitatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă” (1987-1992) şi USM (1997-
2001. În 2004-2007 a urmat studii de 
doctorat la AȘM.

În 2007 a susținut teza de doctorat, 
la specialitatea 12.00.03-Drept privat 
(civil), tema – Uzufructul – dezmem-
brământ al dreptului de proprietate în 
temeiul legislaţiei RM, conducător şti-
inţific eugenia COjOCArI, dr. hab., 
prof. univ.

Și-a desfăşurat activitatea în cadrul 
UCCM, de la fondarea acesteia (1992), 
având funcţiile: asistent universitar, 
lector superior universitar la Catedra 
drept, şef Serviciu personal (1992-
2001), şef al Catedrei drept şi activita-
te vamală, secretar ştiinţific al UCCM. 
În 2011 i s-a conferit titlul ştiințifico-
didactic conferenţiar universitar. vi-
cepreşedintele al Consiliului Știinţific 

UCCM.
Membru al consi-

liului ştiinţific speci-
alizat ad-hoc pentru 
susţinerea tezelor de 
doctor 

S-a afirmat ca cer-
cetător ştiințific în 
cadrul profilului 

Drepturi reale, axându-şi interesul pe 
problemele legate de reglementarea 
sistemului cooperaţiei de consum, re-
gimul juridic al proprietăţii cooperatis-
te şi al agenţilor economici. 

Membru al echipelor de cercetare în 
cadrul proiectului instituţional Funda-
mentarea modernizării comerţului și 
cooperaţiei de consum din perspectiva 
implicaţiilor acestora asupra dezvoltă-
rii socioeconomice durabile și protecţiei 
consumatorilor şi în cadrul proiectului 
Dezvoltarea comerţului interior și a coo-
peraţiei de consum în contextul integrării 
economice a Republicii Moldova în spa-
ţiul comunitar european (2011-2015). 

A prezentat comunicări la simpozi-
oanele ştiinţifice ale cadrelor didacti-
co-ştiinţifice, în cadrul UCCM, pre-
cum şi la foruri de nivel naţional şi in-
ternaţional. A contribuit la elaborarea 
modificărilor la Legea cooperaţiei de 
consum din RM.

Autor a peste 30 de lucrări didactico-
metodice, inclusiv monografii, articole, 
materiale şi teze ale comunicărilor şti-
inţifice, note de curs, îndrumări meto-
dice, sinteze, ghiduri etc.

Bibliografie selectivă:
DANDArA, Liliana şi eugenia CO-

jOCArI. Drept civil. Dezmembrămin-

D

Liliana Dandara
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tele dreptului de proprietate: (note de 
curs). Ch.: UCCM, 2005. 144 p. ISBN 
9975-929-27-3.

DANDArA, Liliana. Culegere de tes-
te la dreptul civil. Ch.: UCCM, 2011. 
116 p. ISBN 978-9975-4198-2-6.

DANDArA, Liliana. Curriculum la 
disciplina „Drept civil. Drepturile rea-
le”. Ch.: UCCM, 2011. 36 p. ISBN 978-
9975-4198-5-7.

DANDArA, Liliana. Curriculum la 
disciplina „Drept civil: contracte specia-
le”: pentru studenţii specialităţii 381.1 
„Drept”, studii cu frecvenţă la zi şi cu 
frecvenţă redusă. Ch.: UCCM, 2011. 48 
p. ISBN 978-9975-4198-3-3.

DANDArA, Liliana. Curriculum la 
disciplina „Drept comercial”. Ch.: UCCM, 
2011. 56 p. ISBN 978-9975-4168-4-0.

DANDArA, Liliana. Curriculum la 
disciplina Drept civil: obligaţii: pentru 
studenţii UCCM, de la ciclul I univ., 
specialităţii 381.1 „Drept”; MOLDCO-
OP, UCCM. Ch.: UCCM, 2014. 32 p. 
ISBN 978-9975-114-70-7.

DANDArA, Liliana. Drept civil: 
(Alte drepturi reale): note de curs. Ch.: 
UCCM, 2011. 92 p. ISBN 978-9975-
4198-1-9.

DANDArA, Liliana. Programa la 
disciplina „Drept civil” pentru studen-
ţii specializărilor 1001.01 „Drept eco-
nomic” și 1002 „Drept și activitate va-
mală”. Ch.: UCCM, 2005. 72 p. ISBN 
9975-929-245-7.

DANDArA, Liliana. Programa prac-
ticii de producţie în organele de drept: 
(Instanţele de judecată) 1001.01 „Drept 
economic”. Ch.: UCCM, 2006. 8 p. 
ISBN 9975-929-26-5.

DANDArA, Liliana. Uzufructul – 
dezmembrământ al dreptului de propri-
etate în temeiul legislaţiei RM: autorefe-
rat (12.00.03). Ch., 2007. 22 p.

DANDArA, Liliana. Uzufructul – 
dezmembrământ al dreptului de pro-
prietate în temeiul legislaţiei RM: tz. dr. 
(12.00.03). Ch., 2007. 138 p.

DANDArA, Liliana. Uzufructul – 
dezmembrământ al dreptului de propri-
etate. Ch.: CeP USM, 2005. 178 p.

 * * *
DANDArA, Liliana. Aspecte privind 

particularităţile constituirii dreptului 
de uzufruct conform Codului civil al 
rM. Revista Naţională de Drept. 2005, 
10, 58-61. ISSN 1811-0770.

DANDArA, Liliana. Aspecte privind 
unele modificări din reglementarea ju-
ridică a proprietăţii cooperatiste. In: 
Realizări și tendinţe în implementarea 
mecanismelor economiei concurenţiale: 
simp. șt. intern., 22-23 mart. 1999. vol. 
2. Ch., 2000, pp. 20-22.

DANDArA, Liliana. Caracterele 
specifice ale uzului şi abitaţiei ca vari-
etăţi principale ale dreptului de uzu-
fruct. Revista Naţională de Drept. 2005, 
11, 44-48. ISSN 1811-0770.

DANDArA, Liliana. evoluţia istori-
că a dreptului de uzufruct, ca servitute 
personală. Revista Naţională de Drept. 
2005, 5, 23-25. ISSN 1811-0770.

DANDArA, Liliana. Oportunitatea 
reglementării Dreptului de uzufruct 
în legislaţia rM ca Drept real. Legea și 
viaţa. 2006, 8, 52-55. ISSN 1810-309X.

DANDArA, Liliana. Particularităţile 
constituirii Dreptului de uzufruct con-
form Codului Civil al rM. Legea și via-
ţa. 2005, 10, 58-61. ISSN 1810-309X.

DANDArA, Liliana. Unele aspec-
te ale evoluţiei istorice a dreptului de 
uzufruct, ca servitute personală. Revis-
ta Naţională de Drept. 2005, 5, 23-25. 
ISSN 1811-0770.

DANDArA, Liliana. Unele aspecte 
teoretice şi practice privind contractul 
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de mandate. In: Totalurile activităţii 
știinţifice a corpului profesoral-didactic 
(2003-2004). Part. I. Ch.: CeP USM, 
2005, pp. 116-120.

DANDArA, Liliana. valenţe privind 
definirea dreptului de proprietate şi 
dezmembrămintelor acestuia. Revista 
Naţională de Drept. 2005, 10, 62-67. 
ISSN 1811-0770.

DANDArA, Liliana. valenţe pri-
vind problematica definirii obiectului 
Dreptului de uzufruct. In: Analele șt. 
ale Univ. Cooperatist-Comerciale din 
Moldova. vol. 3. Ch.: UCCM, 2008, pp. 
289-295.

DASTIC Angela s-a născut la 26 
septembrie 1961 în s. Călugăr, 

r-nul Făleşti. A absolvit: Facultatea de 
Limbă şi literatură a Universitaţii Pe-
dagogice de Stat „Ion Creangă” (1979-
1986), Facultatea de Drept a USM 
(1986-1992), Facultatea de Adminis-
traţie publică a AAP (1993-1994). În 
1994-1996 a urmat studii de doctorat 
la AAP.

În 1996 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea: 12.00.02-Drept public 
– Contenciosul administrativ în RM, 
conducător ştiinţific Boris NeGrU, dr., 
conf. univ.

Activitatea profesională şi-a început-
o, în 1988, ca secretar al Consiliului să-
tesc din satul natal. În 1988-1993 a fost 

angajată în funcția de 
jurisconsult la Co-
mitetul executiv or. 
Făleşti. În perioada 
1996-1998 a ocupat 
postul de şef al Secţi-
ei patrimoniu şi pri-
vatizare a Primăriei 
mun. Chişinău. 

Consultant principal în diferite 
structuri de stat: în Secţia administra-
ţie publică a Cancelariei de Stat rM 
(1998-2005), la Direcţia administrare 
publică locală şi relaţii cu publicul a 
Aparatului Guvernului rM (2005). În 
perioada 2010-2011 a fost manager de 
proiect, şef al cabinetului ministrului 
(consilier) la Ministerul Tehnologiei 
Informaţiei şi Comunicaţiilor. 

Consultant principal în Comisia 
juridică pentru numiri şi imunităţi a 
Aparatului Parlamentului rM.

A făcut stagii de instruire profesiona-
lă: Aspecte teoretice și practice în justiţie 
administrativă (Curtea Administrativă 
Supremă de Bavaria, Germania, 2008), 
la Curtea de Apel or. veliko Târnove 
(Bulgaria (2007), Parteneriat între par-
lamente (românia, 2007), Dezvoltarea 
relaţiilor de parteneriat și colaborare 
între parlamente (Lituania, 2007), Sis-
temul administraţiei publice (Funda-
ţia Soros, Slovacia, 1997), Structura 
de organizare a administraţiei publice 
(Grecia, 1994), Evolutia informaţiona-
lă a ţărilor în curs de dezvoltare (2011, 
Chişinău).

I-au fost conferite titlul ştiinţifico-
didactic conferenţiar universitar şi 
gradul de calificare Consilier de stat de 
clasa I. 

Bibliografie selectivă:
DASTIC, Angela. Contenciosul admi-

nistrativ în RM: autoreferat (12.00.02). 
Ch., 2006. 26 p.

DASTIC, Angela. Contenciosul admi-
nistrativ în RM: tz. dr. (12.00.02). Ch., 
2006. 162 p.

DASTIC, Angela. Contenciosul ad-
ministrativ în RM. Ch.: Tip. Centrală, 
2006. 18 p.

DASTIC, Angela. Contenciosul admi-Angela Dastic
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nistrativ: note de curs. Ch.: AAP, 2010. 
100 p. ISBN 978-9975-4107-3-1.

DASTIC, Angela. Contenciosul admi-
nistrativ. red. şt. BOrIS NeGrU. Ch.: 
FeP „Tip. Centrală”, 2007. 144 p. ISBN 
978-9975-78-509-9.

DASTIC, Angela. Drept administra-
tiv și contencios administrativ: program 
analitic. Ch.: AAP, 2011. 22 p. ISBN 
978-9975-9960-6-8.

POPA, victor, Igor MUNTeANU, 
Angela DASTIC et. al. Ghidul funcţio-
narului public din administraţia locală: 
Proiectul comun Modernizare și dezvol-
tare locală într-o societate deschisă. Ch.: 
Cartier, 1997. 122 p. 

POPA, victor, Igor MUNTeANU, 
Angela DASTIC et. al. Ghidul Funcţio-
narului Public din administraţia locală. 
Ch.: Cartier, 1996. 169 p.

DEDIU Emil s-a născut la 9 au-
gust 1978 în or. Moscova, Fede-

raţia rusă. În 1995 a absolvit Liceul 
academic „Gh. Asachi” şi a fost admis 
la Facultatea de Drept a USM (1995-
2000).

În 2007 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.03-Drept privat 
– Semnăturile electronice în dreptul 
Comerţului Internaţional, conducător 
ştiinţific Aurel BĂIeȘU, dr., conf. univ.

În 1999-2000 a fost angajat ca jurist 
la Centrul Independent de jurnalism. 

În perioada 2000-
2002 a deţinut funcţii 
în cadrul companiei 
Voxtel SA: asistent 
Serviciu Clientelă, 
coordonator Instru-
ire, manager Suport 
informaţional şi in-
struire. În 2003 a 

exercitat funcţia de traducător la oficiul 
Băncii Mondiale din Moldova. 

Din 2003 a activat în cadrul MAe şi 
Integrare europeană: secretar III, Di-
recţia Tratate, (2003-2005), consul la 
Ambasada rM în Belgia (2005-2008), 
consilier, Direcţia OSCe şi securitate 
internaţională (2008-2010), şef Direc-
ţie America (2010), consilier la Misi-
unea rM pe lînga Comunităţile euro-
pene (2012). Consultant al companiei 
McKinsey & Companym Brussels, Bel-
gia (2016).

Lector universitar la Catedra 
Drept public, Facultatea de Drept a 
Universității “Constantin Stere”. 

Bibliografie selectivă:
BĂIeȘU, Aurel şi e. DeDIU. Semnă-

turile electronice în dreptul comerţului 
internaţional: monogr. Ch.: CeP USM, 
2008. 252 p. ISBN 978-9975-70-812-8.

DeDIU, emil. Semnăturile electroni-
ce în dreptul comerţului internaţional: 
autoreferat (12.00.03). Ch., 2007. 22 p.

DeDIU, emil. Semnăturile electroni-
ce în dreptul comerţului internaţional: 
tz. dr. (12.00.03). Ch., 2007. 186 p.

 * * *
DeDIU, emil. Abordarea reglemen-

tării comerţului electronic şi a impozi-
tării subiectelor activităţii economice 
electronice. Avocatul Poporului. 2003, 
2, 13-15. ISSN 1819-7141.

DeDIU, emil. Comerţul electronic şi 
semnăturile electronice. Analele șt. ale 
USM. Ser. Șt. socioumanistice. 2001, 1, 
244-252. ISSN 1857-3622.

DeDIU, emil. Contracte „la distan-
ţă” – comerţul electronic cu bunuri şi 
servicii. In: Afaceri electronice: teorie și 
practică. Ch.: ASeM, 2001, pp. 91-99.

DeDIU, emil. Funcţiile semnături-
lor electronice. In: Publicaţiile Simpo-Emil Dediu
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zionului internaţional al tinerilor cer-
cetători. Vol. 1. ed. a III-a. Ch.: DeP 
ASeM, 2005, pp. 187-191.

DeDIU, emil. Legea-Model UNCI-
TrAL privind semnăturile electronice. 
In: Analele șt. ale USM. Vol. 1. Ser. St. 
socioumanistice. vol. 1. Ch.: CeP USM, 
2005, 1, pp. 111-113. 

DeDIU, emil. Legislaţia internaţio-
nală privind semnăturile electronice. 
Analele șt. ale USM. Ser. Șt. sociouma-
nistice. 2004, 1, 95-99. ISSN 1857-3622.

DEMCENCO Mihail s-a născut 
la 22 noiembrie 1948. A absolvit 

Facultatea de Drept a USM. În 1978-
1981 a facut doctorantura la Universi-
tatea de Stat „M.v. Lomonosov” din or. 
Moscova. 

În 1982, la Moscova, a susținut 
teza de doctorat, la specialitatea: 
12.00.08-Drept penal – Организация 
аграрно-промышленных объедине-
ний (административно-правовой 
аспект исследования).

Și-a desfăşurat activitatea didactică la 
Catedra de drept procesual penal şi cri-
minalistică a USM în calitate de lector, 
apoi conferenţiar universitar. Membru 
al Consiliului Facultăţii de Drept. 

În 2000 a fost ales director al Institu-
tului republican de expertiză judiciară 
şi Criminologie de pe lângă Ministerul 
justiţiei. În 2001 a devenit membru 
al Comisiei interdepartamentale, pri-
vind efectuarea expertizelor judiciare. 
Membru al Colegiului Ministerului 
justiţiei (din 2000). Formator al INj 
(din 2012).

Bibliografie selectivă:
DeMCeNCO, Mihail. Expertiza ju-

diciară în Moldova: material didactico-

metodic. Ch.: Acad. „Ştefan cel Mare”, 
2004. 43 p.

 * * *
ДЕМЧЕНКО, М.М. Организация 

аграрно-промышленных объедине-
ний (административно-правовой 
аспект исследования): aвтореф. дис. 
канд. юрид. наук. М., 1982. 24 c.

 * * *
DeMCeNCO, Mihail. Aspecte me-

todico-ştiinţifice ale expertizei judici-
are. In: Materialele simp. șt., Academia 
de Poliţie „Ștefan cel Mare”. Ch.: Acad. 
„Ștefan cel Mare”, pp. 30-37.

DeMCeNCO, Mihail. Aspecte pro-
cesuale a statutului expertului judici-
ar. In: Materialele simp. șt., Academia 
de Poliţie „Ștefan cel Mare”. Ch.: Acad. 
„Ștefan cel Mare”, 2009, pp. 33-37.

DeMCeNCO, Mihail. Metodele de 
verificare şi apreciere ale raportului de 
expertiză. In: Materialele simp. șt., Aca-
demia de Poliţie „Ștefan cel Mare”. Ch.: 
Acad. „Ştefan cel Mare”, 2008, pp. 46-50.

 * * *
ДЕМЧЕНКО, М. О правовом ста-

тусе аграрно-промышленных объе-
динений. В: Тезисы докладов на те-
оретической конференции аспиран-
тов института государства и пра-
ва и юрид. Фак. МГУ им. „М.В. Ломо-
носова”. М., 1981, cc. 82-83.

DEMERJI Maria s-a născut la 4 
iunie 1954 în s. Isacova, r-nul 

Orhei. În 1973-1977 a făcut studii la 
USM, specialitatea Bibliografie și Bibli-
oteconomie. În 2001-2004 a urmat stu-
diile la ASeM, unde a obţinut a doua 
specialitate – Jurist. Ulterior, a susținut 
teza de magistru – Evoluţia constituţio-
nalismului în RM la AAP pe lângă Pre-
şedintele rM. 
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În 2007 a susținut 
teza de doctorat la 
IISD al AȘM, specia-
litatea 12.00.02-Drept 
public (constituţional), 
tema – Ocrotirea con-
stituţională a familiei 
în RM, conducător 
ştiinţific Ion GUCe-
AC, dr., conf. univ.

Din 2006 - lector superior la Catedra 
drept privat, ASeM.

Bibliografie selectivă:
DeMerjI, Ilie şi Maria DeMerjI. 

Drept comunitar al afacerilor. Ch.: DeP 
ASeM, 2012. 240 p. ISBN 978-9975-
75-055-4.

DeMerjI, Ilie, Olesea ANGHeLI-
NICI şi Maria DeMerjI. Drept co-
munitar european: curs univ. Ch.: DeP 
ASeM, 2006. 272 p.: tab. ISBN 978-
9975-75-055-4.

DeMerjI, Maria. Ocrotirea con-
stituţională a familiei în RM: tz. dr. 
(12.00.02). Ch., 2010. 198 p.

 * * *
DeMerjI, Ilie şi Maria DeMerjI. 

Aspecte juridico-economice privind 
integrarea rM în Ue. In: Competivita-
tea și inovarea în economia cunoașterii: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 24-
25 sept. 2010, ASEM. Ch.: ASeM, 2010, 
pp. 112-114.

DeMerjI, Ilie şi Maria DeMerjI. 
Unele aspecte cu privire la politica de 
concurenţă în spaţiul Uniunii europe-
ne. In: RM: 20 ani de reforme economice: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 2009, 
ASEM. Ch.: ASeM, 2011, pp. 98-101. 

DeMerjI, Maria. Constituţia euro-
peană – necesitate vitală pentru evo-
luţia Uniunii europene. Legea și viaţa. 
2007, 11, 43-47. ISSN 1810-309X.

DeMerjI, Maria. Constituţia Uniu-
nii europene – perspectivă pentru vii-
torul europei. In: Politici Economice de 
Integrare Europeană: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 23-24 sept. 2005. Ch.: 
ASeM, 2005, pp. 301-303.

DeMerjI, Maria. evoluţia dreptului 
la familie (scurt istoric). Legea și viaţa. 
2008, 3, 11-14. ISSN 1810-309X.

DeMerjI, Maria. Ocrotirea consti-
tuţională a familiei – obiect de regle-
mentare a dreptului constituţional. Le-
gea și viaţa. 2008, 5, 14-18. ISSN 1810-
309X.

DeMerjI, Maria. Particularităţile 
protecţiei constituţionale a familiei în 
rM. Legea și viaţa. 2009, 7, 43-47. ISSN 
1810-309X.

DeMerjI, Maria. Principiile consti-
tuţionale de protecţie a familiei în rM. 
In: AAP – 15 ani de modernizare a ser-
viciului public din RM: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 21 mai 2008, Vol. 1. 
Ch.: AAP, 2008, pp. 304-306.

DeMerjI, Maria. Protecţia familiei 
– instituţie juridică de drept constitu-
ţional. Legea și viaţa. 2009, 6, 27-30. 
ISSN 1810-309X.

DeMerjI, Maria. reglementarea 
juridică a căsătoriei. In: Materiale ale 
Simpozionului internaţional al tineri-
lor cercetători, 14-15 apr. 2006. Ch.: 
ASeM, 2006, pp. 167-169.

DeMerjI, Maria. viziuni privind 
formularea noţiunii de familie în ştiin-
ţa dreptului. In: Materiale ale Simpozi-
onului internaţional al tinerilor cercetă-
tori, 18-19 apr. 2008. Ch.: ASeM, 2008, 
pp. 121-123.

POGONeŢ, Galina şi Maria De-
MerjI. Impactul Acordului de Par-
teneriat şi Cooperare şi a Planului de 
Acţiuni asupra procesului de integrare 
a rM în Uniunea europeană. In: Ad-

Maria Demerji
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ministrarea publică în statele aflate în 
tranziţie în contextul proceselor de glo-
balizare și integrare: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 5 apr. 2005, APP. Ch. 
AAP, 2005, pp. 156-159.

DENCIUC Eugenia a absolvit 
Universitatea Naţională „Mecini-

kov” din or. Odesa şi Universitatea de 
drept şi economie „Krok” din or. Kiev, 
Ucraina. Și-a continuat studiile la Uni-
versitatea europeană de Management, 
Business, Finanţe şi Sisteme informaţi-
onale. Doctor în ştiinţe pedagogice. 

În 2005, în cadrul IISD al AȘM, 
a susținut teza de doctorat – 
Koнституционный строй Ре-
спублики Moлдова и Украины: 
(Сравнительно-правовой aнализ), 
specialitatea: 12.00.02-Drept public, 
conducător ştiinţific Gheorghe COS-
TACHI, dr. hab., prof. univ.

Prim-vice rector al Institutului de 
Antreprenoriat şi Drept din or. Odesa 
şi director al Școlii-liceu „Просвiта”, 
or. Odesa.

I s-a conferit titlul de conferenţiar 
universitar şi academician al Acade-
miei de Știinţe a Ucrainei. Membru al 
colegiului de redacţie al revistei Закон 
и жизнь.

A publicat peste 30 de lucrări ştiinţi-
fice în domeniul Dreptului public con-
stituţional.

Bibliografie selectivă:
DeNCIUC, eugenia. Orânduirea 

constituţională a RM și a Ucrainei. Ch., 
2005. 224 p.

 * * *
DeNCIUC, eugenia. Principiile de-

mocratice constituţiei contemporane. 
Legea și viaţa. 2004, 7, 11-13. ISSN 

1810-309X.
DeNCIUC, euge-

nia. Privitor la pro-
blema orânduirii 
constituţionale şi for-
ma conducerii în rM 
şi în Ucraina. Legea și 
viaţa. 2004, 6, 58-59. 
ISSN 1810-309X.

DeNCIUC, euge-
nia. Unele aspecte ale orânduirii con-
stituţionale democratice. Legea şi viaţa. 
2004, 7, 52-53. ISSN 1810-309X.

 * * *
ДЕНЧУК, Евгения. Koнститу-

ционный строй Республики Moлдова 
и Украины: (Сравнительно-правовой 
aнализ): дис. канд. юрид. наук 
(12.00.02). Ch., 2005. 177 c.

ДЕНЧУК, Евгения. Конституци-
онный строй Республики Молдова и 
Украины: (Сравнительно-правовой 
анализ). Под ред. Г. КОСТАКИ. Ch.: 
FeP Tip. Centrală, 2005. 302 p. ISBN 
9975-78-397-X.

ДЕНЧУК, Евгения. Конституци-
онный строй Республики Молдова и 
Украины: автореф. (12.00.02). Ch., 
2005. 24 c.

ИВАНОВ, В. и Евгения ДЕНЧУК. 
Конституционное право зарубеж-
ных стран (Курс лекций). К., 1998. 
308 с.

DIOMINA Tatiana s-a născut în 
or. Tiraspol. A absolvit Facultatea 

de Drept a Universității de Stat „T.G. 
Șevcenko” din or. Tiraspol în 1998. 

În 2008, în cadrul Universității de 
Stat „M.v Lomonosov”, or. Moscova, 
a susținut teza de doctorat la speciali-
tatea 12.00.01-Teoria şi istoria statului 
şi dreptului – Форма государственно-

Eugenia Denciuc
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го устройства Мол-
давии: теоретико-
исторический и 
правовой анализ, 
conducător ştiinţi-
fic Constantin LU-
BCeNKO, dr., conf. 
univ.

În 1998 şi-a înce-
put activitatea pro-

fesională ca lector stagiar, apoi - şef al 
Direcției juridice a Institutului de Stat 
şi Drept, şef al Catedrei dreptului con-
stituţional, administrativ şi municipal 
a Facultăţii de Drept a Universității de 
Stat „T.G. Șevcenko”; autor şi lector al 
cursurilor Istoria Statului și Dreptului a 
ţărilor străine și Tehnica legislativă. I-a 
fost conferit titlul ştiinţifico-didactic 
conferenţiar universitar.

Membru al Comisiei legislative, pri-
vind administraţia locală (2011). 

Bibliografie selectivă:
ДЕМИНА, Татьяна. Форма госу-

дарственного устройства Молда-
вии: теоретико-исторический и 
правовой анализ: специальность 
12.00.01: автореф. дис. канд. юрид. 
наук. М., 2008. 25 с.

 * * *
ДЕМИНА, Татьяна. Проблемы со-

временной территориальной орга-
низации Республики Молдова. За-
кон и право. 2007, 2. ISSN 2073-3313.

ДЕМИНА, Татьяна. Форма госу-
дарственного устройства: многооб-
разие точек зрения. Общественная 
мысль Приднестровья. 2005, 1.

ДЕМИНА, Татьяна. Особенности 
сюзеренитета Османской империи 
на территории Молдавского княже-
ства. Общественная мысль Придне-
стровья. 2006, 1.

ДЕМИНА, Татьяна. Основные 
этапы инкорпорации Бессарабии 
Российской империей. Аспирант и 
соискатель. 2006. 1. ISSN 1608-9014.

ДЕМИНА, Татьяна. Изменение 
административно-территориаль-
ного устройства Молдавского кня-
жества и административные транс-
формации Приднестровья в 16-18 
вв. Федерация. 2006, 2.

ДЕМИНА, Татьяна. Современная 
территориальная организация Ре-
спублики Молдова и перспективы 
развития приднестровского вопро-
са. ИНИОН РАН. 2007.

DOLEA Igor s-a născut la 17 iulie 
1962 în s. Năvârneţ, r-nul Făleşti. 

În 1983-1988 a urmat studii la Faculta-
tea de Drept a USM, care a absolvit-o 
cu mențiune. A făcut doctorantura în 
cadrul AȘM (1991-1994).

În 1996 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.09-Proces penal 
– Curţile cu Juraţi în procesul penal 
(considerente cu privire la elaborarea 
concepţiei pentru RM), conducător şti-
inţific eugen MArTÎNCIC, dr. hab., 
prof. univ.

În 2009 a susținut teza de doctor ha-
bilitat la specialitatea 12.00.08-Drept 
penal – Drepturile persoanei în probato-
riul penal. Lucrarea a fost nominalizată 
de Comitetul pentru concurs al CNAA 
ca Teză de doctorat de 
excelenţă a anului.

În perioada 
1996-2013, a fost 
conferențiar şi şef al 
Catedrei drept pro-
cesual penal şi crimi-
nalistică, a Facultă-
ţii de Drept a USM. 

Tatiana Diomina

Igor Dolea
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Disciplinele de predare: Dreptul proce-
sual penal (ciclul 1) şi Drepturile omu-
lui in procesul penal (masterat). I s-au 
conferit titlurile ştiinţifico-didactice de 
conferenţiar universitar (1996) şi pro-
fesor universitar (2010). 

Director al Institutului de reforme 
Penale (2001-2009). judecător al Curţii 
Constituţionale a republicii Moldova 
(din 2013).

În 1997 a devenit membru al Uniunii 
Avocaților din rM.

A desfăşurat activități în domeniul 
dreptului: membru al CSM (2009-
2013), secretar ştiinţific al CȘS de sus-
ţinere a tezelor de doctor (2001-2005), 
preşedinte al Comisiei de experţi a 
CNAA (din 2011), preşedinte al gru-
pului de coordonare şi monitorizare a 
implementării Strategiei de reformă a 
sectorului justiţiei (2012-2013), mem-
bru al Consiliului Știinţific al Uniunii 
Avocaților (2007-2009), expert în CȘC 
de pe lângă Curtea Constituţiona-
lă (2007-2013), membru al Consiliul 
ştiințific pe lângă CSj (2002-2014), 
membru al Colegiului de Calificare de 
pe lângă CSM (2002-2006), membru al 
Consiliul ştiinţifico-metodic al Procu-
raturii Generale (2005-2009), expert în 
Grupul naţional de lucru în domeniul 
justiţiei juvenile (2005-2007), expert 
al OSCe, misiunea în Moldova (2007-
2013), expert al Organizaţiei Interna-
ţionale pentru Migraţie (2008- 2013), 
membru al Consiliului Naţional pen-
tru reforma Organelor de Ocrotire a 
Normelor de Drept (2012-2013), ex-
pert în cadrul reprezentanței Consiliu-
lui europei în rM (2010). 

A contribuit la elaborarea actelor le-
gislative: Codului de Procedură Pena-
lă (2002-2003), Codului de Executare 
(2004-2005), Codului Contravenţio-

nal (2006), Legii cu privire la mediere 
(2005), Legii cu privire la probaţiune 
(2006), Legii cu privire la protecţia mar-
torilor și altor participanţi la procesul 
penal (2007).

A participat la diverse conferințe şi 
cursuri de instruire profesională: Pro-
iectul HARMONI (SUA, 1998), Proble-
mele arestării preventive în ţările din 
Europa de Est (riga, 1999), Prevenirea 
infracţionalităţii și metode de lucru 
eficiente cu infractorii (Sinaia, 2001), 
Alternative la detenţie în Europa Cen-
trală și de Est (Bucureşti, 2001), Munca 
neremunerată în beneficiul comunită-
ţii: realizări și perspective (Chişinău, 
2001), Problemele traficului de fiinţe 
umane (Alma Atî, 2002), Alternativele 
la detenţie în ţările CSI (Taşkent, 2002), 
Institutul Internaţional pentru Dreptu-
rile Copilului (elveţia 2003), Ministerul 
justiţiei (Paris 2005, 2006, 2007), Delic-
venţa juvenilă: probleme și metode de 
combatere (Odessa, 2006), Justiţia re-
staurativă în Ucraina: probleme și per-
spective (Kiev, 2006), Justiţia juvenilă 
în ţările din regimul post-socialist (Kiev, 
2007), Recursul constituţional individu-
al (Chişinău, 2007), Sistemul peniten-
ciar olandez (Amsterdam, 2007), Asis-
tenţa juridică garantată de stat în siste-
mul german (Fisbahau, 2008), Sistemul 
migraţional englez (Londra, 2010), 
Reforma procedurii penale în ţările din 
spaţiul ex-sovietic și Germania (Odes-
sa, 2011), Sistemul de justiţie al Norve-
giei (Oslo, 2011), Comitetul ONU îm-
potriva torturii (Geneva 2012), Curțile 
constituționale în epoca crizei econo-
mice (regensburg, 2013), Executarea 
hotărârilor Curților Constituționale 
(Bishkek 2014), Problema cetățăniei 
în activitatea Curții Constituționale 
(varşovia, 2015), Libertatea indivi-
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duală ți siguranța persoanei (Batumi, 
2015). 

Autor a peste 100 de publicaţii ştiin-
ţifice în domeniul justiţiei şi drepturi-
lor omului.

I s-a acordat titlul onorific Om emerit 
al Republicii Moldova (2009).

Bibliografie selectivă:
DOLeA, Igor et. al. Modele de acte 

procedurale penale. vol. I. Ch.: Balcan-
cron, 2007. 232 p. ISBN 978-9975-100-
24-3.

DOLeA, Igor, v. ZAHArIA şi C. 
BeLDIGA. Medierea Penală: ghid pen-
tru ofiţerii de urmărire penală. Ch., 
2009. 122 p.

DOLeA, Igor. Asigurarea drepturi-
lor persoanei în probatoriul penal: tz. 
12.00.08. Ch., 2009. 368 p

DOLeA, Igor. Comentariu la Codul 
de procedură penală a RM. Ch.: Cartier, 
2005. 765 p. ISBN 9975-79-342-8.

DOLeA, Igor. Concepte de bază ale 
justiţiei penale: monogr. Ch.: Cartier. 
2001. 410 p. ISBN 9975-61-201-6.

DOLeA, Igor. Curţile cu juraţi în 
procesul penal (originea, probleme, per-
spective): monogr. Ch.: Moldpres, 1996. 
20 p.

DOLeA, Igor. Curţile cu juraţi în 
procesul penal al RM: (Considerente cu 
privire la elaborarea concepţiei): autore-
ferat (12.00.09). Ch., 1996. 22 p.

DOLeA, Igor. Drept procesual penal 
Partea generala. vol. 1. ed. a 2-a rev. 
şi adaug. Ch.: Cartdidact, 2005. 350 p. 
ISBN 9975-940-90-0.

DOLeA, Igor. Drept procesual penal. 
Partea speciala. ed. a 2-a rev. şi adaug. 
Ch.: Cartdidact 2006. 335 p.

DOLeA, Igor. Drept procesual penal: 
manual. Ch.: Cartier, 2005. 980 p. ISBN 
9975-79-343-6.

DOLeA, Igor. Drept procesual penal: 
manual. ed. a 3-a rev. Ch.: Cartea ju-
ridică, 209. 794 p. ISBN 978-9975-78-
833-5.

DOLeA, Igor. Drepturile persoanei 
în probatoriul penal. Conceptul promo-
vării elementului privat: monogr. Ch.: 
Cartea juridică. 2009. 416 p. ISBN 978-
9975-9927-7-0.

DOLeA, Igor. Ghid pentru judecători 
de instrucţie, procurori și poliţiști pri-
vind aplicarea legislaţiei privind migra-
ţia ilegală. Ch., 2010. 168 p.

DOLeA, Igor. Manualul OSCE pri-
vind observarea proceselor de judecată 
pentru RM. Ch.: OSCe, 2006. 240 p.

DOLeA, Igor. Medierea penală: su-
port de curs. Ch.: Cartea juridică, 2009. 
293 p.

vIDAICU, Mihaela şi DOLeA, Igor. 
Combaterea traficului de fiinţe umane 
(Drept material și Drept procesual): su-
port de curs. Coord. elena MUrArU. 
Ch.: Nova Imprim SrL, 2009. 192 p. 
ISBN 978-9975-9792-4-5.

 * * *
DOLeA, Igor. referinţa privind in-

terpretarea unor prevederi ale art. 326 
cod de procedură penală. Avocatul 
Poporului. 2008, 7, 21-22. ISSN 1819-
7141.

DOLeA, Igor. reflecţii asupra drep-
tului la apărare şi egalităţii armelor. Re-
vista de Știinţe Penale. 2008, 6, 32-24. 
ISSN 1812-3392.

DOLeA, Igor. elemente private în 
procedura penală a rM. Revista de Ști-
inţe Penale. 2007, 6, 49-60. ISSN 1812-
3392.

DOLeA, Igor. Prezumţiile în proba-
ţiunea penală. Revista de știinţe penale. 
2006, 6, 42-61. ISSN 1812-3392.

DOLeA, Igor. Un punct de vedere re-
feritor la implicarea societăţii civile în 
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procesul penal. Revista de Știinţe Pena-
le. 2005, 6, 71-80. ISSN 1812-3392.

DOLeA, Igor. Un nou concept în 
procedura penală. Revista Naţională de 
Drept. 2003, 5, 4-6. ISSN 1811-0770.

DOLeA, Igor. Dreptul la un proces 
echitabil în lumina Convenţiei eu-
ropene pentru Drepturile Omului şi 
unele considerente cu privire la justiţia 
militară. Legea și viaţa. 2000, 7, 35-38. 
ISSN 1810-309X.

DOLeA, Igor. Dreptul la judecarea 
cauzei într-un termen rezonabil şi une-
le probleme de procedură penală. Avo-
catul Poporului. 2000, 5, 23-25. ISSN 
1819-7141.

DOLeA, Igor. Dreptul la un proces 
echitabil şi termenii rezonabili. Legea și 
viaţa. 2000, 1, 20-22. ISSN 1810-309X.

DOLeA, Igor. efectul devolutiv al 
apelului în procedura penală. Legea și 
viaţa. 1998, 4, 23-26. ISSN 1810-309X.

DOLeA, Igor. Competenţa judecă-
torească în materie penală probleme 
de aplicare a legislaţiei. Legea și viaţa. 
1997, 12, 30-32. ISSN 1810-309X.

DOLeA, Igor. Unele probleme vi-
zând efectul extensiv al căilor ordinare 
de atac în procedura penală. Legea și 
viaţa. 1997, 9. 27-29. ISSN 1810-309X.

DOLeA, Igor. reforma de Drept: 
cum o priveşte specialiştii. Legea și via-
ţa. 1993, 7, 31-34. ISSN 1810-309X.

DOLeA, Igor. reforma de drept în 
rM. Revista de Filosofie și Drept. 1993, 
3, 36-39. ISNN 0236-3062.

DONOS Evlampie s-a născut în 
1949 în s. Ciripcău, r-nul Soroca. 

În 1976 a absolvit Facultatea de Drept a 
USM. Și-a continuat studiile la Faculta-
tea de Drept, a Universității din Bucu-
reşti (1993-1997).

În 1997 a susținut 
teza de doctorat – Sis-
teme de asistenţă soci-
ală în România și RM. 
Puncte de interferen-
ţă, conducător ştiin-
ţific Sanda GHIMPU, 
dr., prof. univ. 

În perioada 1976-
1990, a fost şef al 
Serviciului juridic în cadrul Ministe-
rului Învăţământului al rM. În 1990-
1994 şi 1999 a ocupat postul de vice 
ministru la Ministerul Muncii şi Pro-
tecţiei Sociale. În 1994-1998 a fost 
director al Serviciului juridic al Com-
paniei de Asigurări ASITO. A deţinut 
funcţia de consilier principal de stat 
în cadrul Guvernului rM, în perioa-
da anilor 2000-2001. Șef al Direcției 
juridice şi protecţie a consumatorilor 
la ANre. În 2001 a obținut licența de 
avocat.

Și-a inceput activitatea didactică în 
calitate de conferenţiar universitar la 
USeM în 2001, din 2003 – conferenţiar 
universitar la ASeM, membru al Sena-
tului ASeM.

A făcut stagii profesionale de instruire 
şi perfecționare: la ASe pe lângă Guver-
nul UrSS (1991), la Institutul eLKePA 
(Atena, 1993), la Banca Mondială (Lu-
xemburg, Austria, 1998), curs în dome-
niul securităţii sociale (Londra, 1998), 
curs, organizat de USAID şi NArUC 
(USA, 2003), curs în domeniul admi-
nistraţiei publice (AAP, 2009).

Bibliografie selectivă:
DONOS, evlampie. Sisteme de asis-

tenţă socială în România și RM. Puncte 
de interferenţă: rezumatul tz. dr. de doc-
torat. Bucureşti: Univ. Bucureşti, 1996. 
35 p.

Evlampie Donos
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 * * *
DONOS, evlampie. Acordul sau 

consultarea sindicatelor privind conce-
dierea. Dreptul muncii. 2007, 3, 30-32. 
ISSN 0367-0597.

DONOS, evlampie. Administering 
and Implemeting the Public System 
reforms. In: The Lincs Between Policy 
and Reality: conference Pension Reform 
în Transition Economics of the Newly 
Independent States: Lessons Learned 
and Challenges Ahead Internaţional 
Institute for Applied Systems Analysis, 
Austria, Nov. 15-17. Luxemburg, 1998.

DONOS, evlampie. Armonizarea le-
gislaţiei în domeniul asigurărilor socia-
le cu standardele europene – probleme 
şi perspective. In: Integrarea europeană 
și competitivitatea economică: materia-
lele conf. intern. șt.-pract., 23-24 sept., 
ASEM. Ch.: ASeM, 2004, pp. 92-94.

DONOS, evlampie. Armonizarea 
legislaţiei rM în domeniul protecţiei 
tinerilor în muncă cu standardele eu-
ropene. In: Creșterea competitivităţii și 
dezvoltării economiei bazate pe cunoaș-
tere: materialele conf. intern. șt.-pract., 
28-29 sept. 2007. Ch.: ASeM, 2007, pp. 
29-30.

DONOS, evlampie. Armonizarea 
legislaţiei rM în domeniul protecţiei 
tinerilor încadraţi în câmpul muncii cu 
standardele europene. Dreptul muncii. 
2007, 10, 29-33. ISSN 0367-0597.

DONOS, evlampie. Aspecte ce ţin 
de examinarea litigiilor privind reinte-
grarea în funcţie în cazul refuzului de 
a fi angajat în serviciu. Dreptul muncii. 
2007, 9, 24-27. ISSN 0367-0597.

DONOS, evlampie. Cadrul legal 
privind protecţia consumatorilor în 
domeniului electroenergetic. In: Ro-
lul știinţei și învăţământului economic 
în realizarea reformelor economice în 

RM: materialele conf. intern. șt.-pract., 
ASEM. Ch.: ASeM, 2003, pp. 115-118.

DONOS, evlampie. Contractul co-
lectiv de muncă. Avocatul Poporului. 
2003, 2, 8-12. ISSN 1819-7141.

DONOS, evlampie. Motive de con-
cediere şi egalitate de drepturi. Avo-
catul Poporului. 2006, 3, 13-14. ISSN 
1819-7141.

DONOS, evlampie. Some aspects of 
insurance During transition în the re-
public of Moldova. In: St. AIDA Bucha-
rest insurance colloquium (aug. 1995). 
Bucharest, 1995, pp. 41-47.

DORAȘ Simion (19.04.1929-
14.02.12) s-a născut în com. Co-

juşna, jud. Lăpuşna. În 1950 a absolvit 
Școala medie din or. Străşeni şi a fost 
înmatriculat la Școala de Anchetatori, 
instituţie de pregătire a specialiştilor în 
domeniul urmăririi penale, din cadrul 
Procuraturii Generale a UrSS, patro-
nată de Institutul de Criminalistică. În 
1952-1955 a făcut studii la Facultatea 
de Drept a Universității de Stat din or. 
Leningrad, care a absolvit-o cu exelen-
ţă. În 1957-1968 a activat, în calitate de 
anchetator, în subdiviziunile Procura-
turii Generale şi, ca expert criminalist, 
în cadrul Laboratorului Central de 
expertize judiciare a USM. În 1966, în 
baza materialelor practice şi a exame-
nelor promovate, Comisia de atestare 
din cadrul Institutu-
lui de Control Știin-
ţific în domeniul ex-
pertizei judiciare din 
Moscova l-a abilitat 
cu dreptul de a efec-
tua expertize tradiţi-
onale criminalistice. 

Cunoştinţele pro- Simion Doraș
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funde în domeniu şi experienţa acu-
mulată i-au permis să susţină, în 1973, 
la Universitatea de Stat „I. I. Mecini-
kov” din or. Odesa, teza de doctorat – 
Процессуальные и методологические 
основы криминалистической экспер-
тизы письма в следственной и су-
дебной практике Молдавской ССР, 
conducător ştiinţific v.P. KOLMAKOv, 
dr., prof. univ.

Din 1968, a deţinut funcţii didactice 
şi manageriale la USM: lector, lector 
superior, prodecan al Facultăţii Isto-
rico-juridice, din 1980 – conferenţiar 
universitar al Catedrei de drept proce-
sual penal şi criminalistică. 

A fost ales membru în cadrul Con-
siliilor de specialitate: al Seminarului 
de Profil, specialitatea Drept penal şi al 
Consiliului profesoral al Facultăţii de 
Drept a USM. 

A participat la numeroase conferinţe 
ştiinţifice în domeniul criminalisticii. 

Fiind printre primii specialişti în do-
meniu, a instruit, practic, majoritatea 
cadrelor din sfera criminalisticii din 
rM. S-a remarcat ca mentor al unei ge-
neraţii întregi de jurişti. Autor a peste 
70 de publicaţii ştiinţifice, inclusiv mai 
multe monografii şi un tratat, în trei 
volume, consacrat primelor două părţi 
componente ale Criminalisticii: Tehni-
ca și Tactica criminalistică. 

Distincții: Medalia Meritul civic, Or-
dinul Republicii (2009), Om Emerit al 
Învățământului Public. 

Bibliografie selectivă:
DOLeA, Igor, Simion DOrAȘ, Ghe-

orghe BACIU et. al. Expertiza judiciară 
în cauzele privind minorii. Ch.: Insti-
tutul de reforme Penale, 2005. 132 p. 
ISBN 9975-9848-8-6.

DOrAȘ, Simion. Cercetarea crimina-

listică a documentelor: material didac-
tic. Ch.: Lumina, 1974. 113 p.

DOrAȘ, Simion. Criminalistica. Ch., 
2011. 632 p. ISBN 978-9975-53-015-6.

DOrAȘ, Simion. Criminalistică. vol. 
1: Tehnica criminalistică. Ch.: Știinţa, 
1996. 272 p. ISBN 5-376-02016-9.

DOrAȘ, Simion. Criminalistica. vol. 
II: Elemente de tactică. Ch.: Tip. Cen-
trală, 1999. 273 p. ISBN 9975-923-90-9.

DOrAȘ, Simion. Expertiza juridică: 
material didactic. Ch., 1976.

 * * *
DOrAȘ, Simion şi M. LUPU. Tacti-

ca efectuării cercetării locului faptei în 
cazul infracţiunilor de dare de mită şi 
luare de mită. Закон и жизнь. 2011, 7, 
22-28. ISSN 1810-3081.

DOrAȘ, Simion. Clasificarea şi ca-
racteristica criminalistică a infrac-
ţiunilor de omor ca puncte de reper 
privind direcţionarea activităţii de ur-
mărire penală. Revista de ştiinţe penale. 
2006, 2, 37-42. ISSN 1812-3392.

 * * *
ДОРАШ, Симион. Криминалисти-

ческое исследование документов: 
учеб. пособие. К.: КГУ, 1978. 64 с.

ДОРАШ, Симион. Криминалисти-
ческое исследование документов. К.: 
Изд-во КГУ, 1979. 64 с.

ДОРАШ, Симион. Об оценке следо-
вателем и судом заключений экспер-
тов почерковедов. Ch.: Lumina, 1973. 
67 p.

ДОРАШ, Симион. Организация и 
производства судебной экспертизы 
(учеб. пособие). K.: Изд-во КГУ, 1986. 
72 p.

ДОРАШ, Симион. Планы и мето-
дические указания по проведению 
лабораторных занятий по крими-
налистической техники. К.: Изд-во 
КГУ, 1990.43 c.
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ДОРАШ, Симион. Процессуаль-
ные и методические основы крими-
налистической экспертизы письма 
в следственной и судебной практи-
ке Молдавской ССР: автореф. дис. 
канд. юрид. наук. 12.00.09. Одесса, 
1973. 19 с.

 * * *
ДОРАШ, Симион. Система совет-

ской криминалистики и место в ней 
новых теоретических положений и 
разработок. B: Научные труды НИИ 
Прокуратуры СССР. М., 1988, cc. 
176-181.

ТЕЛЕВКА, А.Н. и С.Г. ДОРАШ. 
Некоторые вопросы совершенство-
вания подготовки юристов след-
ственной специализации. B: Пробле-
мы повышения уровня подготовки 
специалистов для работы в органах 
предварительного следствия: тез. 
всесоюзного совещ.-семинара орга-
нов предварительного следствия и 
зав. кафедрами криминалистики ву-
зов, 13-14 нояб. 1990 г., Ленинград. 
Уфа, 1991, cc. 27-29.

DORUL Olga s-a născut la 4 sep-
tembrie 1980 în or. Dubăsari. În 

2002 a absolvit Filiera francofonă a Fa-
cultăţii de Drept a USM şi, în 2003, stu-
diile de masterat în Drept internaţional 
și european, din cadrul USM. 

În 2008 a susținut teza de docto-
rat la specialitatea 12.00.10-Drept 
internațional public – Neutralitatea 
– parte componentă a sistemului de se-
curitate colectivă, conducător ştiinţific 
Alexandru BUrIAN, dr. hab. în drept, 
prof. univ. 

Și-a început activitatea, în 2002, 
ca specialist coordonator în cadrul 
Direcției generale agent guvernamen-

tal şi Direcției relaţii 
internaţionale şi in-
tegrare europeană ale 
Ministerului justiţiei 
al rM. 

Din 2003 a exerci-
tat funcţii didactice: 
lector, lector superi-
or, conferențiar uni-
versitar la Catedra 
drept internaţional şi drept al relaţii-
lor economice externe, Facultatea de 
Drept, USM, respectiv 2003, 2008 şi 
din 2012; lector la Catedra drept in-
ternaţional a Academiei de drept din 
Moldova (2003-2008), lector superior 
la Catedra ştiinţe juridice din cadrul 
Departamentului administrare Publică 
a AAP (din 2008).

A participat la elaborarea avizului 
asupra proiectului de Lege cu privire 
la Statutul de neutralitate permanentă 
a RM.

A făcut stagii de studiere şi instrui-
re: Drept și gestiunea viţei-de-vie, Pro-
gramul Tempus Universitatea Mon-
tesquieu (Bordeaux Iv), Franța; stagiu 
la Universitatea Publică de Navarra, 
Spania (2007).

Bibliografie selectivă:
DOrUL, Olga et. al. Drept 

internațional public: manual. Ch., 
2009. 650 p. ISBN 978-9975-106-43-6.

DOrUL, Olga şi Nicolae OSMO-
CHeSCU. Drept internațional public. 
Note de curs: (în scheme). Ch.: CeP 
USM, 2012. 105 p. ISBN 978-9975-71-
233-0.

DOrUL, Olga. Neutralitatea – parte 
componentă a sistemului de securitate 
colectivă: autoreferat (12.00.10). Ch., 
2008. 23 p.

DOrUL, Olga. Neutralitatea – parte 

Olga Dorul
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componentă a sistemului de securitate 
colectivă: tz. dr. (12.00.10). Ch., 2008. 
167 p.

 * * *
DOrUL, Olga. Conceptul de neu-

tralitate permanentă în dreptul inter-
naţional. Legea și viaţa. 2005, 8, 36-41. 
ISSN 1810-309X.

DOrUL, Olga. Conceptul de securi-
tate colectivă în dreptul internaţional 
contemporan. Revista Moldovenească 
de Drept Internaţional și Relaţii Inter-
naţionale. 2008, 1, 68-73. ISSN 1857-
1999.

DOrUL, Olga. Neutralitatea în sis-
temul universal al securităţii colective. 
Legea și viaţa. 2005, 12, 21-27. ISSN 
1810-309X.

DOrUL, Olga. Neutralitatea perma-
nentă a elveţiei în cadrul sistemului 
universal de securitate colectivă. In: 
Probleme actuale ale știinţelor socio-

umane în condiţiile integrării europene: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 28 
ian. 2006. Ch., 2006, pp. 546-549.

DOrUL, Olga. Poziţia statelor neutre 
în procesul de integrare europeană în 
materie de securitate. Revista Moldove-
nească de Drept Internaţional și Relaţii 
Internaţionale. 2006, 1-2, 96-100. ISSN 
1857-1999.

DOrUL, Olga. Statutul juridic al 
statului neutru pe timp de război. In: 
Persoanele dispărute fără veste: consta-
tări, concluzii și recomandări: conf. in-
tern. a drepturilor omului în contextul 
integrării europene, 9-10 iun. 2009. Ch.: 
Grafema Libris, 2009, pp. 106-112.

 * * *
ДОРУЛ, O. Международно-

правовые аспекты разрешения тер-
риториальных споров. Закон и 
жизнь. 2004, 12. ISSN 1810-3081.



EȘANU Adriana s-a născut la 28 
noiembrie în 1983 în or. râşcani. 

A absolvit studiile de licenţă (2005) la 
Facultatea de Drept a USeM şi cele de 
masterat la USM (2006).

A susținut teza de doctorat, în 2009, 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal – 
Infracţiuni legate de prelevarea organe-
lor sau ţesuturilor umane în reglemen-
tarea legislaţiei penale contemporane, 
conducător ştiinţific Sergiu BrÎNZĂ, 
dr. hab., prof. univ.

În 2006 şi-a început activitatea di-
dactică în calitate de conferenţiar uni-
versitar la Catedra de drept penal şi cri-
minologie a USM. Din 2009 - formator 
la INj. În cadrul Asociaţiei Publice Cli-
nica Juridică din mun. Chişinău – lec-
tor tutore, din 2005.

Membru al CȘC de pe lângă CSj, din 
2013. 

A participat la întruniri de speciali-
tate naţionale şi internaţionale: Forul 
Clinicilor Juridice, organizat de PILI 
(varşovia şi Bialystok, Polonia, 2007), 
seminarul de instruire Promoting stu-
dent engagement: using activ methods 
to teach critical thinkingand lawyering 
skills (Kiev, Ucraina, 2008), Reafirma-
rea drepturilor și libertăţilor fundamen-
tale la 60 de ani ai Declaraţiei Univer-
sale a Drepturilor Omului (Chişinău, 

2008), simpozionul regional Metode de 
predare a învățământului juridic supe-
rior (erevan, Armenia, 2009), simpo-
zionul regional Reforma curriculară 
în instituţiile superioare de învățământ 
(Kiev, Ucraina, 2009), conferinţa inter-
naţională Educaţie și cercetare într-un 
stat bazat pe Drept (USM, 2009), Re-
forma legislativă penală (Iaşi, românia, 
2010).

Mențiuni: Laureat al Premiului pen-
tru tineret în domeniul știinţei (2010), 
Medalia USM cu prilejul celei de-a 
60-a aniversări a USM. 

Bibliografie selectivă:
eȘANU, Adriana. Culegere de speţe 

la drept penal (Partea Specială): mate-
rial metodico-didactic. Ch. CeP USM, 
2011. 80 p. ISBN 978-9975-71-142-5.

eȘANU, Adriana. Infracţiuni legate 
de prelevarea organelor sau ţesuturilor 
umane în reglementarea legislaţiei pe-
nale contemporan: tz. 
dr. (12.00.08). Ch., 
2009. 195 p.

eȘANU, Adriana. 
Infracţiuni legate de 
prelevarea organelor 
sau ţesuturilor uma-
ne în reglementarea 
legislaţiei penale con-

E
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temporane: autoreferat (12.00.08). Ch., 
2009. 24 p.

eȘANU, Adriana. Infracţiuni legate 
de prelevarea organelor sau ţesuturi-
lor umane în reglementarea legislaţiei 
penale contemporane. Ch.: CeP USM, 
2009. 251 p. ISBN 978-9975-70-907-1.

 * * *
eȘANU, Adriana. Corelarea bioteh-

nologiilor medicale în materie de prele-
vare de organe, ţesuturi şi celule umane 
cu sistemul de valori socio-umane. In: 
Reafirmarea drepturilor și libertăţilor 
fundamentale la 60 de ani ai Declaraţiei 
Universale a Drepturilor Omului: ma-
terialele conf. intern. șt.-pract., 12 dec. 
2008. Ch., 2009, pp. 126-130.

eȘANU, Adriana. efectele reticenţei 
consimţământului la prelevare de orga-
ne sau ţesuturi umane asupra încadră-
rii juridice a faptei. Revista Naţională 
de Drept. 2009, 10-12, 179-180. ISSN 
1811-0770.

eȘANU, Adriana. Impactul ambi-
guităţii normei de incriminare asupra 
limitelor interzisului în legea penală a 
rM. Revista Naţională de Drept. 2006, 
5, 56-59. ISSN 1811-0770.

eȘANU, Adriana. Latura obiectivă a 
infracţiunii de constrângere a persoa-
nei la prelevarea organelor sau ţesu-
turilor pentru transplantare (art. 158 
Codul penal rM). Revista Naţională de 
Drept. 2008, 3, 57-62. ISSN 1811-0770.

eȘANU, Adriana. Limitele admisibi-
lităţii actului de prelevare şi transplant 
de organe sau ţesuturi umane în rM. 
Studia Universitatis USM. Ser. Șt. soci-
ale. 2008, 4, 119-125. ISSN 1814-3199.

eȘANU, Adriana. Limitele Dreptului 
unui individ asupra propriului corp, 
asupra elementelor şi produselor aces-
tuia. Studia Universitatis USM. Ser. Șt. 
sociale. 2008, 1, 85-90. ISSN 1814-3199.

eȘANU, Adriana. Probleme de înca-
drare juridică a omorului intenţionat 
săvârşit cu scopul de a preleva şi/sau 
utiliza ori comercializa organele sau 
ţesuturile victimei. Studia Universitatis 
USM. Ser. Șt. sociale. 2007, 6, 89-93. 
ISSN 1814-3199.

eȘANU, Adriana. răspunderea pe-
nală pentru infracţiunile legate de pre-
levarea organelor sau ţesuturilor uma-
ne în statele din sistemul anglo-saxon. 
Studia Universitatis USM. Ser. Șt. soci-
ale. 2007, 3, 139-142. ISSN 1814-3199.

eȘANU, Adriana. Sustrageri săvâr-
şite în timpul unei calamităţi. Revista 
Naţională de Drept. 2004, 10, 53-56. 
ISSN 1811-0770.

eȘANU, Adriana. Traficul de fiin-
ţe umane şi traficul de copii în scopul 
prelevării organelor sau ţesuturilor 
(art.165 alin.(1) şi art.206 alin.(1) şi 
(2) lit. f) CP rM). Studia Universitatis 
USM. Ser. Șt. sociale. 2009, 8, 117-122. 
ISSN 1814-3199.



FAIGHER Anatolie s-a născut 
la 22 decembrie 1983 în or. Băl-

ţi. A absolvit Facultatea de Drept a 
Universității de Stat „Alecu russo” din 
or. Bălţi – studii de licenţă (2001-2005) 
şi studii de masterat (2005-2006). În 
perioada 2006-2010, a făcut doctoran-
tura la Catedra de drept penal şi Crimi-
nologie a USM.

În 2011 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal – 
Обоснованный риск, conducător ştiin-
ţific victor MOrArU, dr., conf. univ.

În 2005 şi-a început activitatea pro-
fesională în calitate de jurist la SrL Te-
nerum-Nord, Bălţi şi ca asistent univer-
sitar la Catedra drept public. Din 2008 
- lector, apoi lector superior universitar 
la Universitatea de Stat „Alecu russo”; 
discipline de predare: Dreptul execuţio-
nal penal, Criminologia.

A participat la întruniri ştiinţifice la 
Moscova (2010), Bălţi (2008).

Bibliografie selectivă:
FAIGHer, Anatolie. Riscul înteme-

iat: tz (12.00.08). Ch., 2011. 157 p.
FAIGHer, Anatolie. Riscul înteme-

iat: monogr. Univ. de Stat „Alecu rus-
so” din Bălţi, Fac. Drept, Catedra drept 
public, Bălţi: Univ. de Stat „A. russo”, 
2012. 198 p. ISBN 978-9975-50-081-4.

 * * *
FAIGHer, Anatolie. Componenta 

riscului intemeiat. Legea și viaţa. 2010, 
1, 26-34. 1810-309X.

FAIGHer, Anatolie. Noţiunea, as-
pectul istoric de dezvoltare şi particu-
larităţile riscului intemeiat în dreptul 
penal. Legea și viaţa. 2009, 12, 23-34. 
1810-309X.

FAIGHer, Anatolie. Percheziţia în 
concepţia actuală a prevederilor Codu-
lui Procesual Penal român. Lumina și 
Speranţa. 2006, 1-12.

FAIGHer, Anatolie. reglamentarea 
riscului intemeiat în legislatia penală a 
altor state. Studia Universitatis. Ser. St. 
sociale. 2010, 3, 200-207. ISSN 1814-
3199.

FAIGHer, Anatolie. Uciderea din 
culpa comisă de un conducător auto 
cu o îmbibatie alcoolică mai mare 
decât limita legală sau aflat în stare 
de ebrietate (După legislaţia româ-
nească). Lumina şi 
Speranţa. 2005, 1-2, 
19-26.

 * * *
ФАЙГЕР, Анато-

лий. Действия по 
уголовному пресле-
дованию. Bălţi: Tip. 
Bălți SrL, 2006. 332 с.
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ФАЙГЕР, Анатолий. Обоснован-
ный риск. Бэлць: Tip. Bălţi SrL, 2009. 
252 с.

ФАЙГЕР, Анатолий. Практикум 
по уголовному праву (общая часть): 
методико-дидакт. материал. Бель-
цкий Гос. Ун-т. Бэлць: Tip. Bălţi SrL, 
2010. 207 c. ISBN 978-9975-4142-0-3.

 * * *
ЗАВОРОТНЫЙ, Н. и Анатолий 

ФАЙГЕР. Общие условия производ-
ства действий по уголовному пре-
следованию. В: Experienţa de cercetare 
– componentă indispensabilă a formării 
de specialitate: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 31 oct. 2006. Bălţi: Presa univ. 
bălţeană, 2006, сс. 271-283.

ФАЙГЕР, Анатолий. Задержание 
подозреваемого по действующему 
уголовно-процессуальному зако-
нодательству Республики Молдова. 
Revista de Criminologie, Drept penal și 
Criminalistică. 2006, 2, 100-112. ISSN 
1810-729X.

ФАЙГЕР, Анатолий. Защита част-
ной жизни граждан в Уголовно-
процессуальном кодексе Республики 
Молдова. В: Probleme actuale în dome-
niul protecției drepturilor omului: mate-
rialele conf. intern. șt., dedicate Zilei in-
tern. a Drepturilor Omului, 10 dec. 2007, 
Bălți. Ch.: Pontos, 2007, сс. 146-149.

ФАЙГЕР, Анатолий. Медицинский 
риск – гарант сохранения здоровья 
и жизни как важнейших общечело-
веческих ценностей и прав челове-
ка. В: Declaraţia Universală a drepturi-
lor omului – pilon în protecţia juridică a 
drepturilor și libertăţilor fundamentale 
în decurs de 60 de ani: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 11 dec. 2008, Bălţi. 
Ch.: Pontos, 2009, сс. 263-273.

ФАЙГЕР, Анатолий. Необходи-
мая оборона – гарантия реализации 

права на защиту человека и гражда-
нина. В: Dreptul național în contextul 
proceselor integraționiste europene = 
National Law în the Context of Integra-
tion of European Processes = Национа-
льое право в контексте европейских 
интеграционных процессов: materia-
lele conf. intern. șt.-pract., 22 dec. 2006. 
Ch.: IrIM, 2007, сс. 481-486.

ФАЙГЕР, Анатолий. Обоснован-
ный риск и необходимая оборона 
как обстоятельства, устраняющие 
уголовный характер деяния в уго-
ловном законодательстве Республи-
ки Молдова. В: Научные основы уго-
ловного права и процессы глобализа-
ции: материалы V Российского кон-
гресса уголовного права, 27-28 мая 
2010. M.: Проспект, 2010, cc. 420-426.

ФАЙГЕР, Анатолий. Освидетель-
ствование как действие по уголов-
ному преследованию – следствен-
ное действие. B: Сравнительно-
правовой анализ по УПК РМ и УПК 
РФ. Глобализация и социальные из-
менения в современной России: тез. 
докладов и выступлений на Всерос-
сийском социологическом конгрессе. 
В 16-ти т. M., 2006, Т. 14: Социология 
здоровья. Социология права. Соци-
ология образования, cc. 125-129.

ФАЙГЕР, Анатолий. Очная став-
ка как одно из действий по уголов-
ному преследованию. B: Уголовно-
процессуальное право: понятие, со-
держание, источники: материалы 
науч.-практ. конф., посвященной 
100-летию со дня рождения профес-
сора Д. С. Карева. M., 2006, cc. 222-
227.

ФАЙГЕР, Анатолий. Проблема уча-
стия процессуальных ассистентов-
понятых в действиях по уголовному 
преследованию (следственных дей-
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ствиях) в уголовно-процессуальных 
законодательствах РМ и РФ 
(сравнительно-правовой анализ). 
Закон и жизнь. 2006, 8, 38-41. ISSN 
1810-3081.

ФАЙГЕР, Анатолий. Проблемы 
производства обыска как действия 
по уголовному преследованию по 
Уголовно-процессуальному кодек-
су Республики Молдова. Revista de 
Criminologie, Drept penal și Crimina-
listică. 2006, 1, 53-56. ISSN 1810-729X.

ФАЙГЕР, Анатолий. Регламента-
ция обоснованного риска в нацио-
нальном и зарубежном уголовном 
законодательстве: cравнительно-
правовой анализ. Закон и жизнь. 
2008, 4, 33-40. ISSN 1810-3081.

ФАЙГЕР, Анатолий. Условия пра-
вомерности обоснованного риска. 
Закон и жизнь. 2008, 10, 48-58. ISSN 
1810-3081.

ФАЙГХЕР, Анатолий. Получе-
ние образцов для сравнительно-
го исследования-действие по уго-
ловному преследованию. Revista de 
Criminologie, Drept penal și Crimina-
listică. 2006, 3-4, 111-119. ISSN 1810-
729X.

FIODOROV Grigore s-a născut la 
25 noiembrie 1932. În 1957 a ab-

solvit Universitatea de Stat din or. Lvov. 
În 1970, la Universitatea de Stat 

„I.I. Mecinicov” din or. Odesa, Ucrai-
na, a susținut teza de doctorat la spe-
cialitatea 12.00.01-Teoria şi istoria 
dreptului – Политика королевской 
Румынии против революционно-
освободительного движения в Бесса-
рабии (1918-1940 гг.).

În 1974-1978 a exercitat funcţia de 
şef al Catedrei de teorie şi istorie a 

dreptului la USM. În 2005 a fost numit 
conducător consultant de doctorat la 
specialtatea: 12.00.01-Teoria generală 
a dreptului; istoria statului și dreptului; 
istoria doctrinelor politice și de drept.

În 2003, pentru merite în dezvoltarea 
învățământului universitar, contribuţie 
substanţială la pregătirea specialiştilor 
de înaltă calificare în domeniul drep-
tului şi activitate metodico-ştiinţifică 
prodigioasă, a fost decorat cu Ordinul 
Gloria Muncii.

Bibliografie selectivă:
FIODOrOv, Grigore şi I. SABA-

DÎrIOv. Formarea Uniunii RSS – tri-
umful politicii naţionale leniniste. Ch: 
Cartea Moldovenească, 1973. 59 p.

 * * *
ФЕДОРОВ, Григорий. Актуаль-

ные проблемы теории государства 
и права: учеб. пособие. К.: CeP USM, 
2010. 424 с. ISBN 978-9975-70-963-7.

ФЕДОРОВ, Григорий. 
Государственно-административное 
устройство и местное право Бесса-
рабии (1812-1917 гг.). К., 1974. 140 с.

ФЕДОРОВ, Григорий. Как изби-
рают президента США: моногр. 
М.: Междунар. отношения, 1980. 
95 с.

ФЕДОРОВ, Григорий. Кара-
тельная политика королевской 
Румынии против революционно-
освободительного движения в Бес-
сарабии (1918-1940 гг.): автореф. 
Одесса, 1970. 21 с.

ФЕДОРОВ, Григорий. Право и мо-
лодежь. К.: Картя молдовеняскэ, 
1988. 215 с.

ФЕДОРОВ, Григорий. Теория госу-
дарства и права: учеб. 2-е перераб. 
и доп. изд. К.: Реклама, 2004. 570 с. 
ISBN 9975-70-380-1.
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FLOREA Constantin (12.06.1937-
21.01.2002) s-a născut în com. 

Durleşti, mun. Chişinău. În 1964 a ab-
solvit Facultatea de Drept a USM, după 
care, în 1967, a urmat studii de docto-
rat în cadrul Institutului de Cercetări 
Știinţifice a cauzelor criminalităţii şi 
de elaborare a măsurilor preventive 
a infracţiunilor pe lângă Procuratura 
UrSS.

În 1970 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal 
– Назначение наказания, с учетом 
причин совершенного преступления, 
conducător ştiinţific v.N. KUDrYA-
vTSev, dr., prof. 

În 1962, fiind încă student în anul Iv 
al Facultăţii de Drept, a fost ales jude-
cător popular în r-nul Octombrie din 
or. Chişinău. Din 1970 a activat în ca-
drul Facultăţii de Drept a USM, Cate-
dra de drept penal şi criminologie: lec-
tor, conferenţiar universitar, profesor, 
şef al Catedrei (1973-1985). 

A participat la conferinţe stiinţifice 
internaţionale în or. Chişinău, Mos-
cova, Minsk, Aşhabad etc. Membru 
al grupului de elaborare şi publicare a 
Enciclopediei RM; membru al grupului 
de lucru pentru elaborarea proiectului 
Codului penal (1993).

Fiind membru al organizaţiei lectori-
lor jurişti din cadrul societăţii unionale 
„Știinţa”, a depus un efort special pen-
tru dezvoltarea domeniului ştiinţelor 
penale şi a avut un impact considerabil 
asupra formării Școlii de Drept penal 
a rM. A publicat lucrări ştiinţifice, di-
dactico-ştiinţifice, monografii în pro-
blemele fundamentale ale Dreptului 
penal şi Criminologiei. 

La 12 dec. 2007, a avut loc Conferin-
ţa internaţională ştiinţifico-practică, 
consacrată memoriei ilustrului jurist, 

savant şi pedagog 
Constantin Florea cu 
genericul Problemele 
actuale ale legislaţiei 
naţionale în contextul 
procesului integraţio-
nist european. 

Mențiuni şi 
decorații: Insigna 
de aur a societăţii 
Știinţa; i s-a conferit titlul Eminent al 
învățământului public din Moldova. În 
1999 a fost decorat cu Medalia Meritul 
civic. 

Bibliografie selectivă:
CUȘNIr, Lazar şi Constantin FLO-

reA. Proprietatea socialistă este invi-
olabilă: material în ajutorul lectorului. 
Ch., 1983. 25 p.

FLOreA, Constantin şi Trofim 
CArPOv. Noţiunea de infracţiune și 
aplicarea pedepsei. Ch., 1976. 66 p. 

FLOreA, Constantin, Trofim CAr-
POv şi Simion DOrOȘ. Subiectul și 
latura obiectivă a infracţiunii: material 
didactic. Ch., 1974. 48 p.

FLOreA, Constantin. Circumstanţe-
le care înlătură caracterul social pericu-
los al faptei: lecţie. Ch., 1980. 40 p.

FLOreA, Constantin. Infracţiunea, 
vinovăţia și circumstanţele ce înlătură 
caracterul penal al faptei. Ch., 1994. 
143 p.

FLOreA, Constantin. Latura subiec-
tivă a infracţiunii: material didactic. 
Ch., 1973. 36 p.

FLOreA, Constantin. Vinovăţie și 
pedeapsa penală. Ch.: Cartea mold., 
1987. 180 p.

 * * *
КАРПОВ, Трофим и Константин 

ФЛОРЯ. Соучастие в преступлении: 
учеб. пособие. К.: КГУ, 1984. 56 c.

Constantin Florea
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ФЛОРЯ, Константин и Л. КУШ-
НИР. Социалистическая собствен-
ность неприкосновенна. К.: Картя 
молдовеняскэ, 1989. 24 с.

ФЛОРЯ, Константин и А.Н. ТЕЛЕ-
ВКА. Влияние некоторых социаль-
ных факторов на назначение нака-
зания. К., 1974. 33 c.

ФЛОРЯ, Константин и Г. ХИОАРЭ. 
Оступился – можешь исправиться. 
К.: Картя молдовеняскэ, 1989. 141 c.

ФЛОРЯ, Константин. Вина и уго-
ловная ответственность. К.: Картя 
молдовеняскэ, 1987. 159 c.

ФЛОРЯ, Константин. Назначе-
ние наказания с учетом причин со-
вершенного преступления: автореф. 
дис. канд. юрид. наук (12.00.08). М., 
1970. 25 c.

ФЛОРЯ, Константин. Назначение 
наказания с учетом причин совер-
шенного преступления. К.: Штиин-
ца, 1980. 135 с.

ФЛОРЯ, Константин. Трудиться 
обязан каждый. К.: Картя молдове-
няскэ, 1986. 81 c.

 * * *
ФЛОРЯ, Константин. Влияние не-

посредственной обстановки совер-
шения преступления на назначение 
наказания. Советская юстиция. 
1969, 22, 12-13. ISSN 0131-6761.

Omagii:
Conferinţa internaţională știinţifico-

practică „Probleme actuale ale legislaţi-
ei naţionale în contextul procesului inte-
graţionist european”, consacrată memo-
riei ilustrului jurist, savant și pedagog 
Constantin Florea. Ch: USM, 2008. 370 
p, ISBN 978-9975-70-732-9. 

Constantin FLOREA. In memoriam. 
[citat 29 noiem. 2015]. Disponibil: http://
www.usem.md/uploads/files/USeM.pdf

FLOREA Eugen s-a născut la 24 iu-
nie 1975 în or. Chişinău. În 1992 a 

absolvit şcoala medie nr.6 din Chişinău, 
după care a fost admis la Facultatea de 
Drept a USM. Aici, în 1997, a absolvit 
studiile de licenţă şi, în 2000, cele de 
masterat. În 2000-2003 e doctorand la 
Facultatea de Drept a Universității de 
Stat „M.v. Lomonosov”, rusia. Acolo, 
în 2003, a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.08-Drept penal (cri-
minologie) – Личность преступни-
ка (криминологическое и уголовно-
правовое исследование), conducător 
ştiinţific Gheorghe GLADCHI, dr. 
hab., prof.

Tema tezei de doctor habilitat - Pre-
venirea și combaterea escrocheriilor 
bancare.

În 2005 a obţinut o stagieri la Uni-
versitatea din Memphis, Tennessee din 
SUA, în cadrul programului Fulbright 
Scholar (2005-2006).

În 2005 şi-a început activitatea di-
dactică la USeM: conferențiar univer-
sitar la Catedra ştiințe penale, Facul-
tatea de Drept, disciplina de predare 
– Criminologia; decan al Facultăţii de 
Limbi Moderne.

Autor a peste 30 de publicații 
ştiințifice şi ştiințifico-didactice.

Bibliografie selectivă:
FLOreA, e. şi A. ȘevCIUC. Bazele 

comportamentului infracţional în le-
gislaţia penală actu-
ală a rM. Analele șt. 
ale USM. Ser. Șt. so-
cioumanistice. 2004, 
2, 64-69. ISSN 1857-
3622.

FLOreA, eugen. 
Personologia crimi-
nală – ştiinţa despre Eugen Florea
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personalitatea infractorului. In: Pro-
bleme actuale ale legislaţiei naţionale în 
contextul procesului integraţionist euro-
pean: materialele conf. intern. șt.-pract., 
consacrată memoriei ilustrului jurist, 
savant și pedagog Constantin Florea, 15 
dec. 2007. Ch.: USM, 2007, pp. 97-100.

FLOrYA, eugene and Leon r. er-
STAD. Corporate Criminal Liability: 
the International experience and the 
Perspectives in Moldova. Analele șt. ale 
USM. Ser. Șt. socioumanistice. 2003, 2, 
380-384. ISSN 1857-3622.

 * * *
ФЛОРЯ, Е.К. Личность преступ-

ника: Криминологическое и уголовно-
правовое исследование: aвтореф. 
дис. канд. юрид. наук. 12.00.08. М., 
2003. 23 с.

ФЛОРЯ, Е.К. Личность преступ-
ника (криминологическое и уголовно-
правовое исследование): дис. канд. 
юрид. наук: 12.00.08. К., 2002. 185 c.

ФЛОРЯ, Е.К. Основы криминаль-
ной персонологии = Fundamentals of 
Criminal Personology. К.: Ce USM, 
2008. 188 p. ISBN 978-9975-70-479-3.

 * * *
ФЛОРЯ, Е.К. Актуальные вопро-

сы условного осуждения. B: Analele 
șt. ale USM, Ser. nouă, nr. 7. Şt. juridice. 
Ch.: USM, 2004, cc. 190-198.

ФЛОРЯ, Е.К. О причинах и меха-
низме „безмотивной» агрессии не-
совершеннолетних. B: Probleme de 
prevenire și combatere a delicvenţei 
juvenile, traficului de fiinţe umane și 
migraţiunii ilegale: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 23-24 apr. 2004. Ch.: 
Acad. „Ştefan cel Mare”, 2004, cc. 275-
278.

ФЛОРЯ, Е.К. Понятие мошенни-
чества и смежные категории. B: Pro-
bleme actuale ale legislaţiei naţionale în 

contextul procesului integraţionist Euro-
pean: materialele conf. intern. șt.-pract., 
consacrată memoriei ilustrului jurist, 
savant și pedagog Constantin Florea, 15 
dec. 2007. Ch.: USM, 2007, cc. 100-103.

ФЛОРЯ, Е.К. Понятие мошенни-
чества: уголовно-правовой и кри-
минологический подходы. B: Analele 
șt. ale USM, Ser. nouă, nr. 8. Șt. juridice. 
Ch.: Ce USM, 2005, cc. 411-422.

ФЛОРЯ, Е.К. Проблема функцио-
нального разграничения институ-
тов субъекта преступления и лич-
ности преступника в современном 
уголовном праве. B: Analele șt. ale 
USM, Ser. nouă, nr. 7. Șt. juridice. Ch.: 
USM, 2004, 184-190.

ФЛОРЯ, Е.К. Проблемы корруп-
ции в системе высших учебных за-
ведений Молдовы. B: Cultura juridică 
și prevenirea corupţiei: material conf. in-
tern., 1 noiem. 2007. Ch.: Transparency 
Intern.-Moldova, 2007, cc. 252-258.

ФЛОРЯ, Е.К. Финансовые пира-
миды как вид банковского мошен-
ничества: понятие, признаки и де-
терминанты. Revista de Știinţe penale. 
2007, 3, 154-163. ISSN 1812-3392.

FLOREA Vasile s-a născut la 18 ia-
nuarie 1936 în com. Durleşti, jud. 

Lăpuşna. În 1950-1954 şi-a făcut studi-
ile la Școala de vinificaţie şi viticultu-
ră din Chişinău. Absolvent cu Magna 
cum laude al Institu-
tului juridic din Har-
kov, promoţia anului 
1962.

Sub conducerea lui 
A.A. PIONTKOv-
SKI, membru cores-
pondent al Academi-
ei de Știinţe a UrSS, Vasile Florea
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prof. univ., dr. hab. în drept, apoi a prof. 
v.N. KUDrYAvTSev, a susținut, în 
1974, teza de doctorat Răspunderea pe-
nală pentru infracţiuni săvârșite în stare 
de ebrietate, în cadrul Institutului de Stat 
şi Drept al Academiei de Știinţe a UrSS. 
Tema tezei de doctor habilitat - Răspun-
derea penală pentru infracţiuni medicale.

În 1962 şi-a început cariera profesio-
nală în cadrul MAI al rM: anchetator 
la Procuratura din or. Tiraspol (1962-
1971), şef adjunct al Secţiei anchetă 
penală (1972-1985). Din 1991 a activat 
în cadrul Academiei Naţionale de Poli-
ţie „Ștefan cel Mare”: lector superior al 
Catedrei de drept penal şi criminologie, 
conferenţiar universitar şi şef al Cate-
drei ştiinţe penitenciare, drept penal şi 
criminologie (2002-2005), conferenţiar 
universitar interimar (din 2005), pro-
fesor universitar interimar (din 2008); 
activitatea didactică fiind acoperită cu 
ore de curs la disciplinele Drept penal, 
Drept execuţional-penal.

Membru al CȘS. I s-au conferit gradul 
de colonel de poliție, titlul ştiințifico-
didactic conferențiar universitar. 

A participat ca expert la foruri şti-
inţifice de nivel internaţional: Ședința 
consultativă în domeniul prevenirii 
HIV, Agenţia Naţiunilor Unite pentru 
Combaterea Drogurilor şi Criminalită-
ţii, Programul Naţiunilor Unite pentru 
SIDA (Kiev, Ucraina, 2012), conferinţa 
internaţională Problemele actuale pri-
vind învăţământului juridic (Academia 
MAI, Minsk, Belaruşi).

Autor a peste 100 de lucrări în dome-
niul dreptului, a pus bazele dreptului 
penal medical în rM. 

La 17 ian. 2014 Academia»Ștefan cel 
Mare” a organizat „Masa rotundă” cu 
genericul Vasile Florea – 50 ani de acti-
vitate profesională și știinţifică.

18 ianuarie 2016 în incinta Academi-
ei „Ștefan cel Mare” a avut loc Masa ro-
tundă ştiinţifică, consacrată celebrării 
celor 80 de ani de la nașterea profesoru-
lui Vasile Florea, doctor în drept, con-
ferenţiar universitar al Catedrei ştiinţe 
penale.

A fost decorat cu Ordinul Gloria 
Muncii (2012).

Bibliografie selectivă:
FLOreA, vasile et. al. Aplicarea pe-

depselor penale. Ch., 1994.
FLOreA, vasile şi Liubovi FLO-

reA. Dreptul execuţional penal: (con-
cept, destinaţie). Ch: ArC, 1999. 287 p. 
ISBN 9975-61-089-7.

FLOreA, vasile, C. OSADCII şi O. 
rUSU Drept execuţional penal: curs de 
lecţii. Ch.: ArC, 1999. 275 p.

FLOreA, vasile. Răspunderea pena-
lă pentru infracţiunile medicale: autore-
ferat (12.00.08). Ch., 2007, 58 p.

FLOreA, vasile. Răspunderea pena-
lă pentru infracţiunile medicale: mono-
gr. Ch.: epigraf, 2006. 332 p. ISBN 978-
9975-903-01-1.

FLOreA, vasile. Răspunderea pena-
lă pentru infracţiunile medicale: tz. dr. 
(12.00.08). Ch., 2007. 210 p.

 * * *
FLOreA, vasile. Infracţiunile medi-

cale împotriva vieţii şi sănătăţii pacien-
ţilor. Sănătate publică, economie și ma-
nagement în medicină. 2007, 6, 31-33. 
ISSN 1729-8687.

FLOreA, vasile. Problema respon-
sabilităţii pentru infracţiunile comise 
în stare de ebrietate alcoolică sau nar-
cotică. Legea şi viața. 2008, 11, 26-28. 
ISSN 1810-309X.

 * * *
ФЛОРЯ, В.Н. Врачебные престу-

пления недоказуемы и ненаказуе-



263Dicţionar enciclopedic

мы? (медицина и право). К.: Реклама, 
2001. 58 c.

ФЛОРЯ, В.Н. Ответственность 
за совершение преступления в со-
стоянии опьянения: aвтореф. дис. 
М., 1974. 22 c. 

ФЛОРЯ, В.Н. Уголовная ответ-
ственность за врачебные престу-
пления. К.: Реклама, 2004. 160 c. ISBN 
9975-932-98-3.

 * * *
ОСТАВЧУК Д.И. и В.Н. ФЛО-

РЯ. Коррупционные проявления в 
лечебных учреждениях Республи-
ки Молдова (обзор следственно-
судебной практики). Медицинское 
право. 2012, 1(41), 52-55. ISSN 0044-
197X.

ОСТАВЧУК Д.И. и В.Н. ФЛОРЯ. 
Показания потерпевших по делам 
о врачебных преступлениях. Адво-
катская практика. 2012, 2, 11-13. 
ISSN 1999-4826.

ФЛОРЯ, В.Н. Врачебная ошиб-
ка с тяжкими последствиями и ее 
юридическая квалификация. Закон 
и жизнь. 2009, 5, 12-13. ISSN 1810-
3081.

ФЛОРЯ, В.Н. Закон о правах и от-
ветственности пациента – надежная 
защита от противоправных посяга-
тельств. Медицинское право. 2006, 4, 
47-49. ISSN 0044-197X.

ФЛОРЯ, В.Н. Знакомьтесь: 
научно-практический журнал «Ме-
дичне право». Вестник Минздрава 
РМ. 2009, 3, 17.

ФЛОРЯ, В.Н. Издательская новин-
ка: научно-практический журнал 
«Медичне право». Закон и жизнь. 
2009, 3, 23. ISSN 1810-3081.

ФЛОРЯ, В.Н. К вопросу о ненад-
лежащем оказании кардиологиче-
ской (кардиохирургической) помо-

щи. Медицинское право. 2011, 1(35), 
43-46. ISSN 0044-197X.

ФЛОРЯ, В.Н. Как не надо вести 
научные дискуссии. Закон и жизнь. 
2008, 10, 33-35. ISSN 1810-3081.

ФЛОРЯ, В.Н. Коррупция и полу-
чение незаконного вознагражде-
ния в лечебных учреждениях Респу-
блики Молдова. Медицинское право. 
2011, 5(39), 44-47. ISSN 0044-197X.

ФЛОРЯ, В.Н. Криминологическая 
характеристика преступности не-
совершеннолетних. Закон и жизнь. 
2008, 9. C- 22-24. ISSN 1810-3081.

ФЛОРЯ, В.Н. Кто расследует вра-
чебные преступления? Закон и 
жизнь. 2007, 9, 11-13. ISSN 1810-3081.

ФЛОРЯ, В.Н. Лишение жизни по 
желанию лица (эвтаназия). Медич-
не право. 2009, 3, 43-45. ISSN: 2072-
084X.

ФЛОРЯ, В.Н. Методика рассле-
дования врачебных преступлений 
против жизни и здоровья пациен-
тов. Медицинское право. 2007, 2, 48-
52. ISSN 0044-197X.

ФЛОРЯ, В.Н. Научное исследова-
ние проблем судебно-медицинской 
экспертизы ненадлежащей помощи 
больному. Медицинское право. 2011, 
2(36), 42-44. ISSN 0044-197X.

ФЛОРЯ, В.Н. Научные основы ис-
следования проблем уголовного 
права. Закон и жизнь. 2008, 12, 32-34. 
ISSN 1810-3081.

ФЛОРЯ, В.Н. О проблеме инфор-
мированного добровольного согла-
сия пациента на медицинское вме-
шательство. Медицинское право. 
2011, 4(38), 43-47. ISSN 0044-197X.

ФЛОРЯ, В.Н. Основания уголов-
ной ответственности за престу-
пления, совершенные в состоянии 
опьянения. В: Проблемы государ-
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ства и права на современном эта-
пе: тр. науч. сотрудников и аспи-
рантов. М.: Ин-т государства и пра-
ва Акад. наук СССР, 1974, вып. 8, cc. 
169-177. 

ФЛОРЯ, В.Н. Ответственность за 
врачебные преступления по Уго-
ловному кодексу Румынии. Меди-
цинское право. 2004, 4, 51-55. ISSN 
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ФЛОРЯ, В.Н. Пожизненное за-
ключение или смертная казнь. За-
кон и жизнь. 2009, 4, 33-35. ISSN 
1810-3081.

ФЛОРЯ, В.Н. Принудительное ле-
чение алкоголиков. Проблемы госу-
дарства и права. 1975, 10, 199-204. 

ФЛОРЯ, В.Н. Пьянство и алкого-
лизм как причина преступности. В: 
Проблемы государства и права на 
современном этапе: тр. науч. со-
трудников и аспирантов. М.: Ин-т 
государства и права Акад. наук 
СССР, 1973, вып. 7, cc. 197-204. 

ФЛОРЯ, В.Н. Режим отбыва-
ния лишения свободы в различных 
странах. Закон и жизнь. 2008, 1, 12-
14. ISSN 1810-3081.

ФЛОРЯ, В.Н. Следственно-
судебная практика по делам о вра-
чебных преступлениях. Закон и 
жизнь. 2007, 8, 25-27. ISSN 1810-3081.

ФЛОРЯ, В.Н. Судебно-
медицинская экспертиза по делам 
о врачебных преступлениях. Закон 
и жизнь. 2009, 1, 14-15. ISSN 1810-
3081.

ФЛОРЯ, В.Н. Судебно-
медицинская экспертиза по делам 
о врачебных преступлениях. Меди-
цинское право. 2009, 2, 41-42. ISSN 
0044-197X.

ФЛОРЯ, В.Н. Уголовная ответ-
ственность за врачебные престу-

пления. Вестник Минздрава РМ. 
2008, 9, 8-10.

ФЛОРЯ, В.Н. Уголовно-испол-
нительное законодательство РМ. 
Закон и жизнь. 2007, 12, 33-35. ISSN 
1810-3081.

ФЛОРЯ, В.Н. Уголовное дело вра-
ча Н.Ч. Медицинское право. 2008, 4, 
28-30. ISSN 0044-197X.

ФЛОРЯ, В.Н. УК Республики Мол-
дова (сравнительное правоведение). 
Закон и жизнь. 2009, 6, 22-23. ISSN 
1810-3081.

ФЛОРЯ, В.Н. Юридическое зна-
чение согласия пациента на меди-
цинское вмешательство, повлекшее 
его гибель или тяжкие увечья. Ме-
дицинское право. 2010, 5(33), 50-55. 
ISSN 0044-197X.

FORTUNA Ghenadie s-a născut la 
24 martie 1963. În 1985 a absolvit 

Facultatea de Drept a USM.
A făcut studii de doctorat la Facul-

tatea de Drept a Universității de Stat 
„M.v. Lomonosov” or. Moscova, rusia, 
unde, în 1992, a susținut teza de doc-
torat la specialitatea 12.00.08-Drept 
penal – Уголовно-правовая борьба с 
массовыми беспорядками, conducă-
tor ştiinţific G.N. BOrZeNKOv, dr., 
prof. univ. 

În 1985 şi-a început cariera profesio-
nală ca lector, din 2010 lector superior 
la Catedra drept pe-
nal şi criminologie a 
Facultății de Drept a 
USM; cursul de pre-
dare – Dreptul penal. 
Partea generală.

În 1993 a devenit 
membru al Uniunii 
Avocaților din PM, Ghenadie Fortuna
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avocat la BAA Facultatea de Drept. În 
2013 a fost numit în funcția de membru 
al Consiliului Superior al Procurorilor. 

Bibliografie selectivă:
ФОРТУНА, Геннадий. Уголовно-

правовая борьба с массовыми беспо-
рядками: автореф. дис. канд. юрид. 
наук. 12.00.08. М., 1992. 19 с.

ФОРТУНА, Геннадий. Уголовно-
правовая борьба с массовыми беспо-
рядками: дис. канд. юрид. наук. М., 
1992. 184 c. 

 * * *
ФОРТУНА, Геннадий. Уголовно-

правовая борьба с массовыми бес-
порядками. Вестник Московского 
Ун-та. Сер. 11: Право. 1992, 2, 37-43. 
ISSN 0130-0113.

FRUNZĂ Iurie s-a născut la 24 iulie, 
1966 în s. Hârbovăţul vechi, r-nul 

Anenii Noi. În perioada 1987-1992 
a fost student la Facultatea de Drept, 
USM. În 1992-1996 a urmat doctoran-
tura la IFSD al AȘM. 

În 1999 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.01-Teoria statului şi 
dreptului; Istoria statului şi dreptului; 
Instituţii politice şi de drept – Forma-
rea organelor judiciare și extrajudiciare 
în RSSM, conducător ştiinţific Andrei 
SMOCHINĂ, dr. hab., prof. univ.

După absolvirea Facultăţii a fost nu-
mit procuror în Secţia militară a Pro-
curaturii Generale a rM (1992-1993). 
În 1993-1995 a executat funcţia de an-
chetator penal pe cauze economice în 
subdiviziunile OAI ale rM. 

Activitatea didactică şi managerială a 
început-o în 1996, în cadrul Departa-
mentului drept al ULIM: lector, lector 
superior la Catedra discipline statale 

(1996-2002), prode-
can (1998-2000), şef 
al Catedrei drept pe-
nal şi criminologie 
(2004-2005), confe-
renţiar interimar la 
Catedra drept public 
(2008-2009). Decan 
al Facultăţii de Drept 
la Universitatea Sla-
vonă în perioada 2002-2004 şi 2013; 
din 2004 – conferenţiar la Catedra dis-
cipline statale, ulterior, drept privat la 
Universitatea Slavonă. 

Titular al cursurilor universitare: Is-
toria statului și dreptului RM, Teoria 
generală a dreptului, Problemele teoriei 
generale a statului și dreptului, Avocatu-
ra, Teoria și practica avocaturii, Drep-
tul procesual penal, Dreptul civil, part. 
II; autor al cursurilor de specializare 
la specialitatea Drept economic: Teoria 
obligaţiilor, Teoria și tehnica întocmi-
rii contractelor, Problemele actuale ale 
Dreptului muncii. În cadrul ULIM, a 
fost coordonator al cercului ştiinţi-
fic studenţesc WALLHALA, a gestio-
nat activitatea ştiinţifică a studenţilor 
(1998-2000) şi a coordonat avizarea te-
zelor de doctorat în drept (2000-2007). 

Cercetător ştiinţific coordonator al 
ICPj al AȘM (din 2010). Din 1996 - 
membru al Uniunii Avocaților din Mol-
dova şi fondator al CA Frunză Iurie.

Membru al SȘP, la specialitatea 
12.00.01, ULIM (2002-2005). Membru 
al colegiilor de redacţie: Legea și viaţa 
(2002-2004), Anale ULIM, Seria Drept; 
a culegerii Aspecte juridice ale societăţii 
civile: realităţi și perspective (2003).

A participat la diverse simpozioane, 
seminare, conferinţe de specialitate 
la Chişinău, Bălţi, Odesa (Ucraina), 
Craiova (românia) etc. A întreprins 

Iurie Frunză 
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stagii de formare profesională în or. 
Hanover, rFG (1996), la Budapesta, 
Ungaria (1998), Pedagogia și psihologia 
învățământului superior (ULIM, 2002).

Autor a peste 30 de lucrări ştiinţifi-
ce şi metodico-didactice în domeniile 
Istoriei statului și dreptului RM, Învăţă-
mântului superior specializat, Avocato-
logiei, Tehnicii legislative, Constituţio-
nalismului în RM, Funcţionării institu-
ţiilor democratice în statul de drept.

Mențiuni: Diploma Monografia anu-
lui în cadrul ULIM (2000), Premiul 
ULIM (2002).

Bibliografie selectivă:
FrUNZĂ, Iurie, Ion DULSCHI, 

Marcel CUȘNIr et. al. Teoria generală 
a statului și dreptului: în întrebări și răs-
punsuri. Ch., 2003. 180 p.

FrUNZĂ, Iurie. Formarea organe-
lor judiciare și extrajudiciare în RSSM 
(1924-1952): autoreferat (12.00.01). 
Ch., 1999. 27 p.

FrUNZĂ, Iurie. Formarea organe-
lor judiciare și extrajudiciare în RSSM 
(1924-1952): tz. dr. (12.00.01). Ch.: 
ULIM, 1999. 148 p.

FrUNZĂ, Iurie. Organele judiciare 
și extrajudiciare din Moldova sub regim 
totalitar bolșevic: monogr. Ch.: Pontos, 
2000. 288 p. ISBN 997-5938-12-4; 978-
997-5938-129.

FrUNZĂ, Iurie. Organizarea profesi-
ei de avocat în RM: monogr. Ch.: Univ. 
Slavonă, 2011. 344 p. ISBN 978-9975-
4020-6-4.

FURDUI Sergiu s-a născut la 26 
martie 1962 în s. Cărpineni, r-nul 

Hânceşti. A absolvit Școala medie 
(1979) şi Școala profesional-tehnică 
din satul natal. În 1980 a fost înrolat 

în serviciul militar, 
după care, în 1982, 
a devenit student al 
Facultății de Drept a 
USM (1982-1987).

În 1998, în cadrul 
ULIM, a susținut 
teza de docto-
rat la specialitatea 
12.00.02-Drept pu-
blic (administrativ) – Procedura în ca-
zurile cu privire la contravenţiile admi-
nistrative.

Și-a început cariera profesională în 
funcţie de consilier pe probleme juridice 
la Comitetul executiv Hânceşti (1987-
1990). Din 1990 a exercitat funcții în 
structurile sistemului judecătoresc al 
rM: judecător, vicepreşedinte al judecă-
toriei Hânceşti, judecător la Tribunalul 
Chişinău (1996-2000), judecător la Cur-
tea de Apel Сhişinău (2000). 

În 2003 a fost numit judecător al 
Curţii Supreme de justiţie şi confirmat 
în componenţa Colegiului penal; din 
2012 – vicepreşedinte al Colegiului pe-
nal al Curţii Supreme de justiţie. 

În 2007 i s-a fost conferit gradul Su-
perior de calificare al judecătorului. 

În 1998 a fost lector a cursului de in-
struire juridică la Centrul de Perfecţi-
onare a Cadrelor justiţiei şi la Centrul 
de Drept al Avocaților din rM. Confe-
renţiar universitar la Catedra de drept 
constituţional şi drept administrativ a 
Facultăţii de Drept a USM. 

În 2004 i-a fost conferit titlul ştiin-
ţifico-didactic conferenţiar universitar 
(docent) în Drept public. 

Formator al INj. Membru al SȘP 
interuniversitar, la specialitatea 
12.00.02-Drept public, din 2006. re-
prezentant ICNUr, rM. A partici-
pat la elaborarea actelor legislative ca 

Sergiu Furdui
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membru al grupului de lucru pentru 
pregătirea proiectului Codului contra-
venţional în lectura a doua şi cea finală 
(2001, 2005).

A prezentat comunicări la conferin-
ţe ştiinţifice internaţionale, colocvii şi 
simpozioane.

Autor a peste 120 de publicaţii prac-
tico-ştiinţifice, preponderent în dome-
niul contravenţiilor. 

Cetăţean de onoare al satului natal 
Cărpineni.

Bibliografie selectivă:
FUrDUI, Sergiu et. al. Administrarea 

eficientă a justiţiei. Ch.: Cartier, 2006. 
363 p. ISBN 978-9975-79-392-6

FUrDUI, Sergiu. Dreptul contraven-
ţional. Ch.: Cartier, 2005. 248 p. ISBN 
9975-79-310-X.

FUrDUI, Sergiu. Probleme de drept 
și soluţii din activitatea judecătorească. 
Ch.: Cu drag, 2012. 360 p. ISBN 978-
9975-4250-7-0. 

FUrDUI, Sergiu. Procedura în ca-
zurile cu privire la contravenţiile admi-
nistrative: autoreferat (12.00.02). Ch., 
1998. 21 p.

FUrDUI, Sergiu. Procedura în cazu-
rile cu privire la contravenţiile adminis-
trative: monogr. Ch., 2000. 200 p. ISBN 
9975-9588-2-6.

FUrDUI, Sergiu. Procedura în ca-
zurile cu privire la contravenţiile admi-
nistrative: tz. dr. drept (12.00.02). Ch., 
1998. 150 p.

FUrDUI, Sergiu. Programa analitică 
la disciplina academică: Dreptul contra-
venţional. Ch., 2005. 30 p.

 * * *
FUrDUI, Sergiu. Accesul la justi-

ţie în cazul renunţării procurorului la 
învinuire. Revista Naţională de Drept. 
2003, 2, 4-7. ISSN 1811-0770.

FUrDUI, Sergiu. Activitatea prac-
tico-ştiinţifică a judecătorului – parte 
componentă a activităţii judecătoreşti. 
Legea și viaţa. 2011, 9, 23-24. ISSN 
1810-309X.

FUrDUI, Sergiu. Adoptarea Codului 
contravenţional – activitate importantă 
pe calea realizării Constituţiei şi con-
cepţiei reformei judiciare şi de drept în 
rM. In: Anale șt. ale Academiei „Ștefan 
cel Mare” a MAI al RM a MAI. Ch., 
2007, pp. 57-67.

FUrDUI, Sergiu. Adoptarea Codu-
lui contravenţional – etapă logică în 
evoluţia procesului legislativ din rM. 
Revista Naţională de Drept. 2005, 8, 22-
26. ISSN 1811-0770.

FUrDUI, Sergiu. Amnistia – o pro-
blemă importantă în exercitarea justi-
ţiei. Themis. 2001, 8, 36-37. ISSN: 1529-
6709.

FUrDUI, Sergiu. Aprecierea probe-
lor – activitate importantă a instanţei 
de judecată. Legea și viaţa. 2011, 5, 
9-14. ISSN 1810-309X.

FUrDUI, Sergiu. Argumente pro în 
vederea constituirii Dreptului contra-
venţional ca ramură de drept autono-
mă în sistemul de drept al rM. Revis-
ta Naţională de Drept. 2005, 9, 27-32. 
ISSN 1811-0770.

FUrDUI, Sergiu. Aspecte din juris-
prudenţa Curţii Supreme de justiţie 
în cauzele penale privind infracţiunile 
de trafic de persoane. In: Reafirmarea 
drepturilor și libertăţilor fundamentale 
la 60 de ani ai Declaraţiei universale a 
drepturilor omului. Ch.: USeM, 2009, 
pp. 164-169.

FUrDUI, Sergiu. Aspecte privind 
prevenirea şi combaterea traficului de 
persoane în rM. Legea și viaţa. 2007, 6, 
4-8. ISSN 1810-309X.

FUrDUI, Sergiu. Codul contraven-
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ţional – sarcină inclusă în programul 
de activitate pentru realizarea preve-
derilor constituţiei şi ale concepţiei 
reformei judiciare şi de drept în rM. 
In: Dezvoltarea constituţională a RM la 
etapa actuală: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 22-23 sept. 2004, Bălţi. Ch.: 
Tip. Centrală, 2004, pp. 423-427.

FUrDUI, Sergiu. Concluzii la exa-
menul jurisprudenţei Curţii Supreme 
de justiţie în cauzele penale privind in-
fracţiunile de trafic de fiinţe umane şi 
trafic de copii. Legea și viaţa. 2008, 10, 
9-13. ISSN 1810-309X.

FUrDUI, Sergiu. Concluzii şi consi-
derente cu privire la judecarea apelului 
în cauza penală. Legea și viaţa. 2009, 6, 
4-14. ISSN 1810-309X.

FUrDUI, Sergiu. Concluzii şi consi-
derente cu privire la judecarea apelului 
în cauza penală. Revista Naţională de 
Drept. 2009, 6, 27-38. ISSN 1811-0770.

FUrDUI, Sergiu. Consideraţii asu-
pra procedurii contravenţionale în vii-
toarea reglementare legislativă. Legea și 
viaţa. 1998, 8, 13-17. ISSN 1810-309X.

FUrDUI, Sergiu. Consideraţii asu-
pra situaţiei juridice când procurorul 
renunţă la învinuire în şedinţa de ju-
decată. Avocatul Poporului. 2003, 3-4, 
3-4. ISSN 1819-7141.

FUrDUI, Sergiu. Cu privire la apli-
carea cursului de instruire juridică 
Drept contravenţional. Legea și viaţa. 
2009, 4, 4-5. ISSN 1810-309X.

FUrDUI, Sergiu. Cu privire la apre-
cierea probelor puse la baza sentinţei 
(aspecte din practica judiciară). Avo-
catul Poporului. 2005, 9, 9. ISSN 1819-
7141.

FUrDUI, Sergiu. Cu privire la Codul 
contravenţional. Avocatul Poporului. 
2010, 1-2, 16-24. ISSN 1819-7141.

FUrDUI, Sergiu. Cu privire la Codul 

contravenţional. Themis. 2010, 2, 5-13. 
ISSN: 1529-6709.

FUrDUI, Sergiu. Cu privire la disci-
plina de instruire juridică Drept con-
travenţional. Studii Juridice Universita-
re. 2009, 1-2, 92-97. ISSN 1857-4122.

FUrDUI, Sergiu. Cu privire la inter-
pretarea şi aplicarea prevederilor arti-
colelor 413, 414 CPP ce reglementează 
procedura judecării apelului. Revista 
INJ. 2009, 3, 48-61. ISSN 1857-2405.

FUrDUI, Sergiu. Cu privire la lo-
cul şi rolul instanţelor judecătoreşti 
în sistemul organelor competente să 
soluţioneze cazurile contravenţionale. 
Avocatul Poporului. 2005, 7, 7-10. ISSN 
1819-7141.

FUrDUI, Sergiu. Cu privire la pro-
cedura de admisibilitate a recursului 
în anulare declarat împotriva deciziei 
Colegiului penal al Curţii Supreme de 
justiţie. Legea și viaţa. 2008, 7, 58. ISSN 
1810-309X.

FUrDUI, Sergiu. Cu privire la pro-
iectul Codului contravenţional al rM. 
Legea și viaţa. 2005, 5, 9. ISSN 1810-
309X.

FUrDUI, Sergiu. Cu privire la rezol-
varea problemei de aplicare a depoziţi-
ilor art. 10, lit. h din Legea, privind am-
nistia în legătură cu aniversarea a X-a 
de la proclamarea independenţei rM. 
Avocatul Poporului. 2001, 10-12, 17-18. 
ISSN 1819-7141.

FUrDUI, Sergiu. Cu privire la rolul 
instanţelor judecătoreşti în elaborarea 
şi aplicarea Codului contravenţional. 
Revista INJ. 2009, 4, 59-69. ISSN 1857-
2405.

FUrDUI, Sergiu. Cu privire la si-
tuaţia când fapta relevată în procesul 
verbal este apreciată ca infracţiune. 
Themis. 2002, 11, 24-25. ISSN: 1529-
6709.
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FUrDUI, Sergiu. Cu referire la con-
stituirea dreptului contravenţional în 
sistemul de drept şi de ştiinţe juridice 
ale rM. Legea și viaţa. 2003, 12, 6-11. 
ISSN 1810-309X.

FUrDUI, Sergiu. Curriculum la dis-
ciplina de instruire în cadrul INj din 
rM „Administrarea cauzelor contra-
venţionale”. In: Formare iniţială: cur-
riculum. INJ din RM. Ch., 2007, pp. 
256-278.

FUrDUI, Sergiu. Demers la funda-
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al cursurilor de predare: Dreptul inter-
naţional public, Dreptul internaţional 
umanitar, Dreptul refugiaţilor, Răspun-
derea și jurisdicţia în dreptul internaţio-
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versitatea Sorento, Lecce, Italia, 2009), 
Bursa Guvernului Franţei (Université 
„Montesquieu” Bordeaux Iv, Franţa, 
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bru al Comitetului Naţional pentru co-
ordonarea şi implementarea dreptului 
internaţional umanitar (2005-2011), 
expert al proiectului Support to PCA 
and WTO Implementation, and to EU/
Moldova European Neighbourhood Po-
licy Action Plan (ENPAP) (2006), mem-
bru al Asociaţiei de drept internaţional 
al Federaţiei ruse (2005-2010), mem-
bru al Comisiei specializate pentru 
evaluarea Universității de Stat „Alecu 
russo” (Bălţi, profilul de cercetare Di-
mensiunea socio-juridică a procesului 
de integrare a RM în comunitatea euro-
peană, 2011), expert al Proiectului, pri-
vind măsurarea performanţei judiciare 
în cele 17 ţări din Europa Centrală și 
de Est, inclusiv RM (Universitatea din 
Minnesota, Duluth, SUA, 2010) expert 
al Comitetului Internaţional al Crucii 
roşii (Moscova, Kiev, 2003-2011). Abi-
litat cu dreptul de conducător (consul-
tant) ştiinţific la tezele de doctorat, spe-
cialitatea 12.00.10-Drept internațional 
public(2011).

redactor-şef al publicațiilor ştiinţifi-
ce: Analele ULIM (2005-2006), Analele 
ULIM. Ser. Drept (2007-2008), Studii 
Juridice Universitare (2008-2011), Sym-
posia Studentium ULIM (2004-2005), 
Symposia Professorum ULIM (2005-
2007); membru al colegiului de redac-
ţie Revista Naţională de Drept (2009-
2010).

A participat la întruniri ştiinţifice de 
nivel internaţional în Belaruşi, Franţa, 
Italia, Lituania, Polonia, rusia, ro-
mânia, Ucraina, inclusiv: Promovarea 
drepturilor omului în contextul integră-
rii europene: teorie și practică. Metode 
și forme de racordare a cadrului juridic 
în materie de azil și de refugiaţi al RM și 
al UE (2010(, Știinţa juridică autohtonă 
prin prisma valorilor și tradiţiilor euro-

pene (Symposia Professorum). Știinţa 
juridică în contextul promovării valori-
lor statului de drept (2010), Promovarea 
drepturilor omului în contextul integră-
rii europene: teorie și practică. Dreptul 
internaţional umanitar la 60 de ani de 
la semnarea Convenţiilor de la Geneva 
(2009), Promovarea drepturilor omului 
în contextul integrării europene: teorie 
și practică. Persoanele dispărute fără 
veste: constatări, concluzii, recomandări 
(2009).

A exercitat funcţia de arbitru la di-
verse competiţii intelectuale: concur-
surile naţionale de Drept internaţional 
umanitar (Comitetul Internaţional al 
Crucii roşii în Belarusi, rusia, Ucrai-
na, Moldova, 2004-2008 şi 2009-2012), 
Olimpiada Internaţională de Drept Ti-
neretul pentru pace (Minsk, Belarusi, 
2007 şi 2008), Concursul naţional de 
eseuri studenţeşti la Drept internaţio-
nal umanitar (Comitetul Internaţional 
al Crucii roşii, 2006 şi 2007).

Autor a peste 100 de publicaţii şti-
inţifice, inclusiv monografii, materiale 
didactice şi articole publicate în reviste 
de specialitate din rM, rusia, Ucraina, 
românia, Belarusi.

Mențiuni: Medalia ULIM (2010), 
Menţiune pentru contribuţii apreci-
abile aduse la formarea ofiţerilor de 
informaţii şi securitate, INIS Bogdan, 
Întemeietorul Moldovei, Medalia ULIM 
cu ocazia aniversării de 15 ani ULIM 
(2007), Diplomă pentru succese remar-
cabile, obţinute în cadrul lucrărilor edi-
ţiei a v-a a ses. ştiinţifice anuale a ca-
drelor didactice de la ULIM Symposia 
Professorum (2001).

Bibliografie selectivă:
GAMUrArI, vitalie et. al. Drept 

internațional public: manual. red.-
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coord. A. BUrIAN. ed. a III-a rev. şi 
adăugată. Ch., 2009. 649 p. ISBN 978-
9975-106-43-6.

GAMUrArI, vitalie şi Alexei BAr-
BĂNeAGrĂ. Crimele de război: mo-
nogr. Ch.: Tip. reclama SA, 2008. 500 
p. ISBN 978-9975-9650-6-4.

GAMUrArI, vitalie şi Nicolae OS-
MOCHeSCU. Suveranitatea și drep-
tul internaţional: Probleme teoretice 
și practice actuale: monogr. Ch: CeP 
USM, 2007. 258 p. ISBN 978-9975-70-
366-6.

GAMUrArI, vitalie. Conceptul de 
suveranitate în dreptul internaţional 
contemporan: autoreferat (12.00.10). 
Ch., 2006. 20 p.

GAMUrArI, vitalie. Conceptul de 
suveranitate în dreptul internaţional 
contemporan: tz. dr. (12.00.10). Ch., 
2006. 148 p.

GAMUrArI, vitalie. Dreptul inter-
naţional umanitar și sarcinile impuse de 
conflictele armate contemporane. Ch: 
Grafema Libris, 2009. 28 p. ISBN 978-
9975-52-054-6

GAMUrArI, vitalie. Programa ana-
litică la disciplina Răspunderea și ju-
risdicţia în dreptul internaţional. Ch.: 
Grafema Libris S.r.L., 2008. 28 p. ISBN 
978-9975-52-041-6.

GAMUrArI, vitalie. Regulament 
privind elaborarea tezelor la ciclul II 
„masterat”: metoda de elaborare, reguli 
de oformare, procedura de susţinere. 
Ch: Grafema Libris S.r.L., 2009. 40 p. 
ISBN 978-9975-52-055-3.

 * * *
GAMUrArI, vitalie şi Nicolae OS-

MOCHeSCU. Individualizarea răs-
punderii penale pentru crime de război 
comise în cadrul conflictelor armate 
non-internaţionale: studiu al practicii 
judiciare a statelor şi a organismelor 

internaţionale. Studia Universitatis. 
2008, 4(14), 84-91. ISSN 1814-3199.

GAVAJUC Stela s-a născut la 30 ia-
nuarie 1980 în or. Bălţi. În 1998 a 

absolvit Liceul teoretic „M. eminescu” 
din mun. Bălţi. A făcut studii la Fa-
cultatea de Drept a Universității „Al.I. 
Cuza” din or. Iaşi, românia: licenţiale 
(1998-2002), postuniversitare, speciali-
tatea Drept internațional public și privat 
(2002-2003), studii de doctorat (2009).

În 2009 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal – 
Judecata în primă instanţă în procesul 
penal al RM, coordonator ştiinţific Gri-
gore THeODOrU, dr., prof. univ.

Activitatea profesională şi-a început-
o în 2002 la Catedra drept public a Fa-
cultăţii de Drept a Universității de Stat 
„A. russo” din Bălţi, unde, pe parcurs, 
a deţinut funcţiile: asistent universitar, 
lector (2006-2008), şef al Secţiei ştiin-
ţe penale (din 2006), lector universitar 
superior (din 2009). 

În 2010 a devenit membru al Uniu-
nii Avocaților din Moldova, fondator al 
CA Stela Gavajuc.

A participat la conferinţe ştiinţifice: 
Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului – pilon în protecţia juridică a 
Drepturilor și libertăţilor fundamentale 
în decurs de 60 de ani (2008, Chişinău), 
Premisele dezvoltării economiei naţio-
nale în contextul cri-
zei economice (2010, 
Bălţi), În contextul 
geopolitic contempo-
ran și perspectivele 
integrării europene 
(2010, Chişinău), Pa-
trulaterul Facultăţilor 
de Drept (Universi- Stela Gavajuc
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tatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, românia, 
2007).

A fost menţionată cu Diploma 
Universității de Stat „A. Russo” (2005). 

Bibliografie selectivă:
GAvAjUC, Stela şi vl. rUSU, aut.-al-

căt. Curriculum la disciplina: Drept pe-
nal (Partea generală). Bălţi, 2007. 33 p.

rUSU, vitalie, Stela GAvAjUC şi 
Alexandru GHeOrGHIeȘ. Dicţionar 
de drept Procesual penal. Ch.: Pontos, 
2012. 248 p. ISBN 978-9975-51-351-7.

 * * *
GAvAjUC, Stela. Aprecierea probe-

lor în cadrul judecăţii în primă instanţă 
a cauzelor penale. Legea și viaţa. 2010, 
2, 17-23. ISSN 1810-309X.

GAvAjUC, Stela. Compunerea in-
stanţelor de judecată şi competenţa 
instanţelor judecătoreşti în procesul 
penal al rM. In: RM în contextul ge-
opolitic contemporan și perspectivele 
integrării europene: materialele conf. 
intern. anuale a tinerilor cercetători, 16 
apr. 2010. ed. a Iv-a. Ch.: Pontos, 2010, 
pp. 374-386.

GAvAjUC, Stela. Formarea profesio-
nală a judecătorilor în lumina ultime-
lor prevederi legislative. Legea și viaţa. 
2007, 10, 36-39. ISSN 1810-309X.

GAvAjUC, Stela. Independenţa ju-
decătorilor – garanţie a realizării drep-
tului persoanelor la un proces echita-
bil. Dialogi juridici. 2007, 1, 221-234.

GAvAjUC, Stela. Noţiunea, impor-
tanţa şi formele hotărârilor judecă-
toreşti. Legea și viaţa. 2008, 5, 48-50. 
ISSN 1810-309X.

GAvAjUC, Stela. Oralitatea şi con-
tradictorialitatea – principii procedu-
rale specifice judecăţii în cadrul pro-
cesului penal. Legea și viaţa. 2009, 6, 
52-55. ISSN 1810-309X.

GAvAjUC, Stela. Ordinea de desfă-
şurare şi începutul cercetării judecăto-
reşti. Legea și viaţa. 2005, 11. 2005, 46-
49. ISSN 1810-309X.

GAvAjUC, Stela. Principiul nemij-
locirii şedinţei de judecată – regulă 
specifică a judecării cauzelor în cadrul 
procesului penal. Legea și viaţa. 2009, 
7, 52-54. ISSN 1810-309X.

GAvAjUC, Stela. Procedura delibe-
rării, adoptării şi pronunţării hotărârii 
în cadrul judecăţii în primă instanţă a 
cauzelor penale. Legea și viaţa. 2010, 1, 
34-38. ISSN 1810-309X.

GAvAjUC, Stela. Pronunţarea pri-
mei instanţe prin sentinţă asupra te-
meiniciei oricărei acuzaţii în materie 
penală – garanţie a realizării Dreptu-
lui persoanei la un proces echitabil. 
In: Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului – pilon în protecţia juridică a 
drepturilor și libertăţilor fundamentale 
în decurs de 60 de ani: materialele conf. 
intern. șt.-pract., dec. 2008. Ch.: Pontos, 
2008, pp. 223-231.

GAvAjUC, Stela. Publicitatea şedin-
ţei de judecată – principiu fundamen-
tal al procesului penal. Legea și viaţa. 
2009, 8, 31-35. ISSN 1810-309X.

GAvAjUC, Stela. răspunderea jude-
cătorilor. Legea și viaţa. 2010, 6, 4-10. 
ISSN 1810-309X.

GAvAjUC, Stela. răspunderea patri-
monială a judecătorilor în rM. In: Pre-
misele dezvoltării economiei naţionale 
în contextul crizei economice: materi-
alele conf. intern. șt.-pract., 28-29 mai 
2010. Bălţi: Presa univ. bălţeană, 2010, 
pp. 272-275.

GAvAjUC, Stela. Sentinţa – actul 
procesual prin care prima instanţă se 
pronunţă asupra temeiniciei oricărei 
acuzaţii în materie penală. Legea și via-
ţa. 2009, 1, 46-49. ISSN 1810-309X.
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GHEORGHIţĂ Mihail s-a născut 
la 4 iulie 1948 în s. Floreşti, r-nul 

Ungheni. A absolvit, cu Menţiune, Aca-
demia Militară din or. Moscova, Facul-
tatea de anchetatori (1970-1974) şi tot 
acolo, în perioada 1978-1982, a urmat 
studiile de doctorat.

În 1989 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal – 
Metodica cercetării contrabandei, con-
ducător ştiinţific v. AKIMOv, dr., conf. 
univ.

În 2001 a susținut teza de doctor ha-
bilitat la specialitatea 12.00.08-Drept 
penal – Metodica cercetării infracţiu-
nilor săvârșite de grupările criminale 
organizate. 

Pe parcursul activităţii profesionale, 
a deţinut diverse funcţii în cadrul MAI: 
anchetator, anchetator superior (1974-
1982), anchetator pe cazuri excepţio-
nale a UrSS (1982-1985), şef secţie al 
Direcției anchetă a UrSS, cu sediul în 
or. Moscova (1985-1987). 

în 1987 şi-a început activitatea di-
dactică în funcție de lector superior la 
Facultatea de anchetatori a Academiei 
Militare din or. Moscova (1987-1990). 
În 1990 a fost numit prim-prorector al 
Academiei Naţionale de Poliţie „Ștefan 
cel Mare” a rM (1990-1994). 

În 2001 a devenit membru al Uniunii 
Avocaților din Moldova.

Din 1994, în cadrul ULIM, a deţinut 
funcţii didactice şi manageriale: prim-
prorector (1994-1996), şef al Secţiei 
studii reduse (2002-2003), profesor la 
Catedra drept procesual penal şi crimi-
nalistică a Facultăţii de Drept (2004), 
profesor la Catedra drept public şi la 
Catedra drept procesual penal şi cri-
minalistică a USM (din 2007). Paralel, 
în 1997-2001, a fost prim-prorector la 
Institutul de Știinţe reale. 

Director la Insti-
tutul de expertize 
judiciare şi Crimina-
listică (actualmente 
Centrul Naţional de 
expertize judiciare 
de pe lângă Ministe-
rul justiţiei) în 2004-
2007. Fondator al 
Biroului de expertize 
Credibilitate (2008). 

Membru al grupului de lucru pentru 
elaborarea proiectului Codului de pro-
cedură civilă (1997). Pe parcursul anilor 
1996-1997 a fost consilier prezidenţial 
pe probleme speciale ale rM. În 2005 a 
devenit membru de onoare al Academiei 
Internaţionale de Arte Contemporane. 
Membru activ al Asociaţiei Criminaliş-
tilor din românia (din 2002), membru 
al SȘS interuniversitar pentru susţinerea 
tezelor de doctor la specialitatea Drept 
penal, membru al Senatului ULIM. 

Membru al colegiilor de redacţie al 
revistelor Legea și viaţa şi Avocatul Po-
porului, membru al Consiliilor ştiinţi-
fice ale Revistei române de Criminalisti-
că şi Analelor Universității Spiru Haret, 
seria Știinţe Juridice și Administrative 
(Bucureşti). 

A fost distins cu Diplome de onoare, 
pentru participare la diverse simpozi-
oane internaţionale, în domeniul Cri-
minalisticii. 

Bibliografie selectivă:
GHeOrGHIŢĂ, Mihail, Z. BreGA, 

L. vOZNIUC et. al. Ghid de expertize 
judiciare, Ch., ed. ÎI „Angela Levinţa”, 
2005. 104 p. ISBN 9975-9877-0-2.

GHeOrGHIŢĂ, Mihail. Crimina-
listica. Part. 1: Introducere în crimina-
listică. Ch.: ULIM, 1995, 144 p. ISBN 
5-7790-0159-6.

Mihail Gheorghiță
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GHeOrGHIŢĂ, Mihail. Metodi-
ca cercetării infracţiunilor săvârșite de 
structurile criminale organizate: autore-
ferat (12.00.09). Ch., 2001. 56 p.

GHeOrGHIŢĂ, Mihail. Tactica cer-
cetării la faţa locului. Ch., 2004. 70 p. 
ISBN 9975-9788-3-5.

GHeOrGHIŢĂ, Mihail. Tactica re-
ţinerii bănuitului, învinuitului. Ch., 
2004. 114 p. ISBN 9975-9835-9-6.

GHeOrGHIŢĂ, Mihail. Tezele gene-
rale ale tacticii criminalistice. Ch.: ArC, 
2004. 128 p. ISBN 9975-61-327-6.

GHeOrGHIŢĂ, Mihail Tratat de 
metodică criminalistică. Ch.: CeP 
USM, 2015. 532 p. ISBN 978-9975-71-
606-2.

 * * *
GHeOrGHIŢĂ, M., v. ZUBCO, M. 

AvrAM et. al. Tactica reţinerii bănu-
itului, învinuitului. In: Protecţia drep-
turilor omului la aplicarea măsurilor 
procesuale de constrângere. Ch.: ArC, 
2006, 117-142.

GHeOrGHIŢĂ, Mihail şi Gh. ALe-
CU. Cercetarea criminalistică a unor 
fraude informatice. Revista Română de 
Criminalistică, 2009, 5, 204-208. ISSN 
2069-2625.

GHeOrGHIŢĂ, Mihail şi Gh. ALe-
CU. Interpretarea contemporană a 
crimei organizate. Revista Română de 
Criminalistică, 2009, 4, 247-250. ISSN 
2069-2625.

GHeOrGHIŢĂ, Mihail. Caracteris-
tica şi modelul criminalistic al acci-
dentelor rutiere. Legea și viaţa. 2012, 4, 
4-9. ISSN 1810-309X.

GHeOrGHIŢĂ, Mihail. Consideraţii 
teoretice privind situaţiile de urmărire 
penală. In: Materialele conf. intern. șt.-
pract., 27-28 oct. 2010. Bucureşti, 2010.

GHeOrGHIŢĂ, Mihail. Criminalis-
tica în serviciul justiţiei. In: Materiale-

le Simp. Intern. de Criminalistică. Ch., 
2004, pp. 20-24.

GHeOrGHIŢĂ, Mihail. Criminalis-
tica: de la apariţie la făurire. In: Mate-
rialele Simp. Intern. de Criminalistică. 
Ch., 2004, pp. 11-17.

GHeOrGHIŢĂ, Mihail. Interpre-
tarea contemporană a criminalităţii 
organizate. Revista Română de Crimi-
nalistică, 2009, 5, 247-250. ISSN 2069-
2625.

GHeOrGHIŢĂ, Mihail. Noi abor-
dări ştiinţifice în tactica criminalistică. 
Legea și viaţa. 2012, 2, 4-8. ISSN 1810-
309X.

GHeOrGHIŢĂ, Mihail. Noi reali-
zări ale tacticii criminalistice făurire. 
In: Materialele Simp. Intern. de Crimi-
nalistică, 15 apr. 2010. Bucureşti, 2010.

GHeOrGHIŢĂ, Mihail. Noţiunea, 
obiectul şi sistemul criminalisticii. Re-
vista Română de Criminalistică, 2004, 
2, 17-18. ISSN 2069-2625.

GHeOrGHIŢĂ, Mihail. O gândire 
criminalistică fiecărui jurist. Legea şi 
viaţa, 2009, 11, 4-7.

 * * *
ГЕОРГИЦЭ, М.Ф. Возможности 

судебных экспертиз: криминалисти-
ческое обеспечение. К.: Tip. Centrală, 
2008. 198 с. ISBN 978-9975-78-654-6.

 * * *
ГЕОРГИЦЭ, М.Ф. Специальные 

знания и формы их использования в 
судопроизводстве Республики Мол-
дова. В: Теория и практика судебной 
экспертизы в современных условиях: 
материалы междунар. науч.-практ. 
конф., 14-15 февр. 2007 г. М.: Изд-во 
Проспект, 2007, cc. 29-32.

ГАМЗА, В. и ГЕОРГИЦЭ, М.Ф. До-
знание по делам о контрабанде. Со-
циалистическая законность. 1990, 
4, 49-50. ISSN 0132-1536
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ГЕОРГИЦЭ, М.Ф. ЭВМ – эффек-
тивное средство решения задач сле-
дователей. В: Теория криминалисти-
ки и методика расследования пре-
ступлений: сб. науч. тр. М., 1990, сс. 
132-140, 142.

GHERMAN Marian s-a născut la 1 
mai 1973 în s. Hiliuţi, r-nul Făleşti. 

În 1988 a absolvit, cu Menţiune, Școala 
medie incompletă şi în 1988-1991 şi-a 
continuat studiile la Școala medie spe-
cială republicană „M.v. Frunze” din 
Chişinău. În 1991 a fost înmatriculat la 
Academia Naţională de Poliţie „Ștefan 
cel Mare” a MAI al rM, care a absolvit-
o în 1995, susţinând teza de licenţă, cu 
tema Tâlhăria în scopul sustragerii ave-
rii proprietarului. În 1997-2001 a făcut 
doctorantura în cadrul IFSD al AȘM.

În 2003 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal 
– Aspecte juridico-penale ale huliga-
nismului, conducător ştiinţific Mihail 
BÎrGĂU, dr. hab., prof. univ.

În cadrul Academiei de Poliţie „Ște-
fan cel Mare” a MAI, a deţinut func-
ţiile: lector, lector superior la Catedra 
drept penal şi criminologie, lector su-
perior, conferenţiar universitar la Cate-
dra ştiinţe penitenciare, şef al Catedrei 
investigaţii operative; titular al cursu-
rilor: Dreptul penal (Partea generală), 
Dreptul penal (partea specială), Teoria 
calificării infracţiunilor, Bazele preve-
nirii și descoperirii infracţiunilor eco-
nomico-financiare. Pe parcursul a cinci 
ani, a fost responsabil pentru pregăti-
rea echipei Academiei MAI la Olimpi-
ada interuniversitară anuală (disciplina 
Drept penal). 

I-a fost conferit gradul de colonel de 
poliție. În 2006 i-a fost conferit titlul 

ştiințifică-didactic 
conferenţiar univer-
sitar în Drept penal.

A contribuit la ela-
borarea unor modifi-
cări şi completări ale 
legislaţiei penale şi a 
actelor subordonate, 
care reglementează 
activitatea operativă 
de investigaţii, inclusiv a Legii cu pri-
vire la prevenirea și combaterea spălării 
banilor și finanţarea terorismului. 

A participat la conferinţe ştiinţifice 
naţionale şi internaţionale în Polonia, 
rusia, Ucraina, Moldova.

Bibliografie selectivă:
BÎrGĂU, M. şi Marian GHerMAN. 

Aspecte juridico-penale ale huliganis-
mului: studiu monografic. Ch.: Acad. 
«Ștefan cel Mare” a MAI, 2005. 206 p.

BOrODAC, Alexandru şi Marian 
GHerMAN. Calificarea infracţiunilor: 
manual. Ch., 2006. 192 p. ISBN 978-
9975-78-136-7.

BOrODAC, Alexandru, Marian 
GHerMAN, Nicuşor MALDeA et. al. 
Manual de Drept penal. Partea gene-
rală: pentru învăţământul universitar. 
red. coord. Alexandru BOrODAC. 
Ch.: Tip. Centrală, 2005. 512 p. ISBN 
9975-935-77-X.

COSOvAN, Gh., Marian GHer-
MAN, A. CLeFOS et. al. Îndrumarul 
metodologic privind prevenirea și com-
baterea infracţiunilor de migraţiune ile-
gală, trafic de fiinţe umane și copii. Ch.: 
Tip. Acad. «Ștefan cel Mare” a MAI, 
2008. 145 p. ISBN 978-9975-930-81-9.

GHerMAN, Marian. Aspecte juridi-
co-penale ale huliganismului: autorefe-
rat (12.00.08). Ch., 2003. 24 p.

GHerMAN, Marian. Aspecte juri-

Marian Gherman
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dico-penale ale huliganismului: tz. dr. 
(12.00.08). Ch., 2003. 186 p.

 * * *
BerLIBA, viorel şi Marian GHer-

MAN. Specificul delimitării diferitor 
categorii de încălcări ale ordinii publi-
ce. In: Probleme actuale de prevenire și 
combatere a criminalităţii: anuar şt. ed. 
III. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2003, 
pp. 46-52.

GHerMAN, Marian. Delimitarea 
huliganismului de omorul intenţionat 
săvârşit cu intenţii huliganice. Revis-
ta Naţională de Drept. 2003, 1, 75-78. 
ISSN 1811-0770.

GHerMAN, Marian. Delimitarea 
huliganismului de vătămări corporale. 
In: Criminalitatea în RM: starea actu-
ală, tendinţele, măsurile de prevenire și 
de combatere: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 18-19 apr. 2003. Ch.: Acad. 
„Ștefan cel Mare”, 2003, pp. 213-216.

GHerMAN, Marian. Formele te-
rorismului. In: Aplicarea tehnologii-
lor moderne în procesul de instruire a 
funcţionarilor de poliţie și a ofiţerilor 
trupelor de carabinieri în instituţiile de 
învățământ ale MAI privind prevenirea 
și contracararea terorismului: materia-
lele conf. intern. șt.-pract., 29 apr. 2002. 
Ch., 2002, pp. 263-265.

GHerMAN, Marian. Huliganismul: 
infracţiune şi/sau altă încălcare a legii. 
Revista Naţională de Drept. 2003, 2, 64-
66. ISSN 1811-0770.

GHerMAN, Marian. Măsurile de 
prevenire şi combatere a traficului de 
fiinţe umane în plan naţional şi inter-
naţional. In: Probleme de prevenire și 
combatere a criminalităţii juvenile, tra-
ficului de fiinţe umane și migraţiunii ile-
gale: materialele conf. intern. șt.-pract., 
23-24 apr. 2004. Ch.: Acad. „Ștefan cel 
Mare”, 2004, pp. 461-465.

GHerMAN, Marian. reglementarea 
relaţiilor care asigură ordinea şi secu-
ritatea publică potrivit legislaţiei altor 
state. In: Probleme actuale de prevenire 
și combatere a criminalităţii: an. șt. ed. 
v. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2004. 
pp. 32-26

GHerMAN, Marian. Unele viziuni 
asupra tendinţelor şi manifestărilor 
huliganismului în rM. In: Probleme 
actuale de prevenire și combatere a cri-
minalităţii: anuar şt. ed. III. Ch.: Acad. 
„Ștefan cel Mare”, 2003, pp. 155-157.

GrATI, v. şi GHerMAN, Marian. 
Temeiurile de aplicare de către funcţi-
onarii de poliţie a armei de foc în stare 
de extremă necesitate. In: Anale șt. ale 
Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI al RM. 
Ser. Șt. Socioumanistice. ed. a v-a. Ch.: 
Acad. „Ștefan cel Mare”, 2004, p. 94-99.

GÎRLA Lilia s-a născut la 16 iunie 
1980 în or. Bălţi. A absolvit Facul-

tatea de Drept a USM - în 2002 studiile 
de licență şi, în 2003, studiile de mas-
terat. 

A susținut teza de doctorat la speci-
alitatea 12.00.08-Drept penal – Prunc-
uciderea: analiză juridico-penală și cri-
minologică, în 2005, conducător ştiinţi-
fic Sergiu BrÎNZĂ, dr. hab., prof. univ.

Din 2002 şi-a desfăşurat activitatea 
didactică în cadrul Facultăţii de Drept 
a USM la Catedra drept penal şi crimi-
nologie, în funcţie de 
conferenţiar univer-
sitar.

Mențiuni: Medalia 
Student eminent pen-
tru succese remar-
cabile, înregistrate 
în procesul de studii 
(2000), Medalia USM Lilia Gîrla
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cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a 
USM (2006). 

Bibliografie selectivă:
GÎrLA, Lilia. Aspecte teoretice și 

practice ale infracţiunii de pruncucide-
re. Ch.: CeP USM, 2006. 216 p.

GÎrLA, Lilia. Infracţiuni săvârșite în 
sfera activităţii medicale: suport de curs. 
Ch.: CeP USM. 2008. 52 p. ISBN 978-
9975-70-739-8.

GÎrLA, Lilia. Malpraxis medical: Su-
port de curs cu scheme și acte normati-
ve. Ch.: CeP USM, 2011. 100 p. ISBN 
978-9975-71-117-3.

GÎrLA, Lilia. Pruncuciderea: analiză 
juridico-penală și criminologică: auto-
referat (12.00.08). Ch., 2005. 26 p.

GÎrLA, Lilia. Pruncuciderea: analiză 
juridico-penală și criminologică: tz. dr. 
(12.00.08). Ch., 2005. 158 p.

 * * *
GÎrLA, Lilia. Conceptul stării de ne-

putinţă a victimei în doctrina penală. 
Analele șt. ale USM, 2006. Ser. Șt. so-
cioumanistice. 2005, 1, 430-435. ISSN 
1857-3622.

GÎrLA, Lilia. Mecanismul compor-
tamentului criminal în pruncucidere: 
noţiuni generale. Analele șt. ale USM, 
2006. Ser. Șt. socioumanistice. 2005, 1, 
327-330. ISSN 1857-3622.

GÎrLA, Lilia. Pornografia infanti-
lă în formă electronică: unele aspecte 
juridico-penale. Revista Naţională de 
Drept. 2009, 9, 28-30. ISSN 1811-0770.

 * * *
ГЫРЛА, Лилия и Ю. ТАБАРЧА. 

Куррикулум учебной дисциплины 
Уголовное право. Часть особенная: 
(Заочное обучение): утвержден на 
заседании кафедры уголовного права 
и криминологии 05.12.2005. К.: ЦЕП 
УСМ, 2005. 38 c.

ГЫРЛА, Лилия и Ю. ТАБАРЧА. 
Уголовное право Республики Молдо-
ва: Часть особенная: с изменениями 
и дополнениями на 10 октября 2010 
года: в 2 т. К.: Cartdidact, 2010. Т. 1. 
712 с. Т. 2. 592 с.

ГЫРЛА, Лилия. Детоубийство: 
уголовно-правовая и криминологи-
ческая характеристика: моногр. 
К.: ИПЦ МолдГУ, 2004. 224 c. ISBN 
9975-70-432-8.

 * * *
ГЫРЛА, Лилия. Врачебные пре-

ступления: материальный и про-
цессуальный аспекты. Analele șt. ale 
USM. Ser. Șt. socioumanistice. 2001, 1, 
267-275. ISSN 1857-3622.

ГЫРЛА, Лилия. Критерии огра-
ниченной вменяемости при дето-
убийстве. В: Analele șt. ale USM. Șt. 
Juridice. Probleme actuale – teoretice și 
practice privind noua legislaţie a RM. 
Facultatea de Drept: Ser. nouă. vol. 7. 
Ch.: USM, 2004, сс. 198-214.

ГЫРЛА, Лилия. Международно-
правовая регламентация прав паци-
ентов: основные концепции и прин-
ципы. Analele șt. ale USM. Ser. Șt. so-
cioumanistice. 2002, 1, 167-174. ISSN 
1857-3622.

ГЫРЛА, Лилия. Нарушение по ха-
латности правил и методов оказа-
ния медицинской помощи. Studia 
Universitatis. 2007, 3, 116-119. ISSN 
1857-2073.

ГЫРЛА, Лилия. Нарушение пра-
вил оборота радиоактивных. бак-
териологических и токсических ве-
ществ, материалов и отходов в уго-
ловном законодательстве Республи-
ки Молдова. В: Научные основы уго-
ловного права и процессы глобализа-
ции: материалы V Российского кон-
гресса уголовного права, 27-28 мая 
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2010 г. М., 2010, сс. 300-302.
ГЫРЛА, Лилия. Основания уго-

ловной ответственности за врачеб-
ные преступления. Закон и жизнь. 
1999, 11, 31-34. ISSN 1810-3081.

ГЫРЛА, Лилия. Отдельные аспек-
ты преступлений против здоровья 
личности. Studia Universitatis. 2008, 
1, 82-84. ISSN 1857-2073.

ГЫРЛА, Лилия. Отличие детоу-
бийства от преступлений против 
жизни с квалифицированными и 
особо квалифицированными соста-
вами. Проблемы соучастия. Analele 
șt. ale USM. Ser. Șt. socioumanistice. 
2004, 1, 229-235. ISSN 1857-3622.

ГЫРЛА, Лилия. Уголовная ответ-
ственность за изготовление с целью 
сбыта или сбыт поддельных кредит-
ных карт или иных платежных до-
кументов (ст. 237 УК РМ). B: Proble-
me actuale ale legislaţiei naţionale în 
contextul procesului integraţionist euro-
pean. Ch.: USM, 2008, сс. 116.

GÎSCA Veronica s-a născut la 19 
noiembrie 1972 în s. Găleşti, r-

nul Străşeni. A făcut studii în drept la 
Universitatea din Craiova (1990-1994). 

În 2003 a susținut teza de doctorat - 
Studiu comparativ asupra valenţelor ju-
ridice ale testamentului în dreptul civil 
român și în dreptul civil al RM, condu-
cător ştiinţific Ion DOGArU, dr., prof. 
univ.

Și-a început activitatea, în 1994, ca 
specialist coordonator la Departamen-
tul legislaţie din cadrul Ministerului 
justiţiei al rM. În 1997-1999 a exer-
citat funcţia de consultant principal 
în Direcţia juridică a Cancelariei de 
Stat, apoi - jurist la ÎM Cricova-Acorex 
SA (1999-2000) şi la SrL Comnordteh 

(2001-2002). 
Activitatea didac-

tică şi-a început-o 
în 2000, ca lector la 
Catedra de drept a 
Colegiului Agrobusi-
ness. În 2002-2004 a 
fost asistent universi-
tar, din 2004 – lector 
superior la Catedra 
drept public a Facultăţii de Drept a 
ASeM şi lector superior, şef la Catedra 
drept privat a IrIM.

A participat şi a prezentat comu-
nicări la întrunuri ştiințifice de nivel 
național şi internațional.

Bibliografie selectivă:
GÎSCA, veronica. Drept civil. Drep-

turile reale: (Curs de lecţii). Ch.: elena-
vI SrL, 2005. 182 p. ISBN 9975-9863-
7-4.

GÎSCA, veronica. Drept civil. Drep-
turile reale: (Curs de lecţii). ed. a 2-a, 
revăz. şi compl. Ch.: elena-vI SrL, 
2009. 241 p. ISBN 978-9975-106-23-8.

GÎSCA, veronica. Drept civil. Între-
bări și răspunsuri la examenul de stat. 
Indicaţii metodice. Ch.: elena vI, 2007. 
232 p. ISBN 978-9975-9892-8-2.

GÎSCA, veronica. Studiu comparativ 
asupra valenţelor juridice ale testamen-
tului în dreptul civil român și în dreptul 
civil al RM: tz. dr. Craiova, 2003. 199 p.

 * * *
GÎSCA, veronica. Caducitatea le-

gatelor – cauză de ineficacitate a dis-
poziţiilor testamentare. In: Totalurile 
activităţii știinţifice a corpului profeso-
ral-didactic (anii 2003-2004). Ch.: CeP 
USM, 2004, pp. 63-67.

GÎSCA, veronica. Dreptul la cotă 
obligatorie din succesiune. In: Con-
ferinţa șt. de totalizare a activităţii șt. 

Veronica Gîsca
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a profesorilor pentru anul 2001. Ch., 
2002, pp. 83-84.

GÎSCA, veronica. Dreptul la cotă 
obligatorie din succesiune. In: Totalu-
rile activităţii știinţifice a corpului pro-
fesoral-didactic (anii 2003-2004). Ch.: 
CeP USM, 2004, pp. 63-67.

GÎSCA, veronica. Ineficacitatea tes-
tamentului prin efectul revocării. In: 
Analele ASEM. ed. a v-a. Ch., 2005, 
pp. P.95-98.

GÎSCA, veronica. Ocupaţiunea, ca 
mod nou de dobândire a proprietăţii în 
rM. Anuar Știinţific al Institutului de 
Relaţii Internaţionale. 2008, 6, 244-247. 
ISSN 1857-1840.

 * * *
ГЫСКА, Вероника. Лица, которые 

могут быть призваны к наследству в 
соответствии с Гражданским Кодек-
сом Республики Молдова. В: Confe-
rinţa șt. intern. a Școlii de Business de 
pe lângă Universitatea Cooperatistă din 
Uzbekistan. Samarkand, 2003, сс. 166-
168.

GLADCHI Gheorghe s-a născut 
la 10 august 1960 în s. Fântâniţa, 

r-nul Drochia. A absolvit, cu Diplomă 
de Menţiune, Facultatea de Geogra-
fie, specialitatea Geografie și biologie, 
la Universitatea Pedagogică de Stat 
„T.G. Șevcenko” din or. Tiraspol (1977-
1982). În perioada 1984-1989 a făcut 
studii de doctorat la Universitatea de 
Stat „M.v. Lomonosov”. Aici, în 1990, 
a susținut teza de doctorat la speciali-
tatea 11.00.02-Geografie economică, 
socială şi politică.

În perioada 2002-2006 a studiat la 
Academia»Ștefan cel Mare” a MAI, Fa-
cultatea de Drept, profilul jurispruden-
ţă, specialitatea Drept. 

În 1996-1999 şi-a 
aprofundat cunoş-
tinţele la speciali-
tatea Drept penal și 
criminologie, Drept 
penitenciar, Secţia 
stat şi drept, la IFSD 
al AȘM. 

În 1999, în ca-
drul CȘS al USM, a 
susținut teza de doctorat la specialita-
tea 12.00.08-Drept penal (Drept penal, 
criminologie) – Cercetarea victimologi-
că și combaterea infracţiunilor grave de 
violenţă contra persoanei în RM. (As-
pecte criminologice și juridico-penale.

În 2005 a susținut teza de doctor ha-
bilitat la specialitatea 12.00.08-Drept 
penal (Drept penal, criminologie) – 
Victimologie criminologică: Probleme 
teoretice, metodologice și aplicative.

Și-a început activitatea profesională, 
în 1982, în calitate de profesor de ge-
ografie şi biologie la Școala medie din 
s. Ustia, r-nul Glodeni. În 1989, prin 
concurs, a devenit colaborator ştiinţific 
inferior în Secţia sociologie a IFSD al 
AȘM. În 1991 şi-a continuat activitatea 
didactică în instituțiile de învățământ 
superior din Chişinău: lector superior, 
prin cumul, la ASeM (1991-1996), lec-
tor superior, conferenţiar universitar 
(1994-1998), director studii şi ştiință 
al Departamentului drept (1994-1998), 
şef Catedră drept penal (2006–2008), 
profesor universitar la ULIM (2006-
2008), conferenţiar universitar la Cate-
dra drept penal şi criminologie la USM 
(1998-2002), conferenţiar şi profesor 
universitar la AAP (2008-2011).

A exercitat diverse funcţii mana-
geriale şi didactice în cadrul MAI al 
rM: inspector, inspector superior al 
Direcției cadre, avansând până la gra-

Gheorghe Gladchi
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dul de locotenent-colonel de poliţie 
(1989-1994), şef de secţie la Direcţia 
prevenţie şi interacţiune cu publicul, 
inspector superior al Statului Major, 
inspector superior al Direcției institu-
ţii penitenciare; lector, apoi, conferen-
ţiar universitar la Catedra drept penal 
şi criminologie (1994-2006), decan al 
Facultăţii de Drept (2002), prorector 
pentru ştiință şi relaţii interuniversi-
tare (2002-2005), director al Institu-
tului de Formare Profesională Conti-
nuă şi Cercetări Știinţifice Aplicative 
(2005-2006) la Academia „Ștefan cel 
Mare” a MAI. În 2009-2009 este şef 
al Direcției monitorizare, evaluare şi 
control a AAP. 

I-au fost conferite: gradul ştiinţific 
de profesor universitar la specialita-
tea 12.00.08-Drept penal (Drept penal, 
drept procesual penal, criminologie, 
drept execuţional penal), 2010; gradul 
de calificare ca funcţionar public – 
Consilier de Stat de clasa a II-a. 

Membru al CȘS pentru susţine-
rea tezelor de doctor în drept de pe 
lângă Academia „Ștefan cel Mare” a 
MAI (2002-2003), membru al Aso-
ciaţiei conducătorilor instituţiilor de 
învățământ superior ale MAI ale sta-
telor-membre ale CSI (2003-2006), 
expert pentru probleme de criminolo-
gie al Ce (2003), membru al Asociaţi-
ei Criminologilor din rM (din 2005), 
membru al SȘP interuniversitar Drept 
penal (din 2008). 

Membru al colegiului de redacţie al 
revistei Legea și viaţa, din 2002. Secre-
tar ştiinţific al CNAA (2009-2012). 

Autor a peste 150 de publicaţii ştiin-
ţifice, inclusiv monografii şi manuale, 
în domeniul ştiinţelor juridice şi ma-
nageriale.

Bibliografie selectivă:
BÎrGĂU, M., Gh. GLADCHI, U. 

DODON, N. PLOTeAN. Opinia publi-
că despre situaţia criminogenă și activi-
tatea poliţiei în RM: sondaj sociologic. 
Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI al 
rM, 2003. 104 p. 

GLADCHI, Gheorghe şi vitalie SÎLI. 
Terorismul: studiu criminologic și juri-
dico-penal: monog. Ch., 2004. 284 p. 
ISBN 9975-935-36-2.

GLADCHI, Gheorghe. Cercetarea 
victimologică și combaterea infracţiu-
nilor grave de violenţă contra persoanei 
în RM. (Aspecte criminologice și juridi-
co-penale): autoreferat (12.00.08). Ch., 
1999. 28 p.

GLADCHI, Gheorghe. Cercetarea 
victimologică și combaterea infracţiu-
nilor grave de violenţă contra persoanei 
în RM. (Aspecte criminologice și juridi-
co-penale): tz. dr. (12.00.08). Ch., 1999. 
227 p.

GLADCHI, Gheorghe. Criminologie 
generală: manual pentru facultăţile de 
drept. Ch.: Museum, 2001. 312 p. ISBN 
9975-906-56-7.

GLADCHI, Gheorghe. Determinan-
tele victimologice și mecanismul infrac-
ţiunilor de mare violenţă. Ch.: Centrul 
de Drept. 2000. 239 p. ISBN 9975-
9564-8-3.

GLADCHI, Gheorghe. Victimologia 
și prevenirea infracţiunilor: monogr. 
Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI al 
r.M, 2004. 312 p. ISBN 9975-9564-8-3

GLADCHI, Gheorghe. Victimolo-
gie criminologică: Probleme teoretice, 
metodologice și aplicative: autoreferat 
(12.00.08). Ch., 2005. 46 p.

GLADCHI, Gheorghe. Victimologie 
criminologică: probleme teoretice, meto-
dologice și aplicative: tz. dr. (12.00.08). 
Ch., 2005. 353 p.
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 * * *
ГЛАДКИЙ, Г.Н. Криминологиче-

ская виктимология: теоретические, 
методологические и практические 
проблемы: дис. д-ра. юрид. наук. К., 
2004.

 * * *
GLADCHI, Gheorghe şi A. SPOIA-

LĂ. repararea prejudiciului cauzat vic-
timei prin infracțiune. Legea și viaţa. 
2004, 3, 16-22. ISSN 1810-309X.

GLADCHI, Gheorghe şi Boris GLA-
vAN. Liberarea de răspundere penală 
şi principiul prezumţiei nevinovăţiei. 
In: Probleme de prevenire și combatere 
a criminalităţii de către Organele Afa-
cerilor Interne în perioada recesiunii 
economice: materialele conf. intern. șt.-
pract., 15 oct. 2009. Ch.: Acad. „Ștefan 
cel Mare”, 2010, p. 111-113.

GLADCHI, Gheorghe şi U. DO-
DON. Situaţia criminogenă şi victimi-
zarea populaţiei în rM: sondaj sociolo-
gic. In: Probleme actuale de prevenire și 
combatere a criminalităţii: anuar șt. al 
Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al 
RM. ed. a Iv-a. Ch.: Acad. „Ștefan cel 
Mare”, 2003, pp. 59-66. 

GLADCHI, Gheorghe. „vinovăţia” 
victimei şi răspunderea penală. Avo-
catul Poporului. 2003, 8-9, 7-12. ISSN 
1819-7141.

GLADCHI, Gheorghe. Abordări şti-
inţifice privind clasificarea şi tipologia 
victimelor. In: Analele știinţifice ale 
ULIM. Ser. Drept. vol. v. Ch.: ULIM, 
2004, pp. 27-36. 

GLADCHI, Gheorghe. Apariţia şi 
evoluţia victimologiei criminologice 
ştiinţifice. Legea și viaţa. 2003, 6, 11-21. 
ISSN 1810-309X.

GLADCHI, Gheorghe. Asigura-
rea organizaţională, informaţională 
şi tactico-metodologică a prevenirii 

victimologice. In: Probleme actuale de 
prevenire și combatere a criminalităţii: 
anuar șt. al Academiei „Ștefan cel Mare” 
a MAI al RM. ed. a v-a. Ch.: Acad. 
„Ștefan cel Mare”, 2004, pp. 135-142. 

GLADCHI, Gheorghe. Cercetarea 
cauzelor şi condiţiilor infracţiunii – 
direcţie prioritară a criminologiei. Re-
vista Naţională de Drept. 2001, 8, 9-13. 
ISSN 1811-0770.

GLADCHI, Gheorghe. Cine sunt 
victimele violului şi care este compor-
tarea lor preinfracţională. Legea și via-
ţa. 2000, 4, 19-25. ISSN 1810-309X.

GLADCHI, Gheorghe. Conceptul 
de victimă a infracţiunii – subiect al 
controverselor teoretice. Legea și viaţa. 
2004, 4, 12-22. ISSN 1810-309X.

GLADCHI, Gheorghe. Cu privire la 
unele noţiuni-cheie ale victimologiei 
criminologice. Legea și viaţa. 2004, 9, 
11-19. ISSN 1810-309X.

GLADCHI, Gheorghe. justiţia de re-
stabilire şi medierea: probleme şi per-
spective. Avocatul Poporului. 2003, 11-
12, 20-22. ISSN 1819-7141.

GLADCHI, Gheorghe. Mecanismul 
comportamentului infracţional indi-
vidual: concepte, structuri, particulari-
tăţi. Revista Naţională de Drept. 2001, 
9, 36-40. ISSN 1811-0770.

GLADCHI, Gheorghe. Metodolo-
gia, programul şi metodele cercetării 
victimologice. In: Probleme actuale de 
prevenire și combatere a criminalităţii: 
anuar șt. al Acad. „Ștefan cel Mare” a 
MAI al RM. ed. a Iv-a. Ch.: Acad. „Ște-
fan cel Mare”, 2003, pp. 33-58. 

GLADCHI, Gheorghe. Noi teme-
iuri ale liberării de răspundere penală: 
necesitate şi probleme de aplicare. In: 
Analele șt. ale USM, Ser. nouă, nr. 7. Șt. 
juridice. Ch.: USM, 2004, pp. 258-263. 

GLADCHI, Gheorghe. Notiunea şi 
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conținutul răspunderii penale. Revis-
ta Naţională de Drept. 2010, 1, 19 -27. 
ISSN 1811-0770.

GLADCHI, Gheorghe. Originea cri-
minologiei. Revista Naţională de Drept. 
2001, 3, 10-13. ISSN 1811-0770.

GLADCHI, Gheorghe. Particulari-
tăţi ale victimizării şi „cifra neagră” a 
criminalităţii în rM. In: Probleme ac-
tuale de prevenire și combatere a crimi-
nalităţii: anuar șt. al Academiei „Ștefan 
cel Mare” a MAI al RM. ed. a v-a. Ch.: 
Acad. „Ștefan cel Mare”, 2004, pp. 44-
55. 

GLADCHI, Gheorghe. Particula-
rităţi privind studiul criminologic al 
infracţiunilor de vătămare gravă inten-
ţionată a integrităţii corporale şi vino-
văţia victimei. Legea și viaţa. 2000, 7, 
24-27. ISSN 1810-309X.

GLADCHI, Gheorghe. Personali-
tatea şi comportamentul victimei în 
mecanismul infracţiunii: aspecte cri-
minologice şi de drept penal. Legea 
și viaţa. 2004, 6, 4-10; 2004, 7, 11-15. 
ISSN 1810-309X.

GLADCHI, Gheorghe. Prevenirea 
infracţiunilor de violenţă sexuală. Re-
vista Naţională de Drept. 2001, 1, 4-8. 
ISSN 1811-0770.

GLADCHI, Gheorghe. Problemele 
dezvoltării victimologiei în republica 
Moldova. Legea și viaţa. 2004, 2, 4-8. 
ISSN 1810-309X.

GLADCHI, Gheorghe. răspunde-
rea pentru prostituție şi proxenitism în 
legislatia tarilor străine. Revista Naţio-
nală de Drept. 2010, 5-6, 56-61. ISSN 
1811-0770.

GLADCHI, Gheorghe. Situaţiile ti-
pice mecanismului cauzării vătămării 
intenţionate grave a integrităţii corpo-
rale. Legea și viaţa. 2000, 6, 34-38. 

GLADCHI, Gheorghe. Tehnici spe-

ciale împotriva criminalității – risc şi 
competenta. In: Riscul în activitatea 
organelor afacerilor interne: materiale-
le conf. intern. șt.-pract., oct. 2010. Ch., 
2010, pp. 52-58. 

GLADCHI, Gheorghe. Unele aspec-
te victimologice ale criminalităţii. In: 
Analele șt ale Acad. „Ștefan cel Mare” a 
MAI al R.M. Șt. socio-umanistice. ed. a 
v-a. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2004, 
pp. 46-50. 

GLAVAN Boris s-a născut la 29 
iulie 1974 în s. Antoneşti, r-nul 

Ștefan-vodă. În 1994 a absolvit Școala 
profesional-tehnică nr.1 din Chişinău. 
În 1994-1999 a urmat studii de licenţă 
şi, în 1999-2000, studii de masterat la 
Academia de Poliţie „Ștefan cel Mare”. 

În 2010, a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.08-Drept penal – Li-
berarea de răspundere penală în contex-
tul legislaţiei RM, conducător ştiinţific 
Gheorghe GLADCHI, dr. hab., prof. 
univ. 

Activitatea profesională şi-a înce-
put-o la Academia de Poliţie „Ștefan 
cel Mare” ca lector asistent, apoi lector, 
lector superior la Catedra investigaţii 
operative. În 2012 i s-a conferit titlul 
ştiinţifico-didactic conferenţiar uni-
versitar. 

A participat la conferinţe naţionale 
şi internaţionale: Спецiална технiка 
у правоохроннiй 
дiяльностi, 2004, 
Kiev, Ucraina; Cri-
minalitatea regiona-
lă: probleme și per-
spective de prevenire 
și combatere, 2005, 
Chişinău; Prevenirea 
și combaterea feno- Boris Glavan 
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menului terorismului: actualităţi și per-
spective, 2006, Chişinău; Protecţia juri-
dică a valorilor culturale în RM, 2007, 
Chişinău; Cooperarea internaţională a 
organelor de drept în prevenirea și com-
baterea criminalităţii transnaţionale, 
2009, Chişinău; Evaluarea și prevenirea 
riscurilor la care sunt supuși colaborato-
rii OAI și ai altor organe de Drept, 2010, 
Chişinău.

A fost decorat cu insigne ale MAI 
Colaborator eminent şi Pentru serviciu 
impecabil, gr. II şi III. I-a fost conferit 
gradul de locotenent-colonel de poliţie.

Bibliografie selectivă:
GLAvAN, Boris şi victor MÎrZAC. 

Aparate de vedere pe timp de noapte. 
Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2012. 48 
p. ISBN 978-9975-4321-3-9.

GLAvAN, Boris. Aplicarea forţei fizi-
ce, mijloacelor speciale și a armei de foc. 
Ch., 2002. 35 p.

GLAvAN, Boris. Culegeri de planuri, 
recomandări metodice, selectări biblio-
grafice și alte materiale la Tehnica Speci-
ală. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2003. 
54 p. ISBN 978-9975-4321-2-2.

GLAvAN, Boris. Liberarea de răs-
pundere penală în contextul legislaţiei 
RM: autoreferat (12.00.08). Ch., 2010. 
31 p.

GLAvAN, Boris. Liberarea de răs-
pundere penală în contextul legislaţiei 
RM: tz. dr. (12.00.08). Ch., 2010. 202 p.

GLAvAN, Boris. Sisteme electronice 
de securitate. Ch., 2004. 70 p.

 * * *
GLADCHI, Gh. şi Boris GLAvAN. 

Liberarea de răspundere penală şi 
principiul prezumţiei nevinovăţiei. 
In: Probleme de prevenire și combatere 
a criminalităţii de către Organele Afa-
cerilor Interne în perioada recesiunii 

economice: materialele conf. intern. șt.-
pract., 15 oct. 2009. Ch.: Acad. „Ștefan 
cel Mare”, 2009, pp. 119-123.

GLADCHI, Gh. şi Boris GLAvAN. 
Noţiunea şi conţinutul răspunderii pe-
nale. Revista Naţională de Drept. 2010, 
1, 19-27. ISSN 1811-0770.

GLAvAN, Boris şi Ion CAPAȚINA. 
evoluţia instituţiei liberării de răspun-
dere penală pe parcursul celei de-a 
doua jumătăţi a sec. XX. Avocatul Po-
porului. 2009, 5-6, 1-3. ISSN 1819-
7141.

GLAvAN, Boris şi Ion CAPAȚINA. 
Perfecţionarea măsurilor încurajatoa-
re prevăzute de Legea penală a rM în 
combaterea criminalităţii transnaţi-
onale. In: Cooperarea internaţională 
a organelor de drept în prevenirea și 
combaterea criminalităţii transnaţio-
nale: materialele conf. intern. șt.-pract., 
5-6 noiem. 2009. Ch.: Acad. „Ștefan cel 
Mare”, 2009, pp. 131-138.

GLAvAN, Boris. Analiza juridică a 
trăsăturilor caracteristice ale noţiunii 
răspunderii penale prevăzute de art. 50 
al CP al rM. In: Probleme actuale ale 
prevenirii și combaterii criminalităţii: 
an. şt. ed. a IX-a. Ch.: Acad. „Ștefan cel 
Mare”, 2009, pp. 233-241.

GLAvAN, Boris. Aspecte juridico-
penale privind liberarea de răspundere 
penală a minorilor (art.54 CP al rM). 
Legea și viaţa. 2008, 12, 34-42. ISSN 
1810-309X.

GLAvAN, Boris. Liberarea de răs-
pundere penală a participanţilor la 
actul de terorism. In: Prevenirea și 
combaterea terorismului: actualităţi și 
perspective: materialele conf. intern. șt.-
pract., 18 mai 2006. Ch.: Acad. „Ștefan 
cel Mare”, 2006, pp. 298-302.

GLAvAN, Boris. Liberarea de răs-
pundere penală a persoanelor care au 
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comis infracţiuni privind circulaţia ile-
gală a substanţelor narcotice, psihotrope 
sau a precursorilor. In: Probleme actuale 
ale prevenirii și combaterii criminalităţii: 
anuar șt. ed. a vIII-a. Ch.: Acad. „Ștefan 
cel Mare”, 2008, pp. 176-184.

GLAvAN, Boris. Liberarea de răs-
pundere penală în contextul legislaţii-
lor penale ale statelor europene. Revis-
ta Naţională de Drept. 2010, 7-8, 74-79. 
ISSN 1811-0770.

GLAvAN, Boris. Liberarea de răs-
pundere penală în legătură cu căinţa 
activă – mijloc juridic de combatere a 
sustragerilor de valori istorico-cultura-
le. In: Protecţia juridică a valorilor cul-
turale în RM: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 21-22 sept. 2007. Ch.: Acad. 
„Ștefan cel Mare”, 2007, pp. 195-199.

GLAvAN, Boris. Liberarea de răs-
pundere penală în reglementarea juri-
dică a statelor fostei UrSS. Revista Na-
ţională de Drept. 2010, 5-6, 94-99. ISSN 
1811-0770.

GLAvAN, Boris. Liberarea de răs-
pundere penală în reglementarea juri-
dico-penală a rM de până la mijlocul 
sec. XX. Legea și viaţa. 2009, 4, 20-22. 
ISSN 1810-309X.

GLAvAN, Boris. Locul renunţării de 
bună voie la săvârşirea infracţiunilor în 
sistemul normelor penale ale rM. In: 
Analele șt. ale Acad. „Ștefan cel Mare” 
a MAI al RM. Ch.: Acad. „Ştefan cel 
Mare”, 2008, pp. 93-96.

 * * *
ГЛАВАН, Борис. Актуальные про-

блемы внедрения и использования 
оперативно-технических средств 
в борьбе с преступностью. В: 
Спецiална технiка у правоохроннiй 
дiяльностi: матерiали мiжнародноi 
науково-практичноi конференцii, 
20-21 квiтня 2004. Kиiв, 2004.

GOLUBENCO Gheorghe s-a năs-
cut la 13 mai 1950 în s. Ţahnăuţi, 

r-nul rezina. În 1965 a terminat Școala 
de opt ani şi, în 1969, a absolvit Cole-
giul de Mecanizare şi electrificare din 
or. Soroca. În 1972-1974 a făcut studii 
la Școala medie specială de criminalis-
tică a MAI UrSS din or. Moscova. Și-a 
continuat studiile la USM, Facultatea 
de Istorie şi Drept (1975-1981), după 
care a urmat studiile de doctorantură la 
Institutului juridic al MAI al Federaţiei 
ruse, în 1989-1993.

În 1994 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal 
şi criminalistică – Asistenţa tehnico-
criminalistică a descoperirii și cercetă-
rii furturilor din apartamente în etapa 
iniţială de investigaţii (după materialele 
poliţiei RM), conducător ştiinţific Ale-
xandru vOLÎNSKI, dr., conf. univ. 

Tema tezei de doctor habilitat – Teh-
nica criminalistică: rezerve de sporire a 
eficacităţii aplicării ei în lupta contra 
criminalităţii în RM.

A activat în subdiviziunile MAI al 
rM: expert criminalist în Secţia teh-
nico-ştiinţifică (1974-1985), şef de 
secţie la Centrul criminalistic (1991-
1992). În 1985 şi-a început activitatea 
didactică în instituţiile superioare de 
învățământ, având funcţiile: lector su-
perior la Școala specială de poliţie din 
Chişinău (1985-1991), şef la Catedra de 
criminalistică la Academia de Poliție 
(1992-1995), şef al 
Catedrei de procedu-
ră penală şi crimina-
listică a ULIM (1995-
2006), conferenţiar 
la Catedra de drept 
public a Facultăţii de 
Drept a ULIM (din 
2006). Gheorghe Golubenco
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A urmat instruiri de perfecționare 
profesională: Sistemele dactiloscopice 
automatizate (1977), Metodica pre-
dării criminalisticii în instituţiile de 
învățământ specializat (1988), Școala 
superioară de anchetatori (volgograd, 
rusia), Metodica predării criminalisti-
cii în instituţiile de învățământ ale MAI 
(Academia MAI, Moscova, 1989), Pre-
gătirea iniţială și formarea continuă a 
cadrelor de magistrați (Școala Naţiona-
lă de Magistratură, Franţa, 1998), Sta-
giu pentru profesorii universitari, care 
își promovează cursurile în limba fran-
ceză (Alliance Française en Moldova, 
1998), Forme și metode noi de instruire 
(Ministerul justiţiei, ABA CeeLI rM, 
CPCj rM, Centrul de drept rM, 2001).

Preşedinte al Comisiei de acreditare 
a Universității de Criminologie (2003), 
preşedinte şi membru al Comisiei de 
Atestare a cadrelor de experţi judiciari 
din sistemul Ministerului justiţiei al 
rM (2007-2011), preşedinte al Asoci-
aţiei Naţionale a experţilor judiciari 
Independenţi (1997-2010). Ulterior – 
criminalist independent. 

Membru al colegiilor de redacţie ale 
revistelor: Studii Juridice, Drept penal. 
Criminologie și criminalistică, Crimina-
listica (Bucureşti).

Autor a peste 110 lucrări consacrate 
problemelor criminalisticii, expertizei 
judiciare, învăţământului superior spe-
cializat, securităţii personale, populari-
zării ştiinţei.

Mențiuni: medalii ale MAI a UrSS: 
Pentru muncă impecabilă de gr. III, II 
şi I (1980, 1985, 1990). Mențiuni în 
cadrul ULIM: Pentru merite în dirija-
rea activităţii de doctorat pentru anii 
2000-2001, (2001), Pentru merite în 
promovarea lucrului redacţional-știinţi-
fic (2002), Pentru merite în organizarea 

simpozioanelor știinţifice (2003), Diplo-
mă de Menţiune Cel mai bun profesor 
al ULIM în anul universitar 2003-2004 
(2004), Pentru merite în promovarea 
activităţii de doctorat în anul 2004-2005 
(2005), Medalia Pentru performanţe în 
procesul educaţional, știinţific și admi-
nistrativ, contribuţii la dezvoltarea uni-
versiăţii și la pregătirea specialiștilor de 
înaltă calificare (2010).

Bibliografie selectivă:
GOLUBeNCO, Gheorghe şi A. 

GUGU. Cercetarea locului faptei în ca-
zurile de furt din apartamente. Bacău: 
rovimed Publishers, 2010. 92 p. ISBN 
978-973-1897-44-8.

GOLUBeNCO, Gheorghe şi O. NeI-
CUŢeSCU. Expertiza criminalistică: 
realităţi și perspective. Bacău: Bistriţa, 
2009. 156 p. ISBN 978-973-88984-1-7.

GOLUBeNCO, Gheorghe şi v. CO-
LODrOvSCHI. Asistenţa tehnico-cri-
minalistică a descoperirii infracţiuilor. 
Ch.: Tip. Centrală, 2010. 235 p. ISBN 
978-9975-78-856-4.

GOLUBeNCO, Gheorghe. Crimina-
listică: obiect, sistem, istorie. Ch.: Tip. 
Centrală, 2008. 215 p. ISBN 978-9975-
78-597-6.

GOLUBeNCO, Gheorghe. Urmele 
infracţiunii: (Teoria și practica exami-
nării la faţa locului). Ch.: Garuda-Art, 
1999. 160 p. ISBN 9975-9984-8-8.

 * * *
GOLUBeNCO, Gheorghe şi O. NeI-

CUŢeSCU. expertiza judiciară: noţi-
une, conţinut, specific. Legea și viaţa. 
2009, 4, 50-53. ISSN 1810-309X.

GOLUBeNCO, Gheorghe şi O. NeI-
CUŢeSCU. Mostrele de comparaţie în 
expertiza criminalistică: probleme şi 
soluţii. Avocatul Poporului. 2009, 4, 11-
14. ISSN 1819-7141.



292 Doctori în drept din Republica Moldova: 1959-2011

GOLUBeNCO, Gheorghe şi v. CO-
LODrOvSCHI. Consideraţii cu pri-
vire la formarea iniţială şi instruirea 
continuă a cadrelor de specialişti cri-
minalişti în rM. Legea și viaţa. 2008, 8, 
49-51. ISSN 1810-309X.

GOLUBeNCO, Gheorghe. Clasifi-
carea criminalistică a infracţiunilor cu 
violenţă. Criminalistica. 2009, 2, 74-76.

GOLUBeNCO, Gheorghe. Conside-
raţii privind sporirea calităţii efectuării 
expertizelor judiciare. Criminalistica. 
2008, 3, 32-33;

GOLUBeNCO, Gheorghe. Tehni-
ca criminalistică: concept, tendinţe, 
obiective. Criminalistica. 2004, 2, 11-
13.

 * * *
ГОЛУБЕНКО, Г.А. Технико-

криминалистическое обеспечение 
раскрытия квартирных краж на 
первоначальном этапе расследова-
ния: (по материалам органов поли-
ции Республики Молдова): автореф. 
канд. юрид. наук. М., 1994. 22 с.

GORIUC Silvia s-a născut la 10 
iunie 1969 în s. Bârnova, r-nul 

Ocniţa. În 1986-1991 a făcut studii la 
Facultatea de Istorie a USM. În perioa-
da 2003-2005 a făcut doctorantura la 
Academia de Poliţie „Ștefan cel Mare”. 

În 2006 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.02-Drept public 
– Locul și rolul președintelui RM în sis-
temul autorităţilor publice în asigurarea 
echilibrului în societate, conducător şti-
inţific Andrei SMOCHINĂ, dr. hab., 
prof. univ.

Și-a început activitatea profesională 
în cadrul Academiei de Poliţie a „Ște-
fan cel Mare”, unde a exercitat funcţiile: 
inspector-metodist superior în Secţia 

învățământ (1991-
1992), lector (1992-
1998), lector superi-
or (1998-2004). Din 
2004 – şef al Catedrei 
drept public în ca-
drul Institutului Nis-
trean de economie şi 
Drept, şef al Catedrei 
ştiinţe juridice AAP.

În 2011 i s-a conferit titlul ştiinţifico-
didactic conferenţiar universitar.

A participat la diverse conferinţe 
ştiințifice: Edificarea statului de drept 
(2003, Chişinău), Aspecte juridice ale 
societăţii civile: realităţi și perspective 
(2003, Bălţi), Dezvoltarea constituţio-
nală a RM la etapa actuală (2004, Băl-
ţi), Problemele dezvoltării economiei de 
piaţă în statul de drept (2004, Bălţi), 
Importanţa instituţiilor democratice în 
asigurarea drepturilor omului (2010, 
Bălţi).

Bibliografie selectivă:
GOrIUC, Silvia şi Mihai TAȘCĂ, 

coord. In honorem Andrei SMOCHI-
NĂ. Studii de drept naţional. Ch.: CeP 
USM, 2011, 356 p. 

GOrIUC, Silvia. Drept constituţional 
al RM: scheme și culegeri de acte nor-
mative cu modificări și completări până 
în septembrie 2010. Ch.: elena-vI SrL, 
2011. 448 p.

GOrIUC, Silvia. Locul și rolul Pre-
ședintelui RM în sistemul autorităţilor 
publice și în asigurarea echilibrului în 
societate: autoreferat (12.00.02). Ch., 
2006. 26 p.

GOrIUC, Silvia. Locul și rolul Pre-
ședintelui RM în sistemul autorităţilor 
publice și în asigurarea echilibrului în 
societate: tz. dr. (12.00.02). Ch., 2006. 
120 p.

Silvia Goriuc
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 * * *
CUȘMIr, Carolina şi Silvia GOrI-

UC. Unele reglementări cutumiare a 
dreptului la proprietate în Moldova 
şi Ţara românească. In: Dezvoltarea 
constituţională a RM la etapa actuală: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 22-
23 sept. 2004, Bălţi. Ch.: Tip. Centrală, 
2004, pp. 1198-1206.

CUȘNIr, Marcel şi Silvia GOrIUC. 
Consideraţii asupra originii şi geogra-
fiei politice moderne a instituţiei prezi-
denţiale. Legea și viaţa. 2004, 11, 20-22. 
ISSN 1810-309X.

CUȘNIr, Marcel şi Silvia GOrIUC. 
rolul Constituţiei rM în consolidarea 
instituţiilor democratice. In: Funcţio-
narea instituţiilor democratice în statul 
de drept: materialele conf. intern. șt.-
pract., 25-26 ian. 2003, Bălţi. Ch., 2003, 
pp. 755-758.

GOrIUC, Silvia. Asigurarea cadrului 
constituţional în domeniul autorităţii 
judecătoreşti. Legea și viaţa. 2006, 1. P. 
50-63. ISSN 1810-309X.

GOrIUC, Silvia. evoluţia reforme-
lor instituţionale în rM. In: Problemele 
dezvoltării economiei de piaţă în statul 
de drept: materialele conf. intern. șt.-
pract., 17-18 dec. 2004. Bălţi: INeD, 
2005, pp. 299-305.

GOrIUC, Silvia. Instituţia Domniei 
în Moldova medievală. In: Analele șt. 
ale Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI. 
Ser. Drept. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 
2002, pp. 57-59.

GOrIUC, Silvia. Instituţia şefului de 
stat în rM: particularităţi. In: Proble-
mele dezvoltării economiei de piaţă în 
statul de drept: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 17-18 dec. 2004. Bălţi: INeD, 
2005, pp. 360-365.

GOrIUC, Silvia. Izvoare şi principii 
ale statului de drept. In: Edificarea sta-

tului de drept: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 26-27 sept. 2003. Ch., 2003, 
pp. 315-321.

GOrIUC, Silvia. Obligaţii şi contrac-
te în dreptul Moldovei medievale. In: 
Analele șt. ale Acad. „Ștefan cel Mare” a 
MAI. Ser. Drept. Ch.: Acad. „Ștefan cel 
Mare”, 2002, pp. 45-48.

GOrIUC, Silvia. Originile constitu-
ţionalismului în Ţările române (sec. 
XvIII-XIX). In: Analele șt. ale Acad. 
„Ștefan cel Mare” a MAI. Ser. Drept. 
Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2003, 3, 
pp. 43-45.

GOrIUC, Silvia. raporturile de au-
toritate ca fenomen social. In: Analele 
șt. ale Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI. 
Ser. Drept. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 
2002, pp. 33-35.

GOrIUC, Silvia. reformă consti-
tuţională: prin revizuire sau adoptare 
a unei noi Constituţii. In: Importanţa 
instituţiilor democratice în asigurarea 
drepturilor omului: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 27-28 dec. 2010, Bălţi. 
Ch., 2011, pp. 106-109.

GOrIUC, Silvia. Societatea civilă 
consolidată – una din garanţiile res-
pectării drepturilor şi libertăţilor ce-
tăţeneşti. In: Importanţa instituţiilor 
democratice în asigurarea drepturilor 
omului: materialele conf. intern. șt.-
pract., 27-28 dec. 2010, Bălţi. Ch., 2011, 
pp. 98-106.

SMOCHINĂ, Andrei, Marcel CUȘ-
MIr şi Silvia GOrIUC. evoluţia insti-
tuţiei şefului de stat în Ţările române 
(perioada constituţională) preconstitu-
ţională. In: Problemele dezvoltării eco-
nomiei de piaţă în statul de drept: mate-
rialele conf. intern. șt.-pract., 17-18 dec. 
2004. Bălţi: INeD, 2005, pp. 234-256.

SMOCHINĂ, Andrei, Marcel CUȘ-
MIr şi Silvia GOrIUC. evoluţia insti-
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tuţiei şefului de stat în Ţările române 
(perioada preconstituţională. In: Dez-
voltarea constituţională a RM la etapa 
actuală: materialele conf. intern. șt.-
pract., 22-23 sept. 2004, Bălţi. Ch.: Tip. 
Centrală, 2004, pp. 1183-1197.

 * * *
ГОРЮК, Сильвия. Проявление 

демократизма общества в право-
вом статусе личности. В: Правовые 
аспекты гражданского общества: 
реальность и перспективы: мате-
риалы междунар. науч.-теорет. 
конф., 26-27 февр. 2003. Ch., 2003, cc. 
618-622.

КУШМИР, Марчел и Сильвия ГО-
РЮК. Законотворчество главы го-
сударства – наиболее эффективный 
метод воздействия на парламент. В: 
Dezvoltarea constituţională a RM la 
etapa actuală: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 22-23 sept. 2004, Bălţi. Ch.: 
INeD, 2004, сс. 1207-1221.

GRAMA Dumitru s-a născut la 26 
octombrie 1943 în com. râşcova, 

jud. Orhei. În 1958 a absolvit Școala 
de şapte ani din satul natal şi, în 1961, 
Școala medie din s. Peresecina, r-nul 
Criuleni. În 1967 a devenit student la 
Facultatea de Drept a USM, pe care a 
absolvit-o în 1972.

În 1999 a susținut teza de doctorat – 
Tendinţele evoluţiei doctrinelor juridice 
în Moldova (1774-1859), conducător 
ştiinţific Nicolae POPA, dr., conf. univ.

A activat în cadrul IFSD al AȘM: la-
borant superior (1972-1974), cercetă-
tor ştiinţific inferior (1974-1986), cer-
cetător ştiinţific superior (1991-2002). 
Din 2002 – cercetător ştiinţific coordo-
nator la IISD al AȘM. 

Și-a desfăşurat activitatea didacti-

că în instituțiile de 
învățământ superior, 
având funcțiile: lec-
tor superior la Fa-
cultatea de Drept a 
ULIM (1996-1997), 
lector superior la Fa-
cultatea de Drept a 
AIDe (1998-2003), 
lector superior şi şef 
al Catedrei de drept la UrU Cahul 
(1999-2003), conferenţiar universi-
tar la USMA FOrM (2003-2005), din 
2005 – conferenţiar universitar la Fa-
cultatea de Drept a ULIM.

Membru al Consiliului ştiinţific al 
IFSD al AȘM (2000-2006), membru al 
CȘS pentru susţinerea tezelor de doc-
tor în drept la specialitățile 12.00.01 
şi 12.00.02 (2001-2011), membru al 
Senatului UrU Cahul (2001-2003), 
membru al Comisiei de expertizare a 
tezelor de doctor în drept a CNAA al 
rM (2002-2008). 

Preşedinte al Comisiilor examene-
lor de licenţă pentru absolvenții USM 
la specialitatea Politologie și instruire 
juridică (2001) şi pentru absolvenții 
UrU Cahul la specialitatea Drept 
(2002-2004). Secretar ştiinţific al CȘS 
specializat DH 12.00.64 a IFSD al AȘM 
pentru susţinerea tezelor de doctor în 
drept la specialitatea 12.00.02 (2003). 

A participat, cu rapoarte şi comuni-
cări ştiinţifice la peste 80 de conferinţe 
ştiinţifice naţionale şi internaţionale în 
Chişinău, Leningrad, Moscova, Kazan, 
Novosibirsk, Lvov, Bucureşti, Iaşi, Su-
ceava, Tecuci, Bălţi, Cahul etc.

Membru al colegiilor de redacție ale 
revistelor de specialitate: Revista de Fi-
losofie și Drept (2002-2006), Закон и 
жизнь (2003-2004), Studii și Cercetări 
Juridice (2007-2009).

Dumitru Grama 
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Mențiuni: Medalia Veteran al mun-
cii, 1989; Diploma Consiliului Naţio-
nal pentru Acreditare și Atestare al RM 
pentru merite deosebite în pregătirea și 
atestarea cadrelor știinţifice și știinţifi-
co-didactice de calificare înaltă (2008), 
Diplomă de Excelenţă a ULIM pentru 
contribuţie meritorie la educaţia și for-
marea viitorilor specialiști (2008), Di-
plomă de merit a AȘM pentru merite în 
cercetare și în legătură cu jubileul de 65 
de ani din ziua nașterii (2008). 

Bibliografie selectivă:
GrAMA, Dumitru şi eugen 

MArTÎNCIС. Statutul constituţional 
al persoanei: drepturi, libertăţi, îndato-
riri, mod de viaţă. Ch.: Cartea mold., 
1981. 158 p.

GrAMA, Dumitru. Aspectele ale 
evoluţiei statului și dreptului în Roma 
Antică (prelegeri la Istoria universală a 
statului și dreptului). Ch.: Pontos, 2005. 
88 p. ISBN 9975-926-77-0.

GrAMA, Dumitru. Concepţiile poli-
tico-juridice ale lui Constantin Negru-
zzi. Ch.: Știinţa, 1986. 144 p.

GrAMA, Dumitru. Concepţiile soci-
al–politice și juridice ale lui Andronachi 
Donici. Ch.: Știinţa, 1983. 84 p.

GrAMA, Dumitru. Istoria statului 
și dreptului a ţărilor române: suport de 
curs. Ch.: Grafema Libris, 2010. 112 p. 
ISBN 978-9975-52-096-6.

GrAMA, Dumitru. Tendinţele evo-
luţiei doctrinelor juridice în Moldova 
(1774-1859). Bucureşti: ACTAMI, 
2000. 272 p. ISBN 973-9300-31-6.

 * * *
GrAMA, Dumitru. Anexiunea Ba-

sarabiei la UrSS în 1940 – consecinţă 
a sfârtecării Statului Moldova în 1940. 
Cugetul. 1992, 2, 31-38.

GrAMA, Dumitru. Anul 1812: as-

pecte juridice. Revista de Filosofie și 
Drept. 1993, 2, 40-44. 3, 44-52. 1994, 
1, 30-36. 1994, 2, 41-46. ISSN 0236-
3062.

GrAMA, Dumitru. evoluţia suve-
ranităţii rM la etapa iniţială de edifi-
care a statului de drept. In: Probleme 
ale edificării statului de drept în RM. 
vol. II. Ch.: Tip. Centrală 2006, pp. 
195-278.

GrAMA, Dumitru. evoluţia unor 
principii ale doctrinei statului de drept 
în viziunea gânditorilor Moldovei în 
secolele Xv-XIX (prima jumătate). In: 
Probleme ale edificării statului de drept 
în RM. vol. I. Ch.: Tip. Centrală, 2003, 
pp. 57-154.

GrAMA, Dumitru. Lupta românilor 
de la răsărit de Prut în apărarea legilor 
Ţării Moldovei în primele decenii ale 
secolului al XIX-lea. Destin românesc. 
1994, 1, 86-96. ISSN 1857-1964.

GrAMA, Dumitru. Stat şi drept în 
opera lui Dimitrie Cantemir. In: Dinas-
tia Cantemireștilor. Secolele XVII-XVI-
II. Ch., 2008, pp. 332-359.

GrAMA, Dumitru. Terorismul – 
modalitate de luptă a clicii smirnovis-
te împotriva suveranităţii statului rM. 
Studii și Cercetări Juridice. 2007, 3-4, 
49-72. ISNN 1857-2014.

 * * *
ГРАММА, Д. и К. СЛУТУ-ГРАМА. 

Страницы истории государства и 
права Молдовы. К.: Pontos, 2005. 180 
с. ISBN 9975-72-199-0.

Omagii:
BANTUȘ, A. Profesorul Dumitru 

C. Grama. In: O familie de intelectuali 
basarabeni. Ch.: Grafema Libris, 2008, 
pp. 140-143.

MADAN, Ion, alcăt. O familie de 
intelectuali basarabeni: Claudia Slutu-



296 Doctori în drept din Republica Moldova: 1959-2011

Grama, Dumitru C. Grama, Steliana 
Grama. ed. KULIKOvSKI, Lidia. red. 
CeBOTArI, Margareta. Ch.: Grafema 
Libris, 2008. 304 p. 

POTÎNGA, A. Savant ce-şi serveşte 
onest neamul. In: O familie de intelec-
tuali basarabeni. Ch.: Grafema Libris, 
2008, pp. 143-145.

SMOCHINĂ, Andrei. rînduri des-
pre un coleg: Dumitru Grama. In: O 
familie de intelectuali basarabeni. Ch.: 
Grafema Libris, 2008, pp. 134-135.

TAȘCĂ, Mihai. Un cercetător şi pro-
fesor din domeniul Dreptului – Dumi-
tru C. GrAMA. In: O familie de intelec-
tuali basarabeni. Ch.: Grafema Libris, 
2008, pp. 135-139.

GRATI Veaceslav s-a născut la 3 
noiembrie 1972 în s. Coşerniţa, 

r-nul Criuleni. A absolvit, cu Menţiu-
ne, Colegiul Naţional de viticultură şi 
vinificaţie din Chişinău. În 1991 a fost 
admis la Academia Naţională de Poliţie 
„Ștefan cel Mare” a MAI al rM, care a 
absolvit-o în 1996. La aceiaşi instituţie, 
a urmat studiile la doctorat. 

În 2005, în cadrul IFSD al AȘM, a 
susținut teza de doctorat la speciali-
tatea 12.00.02-Drept public – Aspecte 
administrativ-juridice ale aplicării și fo-
losirii armei de foc de către funcţionarii 
de poliţie, conducător ştiinţific Ștefan 
STAMATIN, dr., conf. univ.

Din 1991 şi-a desfăşurat activitatea 
profesională în cadrul Academiei de 
Poliţie „Ștefan cel Mare” a MAI, unde a 
deţinut funcţiile: lector, lector superior, 
locţiitor al şefului Catedrei drept admi-
nistrativ şi ordine publică, locţiitor al 
şefului Catedrei drept poliţienesc, şef 
al Catedrei drept poliţienesc, director 
al Departamentului dezvoltare profe-

sională şi manageri-
ală. I-a fost conferit 
gradul de colonel de 
poliție.

Iniţiator şi promo-
tor al ideii imple-
mentării în procesul 
de studii al Academi-
ei a cursurilor uni-
versitare – Dreptul 
poliţienesc, Teoria și tactica poliţieneas-
că, Procedura poliţienească în domeniul 
contravenţiilor, Etica și deontologia po-
liţienească. 

A contribuit la elaborarea Legilor cu 
privire la activitatea în organele afaceri-
lor interne și statutul juridic al poliţistu-
lui şi implementarea Codului de etică și 
deontologie al poliţistului în organele și 
subdiviziunile afacerilor interne. 

Autor a peste 50 de publicaţii, iclusiv 
monografii, articole ştiinţifice şi lucrări 
metodico-didactice. 

Mențiuni: Crucea pentru Merit cl. a 
II-a a MAI al rM.

Bibliografie selectivă:
GrATI, veaceslav. Aspecte adminis-

trativ-juridice ale aplicării și folosirii 
armei de foc de către funcţionarii de po-
liţie: autoreferat (12.00.02). Ch., 2005. 
22 p.

GrATI, veaceslav. Aspecte adminis-
trativ-juridice ale aplicării și folosirii 
armei de foc de către funcţionarii de po-
liţie: tz. dr. (12.00.02). Ch., 2005. 165 p.

GrATI, veaceslav. Aspecte adminis-
trativ-juridice ale aplicării și folosirii 
armei de foc de către funcţionarii de po-
liţie. Ch.: Ce al Acad. „Ștefan cel Mare”, 
2004. 196 p. ISBN 9975-930-74-3.

GrATI, veaceslav. Drept poliţienesc. 
Ch.: Ce al Acad. „Ștefan cel Mare”, 
2006. 264 p.

Veaceslav Grati
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GrATI, veaceslav. Etica și deontolo-
gia poliţienească, aspecte de implemen-
tare. Ch.: Ce al Acad. „Ștefan cel Mare”, 
2006. 164 p. ISBN 978-9975-930-20-8.

GrATI, veaceslav. Principii și reguli 
generale privind tactica intervenţiei poli-
ţienești cu aplicarea și folosirea armei de 
foc. Ch.: Ce al Acad. „Ștefan cel Mare”, 
2004. 227 p. ISBN 9975-935-53-2.

STAMATIN, Ștefan şi veaceslav 
GrATI. Activitatea administrativă a or-
ganelor afacerilor interne (Partea gene-
rală). Ch.: Ce al Acad. „Ștefan cel Mare”, 
2003. 344 p. ISBN 9975-935-25-7.

STAMATIN, Ștefan şi veaceslav 
GrATI. Activitatea poliţienească în sche-
me. Ch.: Ce al Acad. „Ștefan cel Mare”, 
2004. 136 p. ISBN 9975-935-04-4

STAMATIN, Ștefan, Ian DOGO-
TArI şi veaceslav GrATI. Teoria și 
practica aplicării și folosirii armei de foc 
în contextul drepturilor omului. Ch.: Ce 
al Acad. „Ștefan cel Mare”, 2004. 222 p. 
ISBN 9975-935-50-8.

GRECU Raisa s-a născut la 21 mai 
în 1959 în s. Tărnauca, r-nul Slo-

bozia. În 1976 a absolvit, cu medalie 
de aur, Școala medie din satul natal. În 
1983 a absolvit, cu mențiune, Faculta-
tea de Drept a USM. În perioada 1983-
1987, a urmat doctorantura în cadrul 
Catedrei drept penal şi criminologie a 
Universității „M.v. Lomonosov” din 
or. Moscova, rusia. 

În 1988 a susținut teza de doctorat 
cu tema – Предупреждение хищений 
в сельскохозяйственной сфере агро-
промышленного комплекса, conduc-
tor ştiinţific N.F. KUZNeŢOvA, dr., 
prof. univ.

În 2010 a susținut teza de doctor ha-
bilitat la specialitatea: 12.00.01-Teoria 

generală a dreptu-
lui; istoria statului 
şi dreptului; istoria 
doctrinelor politice 
şi de drept – Con-
cepţia drepturilor și 
libertăţilor omului 
în opera juridică a 
lui Constantin Stere, 
consultanţi ştiinţifici 
Gheorghe AvOrNIC, dr. hab., prof. 
univ. şi Ion DrUŢĂ, acad., scriitor.

În 1976 şi-a început activitatea pro-
fesională ca grefieră la judecătoria po-
pulară din r-nul Kotovski (actualmente 
Hânceşti). În 1976-1978 a fost referent 
superior în Secţia problemele legislati-
ve şi ale ordinii de drept a Secretariatul 
Sovietului Suprem al rSSM. În 1990-
1994 - şef Sector expertiză juridică în 
Secţia pentru problemele legislaţiei a 
Direcției juridice a Aparatului Parla-
mentului rM. În perioada 1994-1997 
– viceconsul şi consilier al Ambasadei 
rM în Federaţia rusă. Din 1997 până 
în 2000, a deţinut funcţia de şef al Ser-
viciului Acte ale Preşedintelui rM şi 
reprezentant din oficiu al Preşedintelui 
rM, la Curtea Constituţională. Ulte-
rior, a fost numită, pentru o perioadă 
de doi ani (2000-2002) Ambasador 
extraordinar şi Plenipotenţiar al rM 
în republica Austria şi şef al Delegaţiei 
Permanente a rM, pe lângă OSCe. 

Activitatea didactică şi-a început-o 
în 1987 ca asistent la Catedra drept 
penal şi criminologie a USM (1987-
1990). În 2004 a exercitat funcţia de 
lector superior la Catedra drept pu-
blic, USeM. Din 2008 – lector la Ca-
tedra drept penal şi criminologie a 
USM (prin cumul extern). Din 2010 
– decan al Facultăţii de Drept, USPee 
„Constantin Stere”. 

Raisa Grecu
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În perioada 2005-2007, a practicat 
avocatura la Colegiul Camerei de Avo-
caţi din or. Moscova. 

Consilier de stat de clasa I rangul II. 
În 2009 i s-a conferit Premiul Bogdan 
Gruia, acordat de Uniunea juriştilor 
din românia, pentru monografia Stere 
– juristul.

Bibliografie selectivă:
CArPOv, Trofim, Constantin FLO-

reA, raisa GreCU. Componenţa de 
infracţiune: material didactic. Ch., 
1989. 69 p.

GreCU, raisa şi Gheorghe AvOr-
NIC. Stere în luptă pentru drepturile 
omului. Ch.: Universul, 2009. 252 p. 
ISBN 978-9975-47-034-6.

GreCU, raisa. Concepţia drepturi-
lor și libertăţilor omului în opera juri-
dică a lui Constantin Stere: autoreferat 
(12.00.01). Ch., 2010. 44 p.

GreCU, raisa. Concepţia drepturilor 
și libertăţilor omului în opera juridică a 
lui Constantin Stere: tz. dr. (12.00.01). 
Ch., 2010. 265 p.

GreCU, raisa. Stere-juristul. Ch.: 
Universul 2008. 248 p. ISBN 978-9975-
944-72-4.

 * * *
AvOrNIC Gh. şi raisa GreCU. 

Ideea drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale ale omului în opera juridică a 
lui Constantin Stere In: Dimensiunea 
știinţifică și praxiologică a dreptului. 
Contribuţii la dezvoltarea doctrinară 
a dreptului, în honorem Elena Aramă, 
doctor habilitat în drept, profesor uni-
versitar. Om emerit: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 14-15 mart. 2009. Ch.: 
Bons Offices, 2009, pp. 35-54.

AvOrNIC, Gh. şi raisa GreCU. 
Anteproiect de Constituţie – un ipote-
tic apogeu al realizării practice a viziu-

nilor ştiinţifice ale lui Constantin Stere. 
Revista Naţională de Drept. 2008, 12, 
2-6. ISSN 1811-0770.

AvOrNIC, Gh. şi raisa GreCU. Ca-
racteristica generală a operei juridice a 
lui Constantin Stere. Revista Naţională 
de Drept. 2008, 7, 2-5. ISSN 1811-0770.

AvOrNIC, Gh. şi raisa GreCU. 
Definiţia statului în opera juridică a lui 
Constantin Stere. Revista Naţională de 
Drept. 2009, 2, 8-12. ISSN 1811-0770.

GreCU, raisa. Constantin Stere – 
un mare doctrinar al drepturilor omu-
lui. Revista INJ. 2009, 3, 61-65. ISSN 
1857-2405.

GreCU, raisa. Constantin Stere 
despre constituţie şi constituţionalism: 
abordare istorică şi aspecte contempo-
rane. Revista INJ. 2009, 1 (8), 74-78. 
ISSN 1857-2405.

GreCU, raisa. Constantin Stere 
despre dreptul de vot ca funcţie socia-
lă. Revista Naţională de Drept. 2010, 1, 
13-18. ISSN 1811-0770.

GreCU, raisa. Constantin Stere 
despre dreptul la învățământ. Revista 
Naţională de Drept. 2009, 8, 7-11. ISSN 
1811-0770.

GreCU, raisa. Constantin Stere des-
pre dreptul la libertatea individuală. 
Avocatul Poporului. 2009, 4, 8-10. ISSN 
1819-7141.

GreCU, raisa. Constantin Stere des-
pre dreptul la petiţionare ca garanţie a 
tuturor drepturilor. Revista Naţională 
de Drept. 2009, 9, 23-27.

GreCU, raisa. Constantin Stere 
despre dreptul la proprietate. Revista 
Naţională de Drept. 2009, 6, 2 –8. ISSN 
1811-0770.

GreCU, raisa. Constantin Stere 
despre libertatea conştiinţei. Revista 
Naţională de Drept. 2009, 7, 2 –5. ISSN 
1811-0770.
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GreCU, raisa. Constantin Stere 
despre libertatea cuvântului. Avocatul 
Poporului. 2009, 5-6, p. 10-12. ISSN 
1819-7141.

GreCU, raisa. Constantin Stere des-
pre principiul autonomiei locale. Revis-
ta Naţională de Drept. 2010, 2, 12-15. 
ISSN 1811-0770.

GreCU, raisa. Constantin Stere des-
pre scopul şi sarcinile statului. Revista 
Naţională de Drept. 2009, 2, 16-19. 
ISSN 1811-0770.

GreCU, raisa. Constantin Stere des-
pre statul de drept. Revista Naţională de 
Drept. 2009, 4, 16-22. ISSN 1811-0770.

GreCU, raisa. Curs de drept consti-
tuţinal – opera fundamentală juridică a 
lui Constantin Stere. Revista Naţională 
de Drept. 2008, 12, 24-28. ISSN 1811-
0770.

GreCU, raisa. Definiţia şi clasifi-
carea drepturilor şi libertăţilor omu-
lui conform viziunii ştiinţifice a lui 
Constantin Stere. Revista Naţională de 
Drept. 2009, 5, 19-26. ISSN 1811-0770.

GreCU, raisa. Democraţie sau co-
rupţie. Revista Naţională de Drept. 
2004, 4, 36-50. ISSN 1811-0770.

GreCU, raisa. Dezvoltarea conştiin-
ţei juridice – factor important în pro-
cesul afirmării justiţiei naţionale. In: 
Reforma Sistemului de Justiţie în RM. 
Standarde europene și realităţi naţiona-
le: materialele conf. intern. șt.-pract., 15 
iun. 2009. Ch.: Politipcom SrL, 2009, 
pp. 47-58.

GreCU, raisa. evoluţia individuali-
tăţii şi noţiunea de persoană în drept 
– un debut strălucit al lui Constantin 
Stere în ştiinţa juridică: tz. dr. de licen-
ţă. Revista Naţională de Drept. 2008, 8, 
2-12. ISSN 1811-0770.

GreCU, raisa. Lucrarea lui Con-
stantin Stere Introducere în studiul 

dreptului constituţional. Partea I (1903) 
– tratat clasic despre stat. Revista Na-
ţională de Drept. 2008, 9, 9-13. ISSN 
1811-0770.

GreCU, raisa. Unele considerente 
privind funcţiile statului. Revista Na-
ţională de Drept. 2009, 10-12, 27-29. 
ISSN 1811-0770.

GreCU, raisa. Unele considerente 
privind necesitatea optimizării corela-
ţiei drept – Drepturile omului în soci-
etatea tranzitivă. In: Valorile constituţi-
onale – factori ai stabilităţii regimului 
democratic = Constitutional Values As 
Factors For the Stability of Democratic 
Regime: materialele conf. intern. șt.-
pract., 22-23 iul. 2009. Ch.: Depol Pro-
mo SrL, 2010, pp. 239-246.

GreCU, raisa. viziunea lui Con-
stantin Stere asupra originii statului şi 
postulatelor teoriei contractului social. 
Revista Naţională de Drept. 2009, 1, 11-
17. ISSN 1811-0770.

GreCU, raisa. viziunile lui Con-
stantin Stere cu privire la drept. Revista 
Naţională de Drept. 2009, 3, 11-16. 
ISSN 1811-0770.

 * * *
ГРЕКУ, Р.А. Предупреждение хи-

щений в сельскохозяйственной сфе-
ре агропромышленного комплекса: 
aвтореф. дис. канд. юрид. наук. М., 
1988. 24 c.

 * * *
ГРЕКУ, И. и Раиса ГРЕКУ. О не-

которых исторических и современ-
ных аспектах права собственности. 
Нотариус. 2009, 4, 40-48. ISSN 1813-
1204.

ГРЕКУ, Раиса. Агропромышлен-
ный комплекс и интенсификация 
профилактики хищений (на приме-
ре АПК МССР). Вестник Москов-
ского Ун-та. Сер. Право. 1986, 5.
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ГРЕКУ, Раиса. О некоторых про-
блемах реализации права в переход-
ном обществе. Вестник Карагандин-
ского Ун-та. Сер. История, Филосо-
фия, Право. 2009, 3, 154-158.

ГРЕКУ, Раиса. О некоторых про-
блемах реализации права в переход-
ном обществе. Юридический мир. 
2009, 6, 75-80. ISSN 1811-1475.

ГРЕКУ, Раиса. Предупреждение 
хищений в агропромышленном 
комплексе. В: Проблемы обеспече-
ния сохранности социалистическо-
го имущества. Саранск, 1986.

GRIBINCEA Lilia s-a născut la 24 
august 1969 în s. viişoara, r-nul 

edineţ. A absolvit, în 1993, Facultatea 
de Drept a USM şi, în 2001, Facultatea 
de Drept a Universității din Bucureşti, 
studiile de doctorat. 

În 2001 a susținut teza de docto-
rat Contractul comercial de vânzare-
cumpărare internaţională, conducător 
ştiinţific Ion P. FILIPeSCU, dr., prof. 
univ., academician.

Și-a început activitatea profesională 
ca lector stagiar, în 1993, la Catedra de 
drept internaţional şi drept al relaţiilor 
externe a Facultăţii de Drept a USM. Pe 
parcursul anilor 1995-2001, a profesat 
ca lector, în 2001-2002 – lector supe-
rior. În 2002 i s-a conferit titlul ştiin-
ţifico-didactic conferenţiar universitar. 

S-a manifestat în calitate de mediator 
şi arbitru la Curtea de Arbitraj Comer-
cial Internaţional de pe lângă CCI a 
rM.

A desfăşurat stagii de formare pro-
fesională la instituțiile: Franklin Pierce 
Law Center (Concord, New Hampshi-
re, SUA, 1994), Universitatea Central 
europeană (Budapesta, 1995), Univer-

sitatea din Maastri-
cht (Olanda, 1996). 

A participat la con-
ferinţe ştiințifice in-
ternaţionale: Preveni-
rea crimelor economi-
ce și spălării banilor 
(COLPI, Budapesta, 
1995), Arbitrajul co-
mercial internaţional. 
Aspecte teoretice și practice. Probleme 
și perspective (Camera de Comerţ şi 
Industrie a Moldovei, Curtea de Ar-
bitraj Comercial Internaţional CCI, 
Chişinău, 2003), Codul civil al RM: 
5 ani de aplicare – realizări, rezerve și 
perspective (Chişinău, 2008), Medierea 
penală – alternativă al sistemului de 
justiţie penală (Chişinău, 2009), Forme 
alternative de soluţionare a litigiilor co-
merciale, probleme și modalităţi de re-
zolvare (Chişinău, 2010).

A publicat peste 100 de lucrări şti-
inţifice în domeniul contractelor co-
merciale internaţionale, arbitrajului 
comercial internaţional, plăţilor inter-
naţionale, desfăşurării activităţii insti-
tuţiilor de credit în Ue, precum şi ac-
tivităţii întreprinderilor de asigurare în 
Ue etc.

Mențiuni: Diploma Ministerului 
Educaţiei al RM (2004), Diploma Mi-
nisterului Justiţiei al RM (2009).

Bibliografie selectivă:
GrIBINCeA, Lilia şi Paolo CLA-

rOTTI. Studiu comparativ al legislaţiei 
Uniunii Europene și legislaţiei RM în 
domeniul bancar și asigurărilor. Pro-
gramul UE Asistenţă în Implementarea 
APC și OMC și a Planului de Acţiuni 
UE-RM în cadrul Politicii Europene de 
vecinătate. Ch., 2008.

GrIBINCeA, Lilia, N. rOȘCA, O. 

Lilia Gribincea
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eFrIM, S. CeAUȘ. Studiu de analiză a 
cadrului legislativ privind organizaţiile 
necomerciale din RM. Ch., 2007.

GrIBINCeA, Lilia. Contractul co-
mercial de vânzare-cumpărare inter-
naţională. Ch.: reclama, 2002. 292 p. 
ISBN 9975-932-27-4.

GrIBINCeA, Lilia. Dreptul comerţu-
lui internaţional. Ch.: reclama, 1999. 
455 p.

rUSU, Iulian, Lilia GrIBINCeA, 
Dorian CHIrOȘCA et. al. Protecţia 
proprietăţii intelectuale. Drept concu-
renţial. Procedura insolvabilităţii: su-
port de curs. Ch.: elan Poligraf, 2009. 
284 p. ISBN 978-9975-66-093-8; 978-
9975-66-133-1.

 * * *
GrIBINCeA, Lilia. Internaţional 

Commercial Arbitration: enforcement 
of Foreign Arbitral Awards. Case of the 
republic of Moldova. In: World book 
on Internaţional Commercial Arbitrati-
on. 2010.

GRIGORIEV Vladimir s-a născut 
la 4 septembrie 1961 în or. Make-

evka, reg. Doneţk, Ucraina. A absolvit 
Facultatea de Drept a Universității de 
Stat „I. I. Mecinikov” din or. Odesa. 

În 1992 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal 
– Классификация юридических фак-
тов в уголовном праве.

În anii 1990-1992 a deţinut funcţia 
şef al Secţiei juridice a Comitetului 
executiv al Sovietului de deputaţi, 
Tiraspol. A fost consilier în domeniul 
juridic (1992-1997). În 1997-2000 a 
fost judecător al judecătoriei de Ar-
bitraj, Tiraspol. A exercitat funcția de 
vice ministru al justiţiei (2000-2002). 
În 2002-2009 a fost preşedinte al ju-

decătoriei Constitu-
ţionale în or. Tiras-
pol. 

Și-a dsfăşurat ac-
tivitatea didactică în 
funcție de lector, apoi 
decan la Facultatea 
de Drept a filialei din 
Tiraspol a Academiei 
Naţionale juridice or. 
Odesa. 

Î-au fost conferite: titlul Jurist emerit, 
titlul ştiinţifico-didactic conferenţiar 
universitar şi gradul superior de califi-
care al judecătorilor. 

Bibliografie selectivă:
ГРИГОРЬЕВ, В.А. et. al. Основы го-

сударства и права: учеб. пособие. 
Под ред. КОМАРОВА, С.А. М.: Ма-
нускрипт, 1996. 312 c.

ГРИГОРЬЕВ, В.А. К вопросу о 
местном самоуправлении. Тира-
споль: Литера, 2010. 62 c. 

ГРИГОРЬЕВ, В.А. Классифика-
ция юридических фактов в уголов-
ном праве: aвтореф. дис. канд. юрид. 
наук. Рязань, 1992. 22 c.

ГРИГОРЬЕВ, В.А. Классификация 
юридических фактов в уголовном 
праве: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. 
Рязань, 1992. 177 c.

GRIGORIU Andrei s-a născut la 26 
august 1934 în s. Gherman (Scu-

leni), jud. Bălți. După absolvirea şcolii, 
a lucrat inspector-metodist la Secţia 
cultură Sculeni (1954-1955). În 1955 a 
fost colaborator literar al ziarului raio-
nal Octombrie, după care, în perioada 
1956-1959, şi-a continuat munca la 
ziarul За урожай. A făcut studii la Fa-
cultatea de Drept a USM (1959-1964), 

Vladimir Grigoriev
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după absolvirea căre-
ia a fost numit anche-
tator la Procuratura 
Anenii Noi.

A făcut aspirantu-
ra la Facultatea de 
Drept a Universității 
din or. Moscova 
(1971-1975). În 1979 
a susținut teza de 

doctorat la specialitatea 12.00.09-Pro-
ces penal – Основные черты уголов-
ного судопроизводства Социали-
стической Республики Румынии.

Din 1966 şi-a început activitatea di-
dactică la Facultatea de Drept a USM, 
unde a deţinut funcţiile: asistent, lector, 
lector superior la Catedra drept penal, 
lector superior (1980-1989), docent la 
Catedra proces penal şi criminalistică 
(din 1990). 

A efectuat stagii de instruire profesi-
onală la judecătoria Supremă a rSSM 
(1983) şi la Universitatea de Stat „M.v. 
Lomonosov” din or. Moscova (1988).

Bibliografie selectivă:
GrIGOrIU, Andrei, Dumitru rO-

MAN şi Tatiana vÎZDOAGĂ. Organe-
le de ocrotire a normelor de drept. Ch.: 
Cartier, 2001. 279 p. ISBN 9975-79-
122-0.

GUZUN, Gheorghe. Uniunea Sovie-
tică – stat monolit. red. Andrei GrI-
GOrIU. Ch.: Lumina, 1982. 158 p.

 * * *
ГРИГОРИУ, Андрей. Основные 

черты уголовного судопроизводства 
Социалистической Республики Ру-
мынии: aвтореф. дис. канд. юрид. 
наук. Москва, 1980. 15 с.

ГРИГОРИУ, Андрей. Основные 
черты уголовного судопроизвод-
ства Социалистической Республи-

ки Румынии: дис. канд. юрид. наук: 
12.00.09. Москва, 1979. 192 с.

ГРИГОРИУ, Андрей. Сборник за-
дач по уголовному процессу. Произ-
водство в суде. К.: КГУ, 1989. 96 с.

НИКИTЕНКО, К.И. Неотврати-
мость наказания. rед. A. ГРИГО-
РИУ. К.: Картя Молдовеняскэ, 1987. 
107 с.

 * * *
ГРИГОРИУ, Андрей. К вопро-

су о принципах уголовного про-
цесса в Румынии. Законность, пра-
вопорядок и правовая культура. 
В: Материалы 3-ей межвузовской 
науч.-теорет. конф. адъюнктов и 
аспирантов. М.: Изд-во Акад. МВД 
СССР, 1974, сс. 140-142.

ГРИГОРИУ, Андрей. О новом 
УПК социалистической республи-
ки Румыния. В: Государство, пра-
во и демократия в условиях разви-
того социалистического общества: 
тез. докл. 2-ой науч.-теорет. конф. 
аспирантов, 2-4 февраля 1973 г. М., 
1973, сс. 227-229.

GRIȚCO Valeriu s-a născut la 
22 februarie 1959 în s. Mândâc, 

r-nul Donduşeni. În 1975-1980 a fost 
student la Facultatea de Drept a USM. 
A urmat studiile de doctorat la Insti-
tutul Unional de Cercetări Știinţifice, 
în domeniul legislaţiei al Ministerului 
justiţiei al UrSS în 
or. Moscova, rusia 
(1983-1986).

În 1987 a susținut 
teza de doctorat – 
Законодательство 
об индивидуальной 
трудовой деятель-
ности в СССР, con-

Andrei Grigoriu

Valeriu Grițco
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ducător ştiinţific O.N. SADIKOv, dr. 
hab., prof. univ.

Și-a început activitatea profesională 
în funcție de lector la Catedra drept 
civil şi procedură civilă a USM, unde 
a lucrat în anii 1980-1983, 1986-1987 
şi în 1987-1992 (prin cumul). A deţi-
nut funcţia de judecător la judecătoria 
sect. Centru, Chişinău (1987-1990) şi 
la judecătoria sect. Buiucani, Chişinău 
(1990-1991). 

A făcut stagii de instruire profesio-
nală: în cadrul Programului Commu-
nity Connections al Departamentului 
de Stat din SUA (1998), Reglementa-
rea juridică a managementului infor-
mării publice și utilizarea tehnologiilor 
IT în domeniu la Institutul Central de 
Formare a Funcţionarilor de pe lângă 
Guvernului Republicii Coreea (Agenţia 
Coreeană de Cooperare Internaţională, 
Seul, republica Coreea, 2001), Studiu 
al reglementării juridice a pieţei valori-
lor mobiliare din SUA la Asociaţia Na-
ţională a Dealerilor de Valori Mobiliare 
(Consiliul Internaţional de Cercetare şi 
Schimb, Departamentul de Stat al SUA, 
Washington D.C., SUA, 2002). 

S-a manifestat în calitate de consilier 
juridic la Ambasada SUA în RM (1994-
1997), la Reprezentanţa Băncii Mondi-
ale în RM (1994-2000), Compania de 
avocaţi Baker & McKenzie (SUA) în 
problemele legate de rM (1995-2004), 
la Banca Europeană pentru Reconstruc-
ţie și Dezvoltare cu privire la Proiectul 
de construcţie al Terminalului de pe-
trol Giurgiulești din RM (1998-1999), 
la Banca Credit Commercial de France 
(Franţa), care, în calitate de bancă in-
vestiţională, a asistat Guvernul rM în 
ptivatizarea companiilor regionale de 
destribuire a energiei electrice (1999-
2001), la Compania KWS SAAT AG 

(Germania) şi reprezentarea interese-
lor acesteia în organele de drept şi ale 
altor autorităţi oficiale (2006-2010).

În 1991 a devenit membru al Uni-
unii Avocaţilor din rM, fondator al 
BIA Valeriu Griţco. vice-preşedinte al 
BAA din RM (2003-2007), preşedin-
te al Comisiei de calificare a BAA din 
RM (1999-2003), din 2007 – membru 
al Consiliului Uniunii Avocaților din 
rM.

Preşedinte al Consiliului de Admi-
nistrare al Societăţii juridice Suprema-
ţia Legii (din 1997), care a reprezentat 
Fundaţia The rule of Law, Washington 
DC, SUA – prima organizaţie non-gu-
vernamentală din Moldova, creată cu 
scopul de a promova valorile dreptu-
rilor omului şi utilizarea tehnologiilor 
IT, pentru a asigura schimbul de infor-
maţii în acest domeniu, precum şi pu-
nerea în aplicare a principiilor statului 
de drept. 

În 1992-1995 a fost membru al Co-
misiei permanente al Parlamentului 
rM pentru punerea în aplicare a Con-
ceptului de reformă a Legilaţiei. Mem-
bru al Consiliului ştiinţifico-consulta-
tiv al Curţii Supreme de justiţie a rM 
(din 2005). 

A participat la seminare, conferinţe 
şi întruniri, organizate în cadrul Con-
siliului europei, privind buna funcţio-
nare a avocaturii, sistemului judiciar şi 
protecţiei drepturilor omului.

În 2012 a fost ales judecător al rM la 
Curtea europeană a Drepturilor Omu-
lui (CeDO).

Bibliografie selectivă:
БРАШОВЯНУ, Д.И., Д.И. ГРОСУ, 

В.А. ГРИЦКО. Гражданский процес-
суальный кодекс Молдовы: коммен-
тарий. Отв. ред. А.Н. КОЖУХАРЬ 
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и А.А. РАЙЛЯН. K.: Университас, 
1992. 794 c. ISBN 5-362-00663-0.

ГРИЦКО, В.А. Законодательство 
об индивидуальной трудовой дея-
тельности в СССР: aвтореф. дис. 
канд. юрид. наук. М., 1986. 18 c.

ГРИЦКО, В.А. Законодательство 
об индивидуальной трудовой дея-
тельности в СССР: дис. канд. юрид. 
наук: 12.00.03. М., 1986. 210 c.

 * * *
ГРИЦКО, В.А. Законодательство 

об индивидуальной трудовой дея-
тельности в СССР. В: Проблемы со-
вершенствования советского зако-
нодательства. М., 1986, вып. 32-33, 
cc. 75-85.

ГРИЦКО, В.А. Правовое регули-
рование частной практики в СССР. 
В: Тезисы докладов на теорет. конф. 
аспирантов института государства 
и права АН СССР и юрид. факульте-
та МГУ им. Ломоносова. М.: Изд-во 
ИГиП АН СССР, 1985. cc. 86-87.

GROSU Vladimir s-a născut la 
21 iunie 1975 în or. Chişinău. 

În 1992 a absolvit liceul teoretic „Gh. 
Asachi” din Chişinău. A urmat studi-
ile licenţiale (1992-1997) şi masteratul 
(1999-2000) la Facultatea de Drept a 
USM.

În 2003 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal 
– Problematica răspunderii penale a 
persoanelor juridice și a altor subiecte 
colective de drept (analiza situaţiei prin 
prisma dreptului comparat).

A debutat în activitatea profesională 
în calitate de consultant juridic la ju-
decătoria sect. Botanica, or. Chişinău 
(1996-1997), după care a deţinut func-
ţiile: jurist la Moldova-Gaz SA (1997-

1999), şef al Depar-
tamentului juridic la 
Chișinău-Gaz SrL 
(1999-2000), şef al 
Departamentului ju-
ridic la SA Euromol 
(2001-2003). În 2006 
a fost şef al Departa-
mentului drept de au-
tor şi drepturi conexe 
la AGePI. În perioada 2006-2011 a fost 
Agent Guvernamental – reprezentant 
al Guvernului rM la CeDO. În 2011 a 
fost numit în funcţia de vice ministru, 
iar în 2015 - ministru al justiției rM.

Din 1997 a exercitat activităţi di-
dactice la Facultatea de Drept a USM: 
lector la Catedra de drept penal şi 
criminologie, disciplinele de preda-
re: Dreptul penal comparat şi Dreptul 
penal internaţional, prodecan al Fa-
cultăţii de Drept (2004). În 2006 i-a 
fost conferit titlul ştiinţifico-didactic 
conferenţiar universitar. În 2007 a fost 
preşedinte al Comisiei de admitere la 
INj din rM.

A făcut stagii de instruire profesio-
nală: în cadrul Proiectului internaţional 
Tempus TASIS II (USM/Universita-
tea Bordeaux Iv, Franţa/Universitatea 
publică din Navarra, Spania, 2000), în 
organele de drept şi universităţile din 
SUA (Minnesota, 2003).

A participat la seminare şi întruniri 
ştiinţifice de nivel internaţional: Sis-
temul Proprietăţii Intelectuale în ţările 
în curs de dezvoltare (Qingdao, China, 
2006), Europa de Est-Asia Centrală în 
problemele contrafacerii și pirateriei 
(Bucureşti, românia, 2006); Шестые 
Мартенсовские Чтения (Sankt Pe-
tersburg, rusia, 2006), Criminalitatea 
în RM: starea actuală, tendinţele, măsu-
rile de prevenire și combatere” (Acade-

Vladimir Grosu
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mia „Ștefan cel Mare”, 2003), Violenţa 
în societatea de tranziţie (Universitatea 
de Criminologie din Moldova, 2003), 
Dezvoltarea știinţei penale în spaţiul 
post-comunist (Universitatea de Crimi-
nologie din Moldova, 2002).

În 2006 a fost reprezentant al rM, 
în cadrul Comitetului Director pentru 
Drepturile Omului (CDDH) al Con-
siliului europei şi în cadrul Comite-
tului de experţi pentru ameliorarea 
procedurilor de protecţie a drepturilor 
omului (DHPr) al Consiliului euro-
pei. Membru al Consiliului Știinţific 
al Curţii Constituţionale din Moldova 
(din 2007), membru al Colegiului de 
calificare a judecătorilor (2006). Din 
2004 – expert în cadrul Institutului de 
reforme Penale pe marginea proiecte-
lor: Respectarea drepturilor minorilor 
în locurile de detenţie şi Implementarea 
Codului execuţional penal. 

Performanţele, înregistrate pe par-
cursul activităţii sale, au fost valorifi-
cate în circa 30 de publicaţii ştiinţifice.

Bibliografie selectivă:
BOTNArU, Stela, Alina ȘAvGA, 

vladimir GrOSU, Mariana GrAMA. 
Drept penal. Partea generală. ed. a 3-a. 
Ch.: Cartier, 2006. 613 p. ISBN 978-
9975-79-408-4.

BOTNArU, Stela, Alina ȘAvGA, 
vladimir GrOSU, Mariana GrAMA. 
Drept penal. Partea generală. vol. 1. ed. 
a 2-a. Ch: Cartier, 2005. 620 p. ISBN 
9975-79-318-5.

DOLeA, Igor, Adrian vULPeSCU, 
vladimir GrOSU et. al. Situation of 
children în places of detention: moni-
toring report. Developed by the project 
„Legal and psychosocial assistance for 
juveniles în the justice system”. Coord. 
radu DANII şi victor ZAHArIA. Ch.: 

Inst. de reforme Penale. 60 p. ISBN 
9975-9848-0-0.

GrOSU, vladimir. Problematica răs-
punderii penale a persoanelor juridi-
ce și a altor subiecte colective de drept 
(analiza situaţiei prin prisma dreptului 
comparat): autoreferat (12.00.08). Ch., 
2002. 22 p.

GrOSU, vladimir. Problematica răs-
punderii penale a persoanelor juridi-
ce și a altor subiecte colective de drept 
(analiza situaţiei prin prisma dreptului 
comparat): tz. dr. (12.00.08). Ch., 2003. 
166 p.

GUCEAC Ion s-a născut la 26 mar-
tie în 1963 în c. văscăuţi, r-nul 

Floreşti. În 1982 a absolvit Colegiul de 
autodrumuri, Chişinău. În 1984-1989 
a făcut studii la Facultatea de Drept a 
USM. În perioada 1992-1996 a urmat 
studiile de doctorat la Academia de Po-
liţie „Al.I. Cuza”, Bucureşti, românia. 

În 1997 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.02-Drept constitu-
ţional public – Rolul și locul poliţiei în 
statul de drept, conducător I. SUCeA-
vA, dr., prof. univ.

În 2003, în cadrul IFSD al AȘM, a 
susținut teza de doctor habilitat în 
drept, la specialitatea 12.00.02-Drept 
constituţional – Evoluţia constituţiona-
lismului și a organizării de stat în RM.

Și-a început activitatea profesională, 
în 1989, în calitate 
de consilier juridic 
la SrL Mina din Go-
eni. Din 1990 până în 
1991 a fost şef al Sec-
ţiei contracte şi drept 
la Asociaţia ASCOM. 
În perioada 1990-
1992, a fost consilier Ion Guceac
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în Consiliul local din com. Ciorescu, 
mun. Chişinău.

Din 1991 a exercitat funcţii didactice 
şi manageriale în cadrul Facultăţii de 
Drept a Academiei „Ștefan cel Mare”: 
lector (1991-1993), lector superior 
(1993-1994), şef adjunct (1994-1998), 
şef (1998-2000) la Catedra drept pu-
blic, decan al Facultății de Drept (2000-
2001), prorector (2001-2002). În 2003-
2008 – profesor universitar la Catedra 
drept constituțional şi administrativ 
a AAP. Discipline de predare: Dreptul 
constituțional, Dreptul electoral, Drep-
tul parlamentar, Probleme, concepte și 
metodologia dreptului electoral.

A activat ca specialist principal la Di-
recţia Generală Personal, Învăţământ 
şi Protecţie Socială, în cadrul MAI în 
perioada 2002-2003. În 2008 a fost an-
gajat la AȘM ca şef la Direcţia politici, 
management şi monitorizare în sfera 
ştiinţei şi inovării, Aparatul CSȘDT, 
secretar ştiinţific general al AȘM (din 
2009). Din 2011 - preşedinte al CȘS 
pentru susţinerea tezelor de doctorat 
la specialitatea Drept public. Membru 
corespondent al Asambleei AȘM.

A contribuit la elaborarea actelor le-
gislative: proiectului Codului cu privire 
la jurisdicția constituțională (2009), pro-
iectului de Regulament, privind formarea 
Comisiei Naţionale pentru limbi (2010), 
proiectului Legii, privind protecția date-
lor cu caracter personal (2010), proiec-
tului Legii cu privire la statutul judecă-
torului (2010), Legii privind cetățenia 
(2010), la elaborarea şi implementarea 
Legislației rM în conformitate cu Direc-
tiva Europeană a Apei Ce60/2000) (din 
2010), proiectului şi punerii în aplicare 
a Reglementărilor în domeniul științei și 
inovării (din 2008), proiectului Codului 
Educaţiei (2010-2014).

A desfăşurat o amplă activitate, în 
calitate de membru expert al Consiliu-
lui Consultativ al Centrului Național 
pentru Protecția Datelor cu Caracter 
Personal din rM (2010), al Consiliului 
consultativ al Curții Constituționale 
a rM (2009), al Consiliului Național 
pentru reforma organelor de drept 
rM (2011), al Consiliul Consultativ al 
Curții de Conturi a rM (2011), al Co-
misiei pentru reforma constituțională 
(2009), al Comisiei Naţionale de re-
integrare (2009). Membru al Uniunii 
juriştilor din rM. reprezentant al rM 
la GUAM. 

A participat la implementarea pro-
iectelor naţionale: Evaluarea calităţii 
resurselor de apă a RM, conform do-
cumentelor normative internaţionale, 
programul de stat Cercetări știinţifice 
și de management ale calităţii apelor 
(2010-2012), preşedinte al proiectului 
Dezvoltarea și armonizarea cadrului le-
gislativ național cu legislația europeană 
în materie de utilizarea și gestionarea 
durabilă a resurselor de apă (2008-
2010), Evaluarea calității apei conform 
legislaţiei internaționale (din 2010).

S-a remarcat ca organizator, coordo-
nator, raportor la conferințe în dome-
niul de specializare: Forul internațional 
al intelectualităţii (Chişinău, 2008), 
Valori constituţionale – factori de sta-
bilitate democratică (Chişinău, 2009), 
Respectarea drepturilor omului – prin-
cipala condiţie esenţială în construcţia 
statului de drept în RM (Bălti, 2010), 
Asigurarea supremaţiei Constituţiei, 
funcţiile fundamentale ale Curţii Con-
stituţionale (Chişinău, 2010), Apa: isto-
ria, resurse, perspective (Austria, 2010), 
20 de ani CSI (Minsk, Belaruşi, 2011), 
Cooperation and Networking of Uni-
versities and Research Institutes – study 
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by doing research (Humboldt Kolleg, 
2011), Exploration, Education and Pro-
gress în The third Millennium (Univer-
sitatea din Galaţi, românia, 2014).

Membru al consiliilor editoriale ale 
publicațiilor: Revista Naţională de 
Drept, Justiţia Constituţională, Akade-
mos, Administrarea Publică, Drept și 
Știinţe Politice, Право и Политология, 
US-China Law Review.

A efectuat stagii de instruire profesio-
nală: la Academia de Leadership, ILeA, 
Budapesta, Ungaria, 2000; Cursul de 
aplicare al dreptului internațional, An-
chorage, Alaska, SUA, 2002. 

Autor a peste 100 de publicații ştiințifice 
– articole, manuale şi monografii.

Mențiuni şi distincții: Medalia Pentru 
dezvoltarea știinţei, tehnicii și educaţiei 
de gradul II a Ministerului de Interne al 
Ucrainei (2001), Medalia USM, decer-
nată cu prilejul a 60-a aniversări a USM 
(2006), Medalia Meritul civic (2009), 
Medalia Dmitrie Cantemir (2013), Ti-
tlul onorific Om emerit (2013).

Bibliografie selectivă:
COSTACHI, Gheorghe şi Ion GU-

CeAC. Evoluţia constituţionalismului 
în RM. Ch.: Tip. Centrală, 2000. 370 p. 
ISBN 9975-78-229-9.

GUCeAC, Ion. Curs elementar de 
drept constituţional. vol. I. Ch: recla-
ma, 2001. 275 p. ISBN 9975-930-26-3.

GUCeAC, Ion. Curs elementar de 
drept constituţional. vol. II. Ch: Tip. 
centrală, 2004. 494 p. ISBN 9975-70-
399-2.

GUCeAC, Ion. Drept electoral. Ch: 
Tip. Centrală, 2005.266 p. ISBN 9975-
78-363-5.

GUCeAC, Ion. Evoluţia constituţi-
onalismului și a organizării de stat în 
RM: autoreferat (12.00.02). Ch., 2003. 
40 p.

GUCeAC, Ion. Evoluţia constituţi-
onalismului și a organizării de stat în 
RM: tz. dr. habilitat (12.00.02). Ch., 
2003. 257 p. 

GUCeAC, Ion. Statul și poliţia. Ch: 
Cartier, 1997. 110 p. ISBN 9975-949-
07-X.

GUCeAC, Ivan. Rolul și locul poliției 
în statul de drept: tz. dr. Bucureşti: 
1996. 271 p.

 * * *
GUCeAC, Ion şi v. BALMUȘ. Origi-

nea şi dimensiunea conceptului „con-
tract administrativ”. Revista Naţională 
de Drept. 2009, 2, 10. ISSN 1811-0770.

GUCeAC, Ion. Constituţionalismul, 
democraţia şi libertatea – valori ale 
societăţii deschise. Akademos. 2009, 2 
(13), 41-47. ISSN 1857-0461.

GUCeAC, Ion. Dreptul la apă – un 
nou drept fundamental al omului. Aka-
demos. 2010, 3(18), 39-45. ISSN 1857-
0461.

GUCeAC, Ion. Garantarea libertăţii 
în Constituţie. In: Valorile constituţi-
onale – factori ai stabilităţii regimului 
democratic = Constitutional Values As 
Factors For the Stability of Democratic 
Regime: materialele conf. intern. șt.-
pract., 22-23 iul. 2009. Ch.: Depol Pro-
mo SrL, 2010, pp. 210-215.

GURIţANU Valentin s-a născut 
la 12 decembrie 1950. A absol-

vit Facultatea de Drept a USM - studii 
de licență şi studiile 
de doctorat (1978-
1984). 

În 2000, în cadrul 
ULIM, a susținut 
teza de docto-
rat la specialitatea 
12.00.02-Drept pu-
blic (administrativ) – Valentin Gurițanu
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Administraţia publică locală în sistemul 
puterii de stat a RM.

În perioada 1997-2002 a fost judecă-
tor şi vicepreşedinte la judecătoria eco-
nomica a rM. În 2002 a devenit mem-
bru al Uniunii Avocaților din Moldova, 
avocat în cadrul BIA Delfi (2002-2004). 
Arbitru al Curţii de Arbitraj de pe lân-
gă Asociaţia Aita.

Din 2005 şi-a desfăşurat activitatea 
didactică ca lector superior la Facul-
tatea de Drept a USeM; disciplina de 
predare Acte procesuale dosare civile.

În 2002 a fost decorat cu Medalia 
Meritul civic.

Bibliografie selectivă:
GUrIŢANU, valentin. Administra-

ţia publică locală în sistemul puterii de 
stat a RM: autoreferat (12.00.02). Ch., 
2000. 23 p.

GUrIŢANU, valentin. Administraţia 
publică locală în sistemul puterii de stat 
a RM: tz. (12.00.02). Ch., 2000. 142 p.

 * * *
GUrIŢANU, valentin. Administra-

ţia publică locală în regimul reprezen-
tativ. Legea și viaţa. 1999, 8, 9-11. ISSN 
1810-309X.

GUȘTIUC Andrei s-a născut la 13 
decembrie 1970 în or. Chişinău. 

În 1995 a absolvit, cu Menţiune, Facul-
tatea de Drept a Academiei de Poliţie 
„Ștefan cel Mare” a MAI. A urmat stu-
dii de doctorat la Academia de Poliţie 
„Al. I. Cuza”, din or. Bucureşti (1996-
2001). 

În 2001 a susținut teza de doctorat – 
Soluţionarea litigiilor de muncă. Elemen-
te de drept comparat, conducător ştiin-
ţific Alexandru ŢICLeA, dr. prof. univ.

În 2009 a câştigat Bursa FULBrI-

GHT a Guvernului 
SUA – studii şi cer-
cetări postdoctorale, 
la Southwestern Law 
School, Los Ange-
les, California, SUA 
(2009-2010, Diplomă 
cu menţiune). 

Și-a început activi-
tatea profesională la 
Academia de Poliţie „Ștefan cel Mare”, 
unde, pe parcursul anilor, a deţinut 
funcţiile: lector, lector superior, şef-
adjunct al Catedrei drept public (1995-
2001), şef al Centrului Cercetări ştiin-
ţifice (2001-2002), şef al Catedrei drept 
public (2002), decan al Facultăţii de 
Drept (2002-2009). 

Din 2005 a fost abilitat cu dreptul de 
conducător la teze de doctorat în do-
meniul dreptului. I-a fost conferit gra-
dul de locotenent-colonel de poliţie şi 
titlul ştiințifico-didactic de conferenţi-
ar universitar (2004).

Din 2010 – cercetător ştiinţific superi-
or la IISD, AȘM. Șef al Secţiei drept naţi-
onal al Institutului de Cercetări juridice 
si Politice al AȘM. În 2010 i s-a conferit 
titlul cercetător ştiinţific superior.

A prezentat comunicări la întruniri 
ştiințifice de nivel internaţional: Pro-
vocările constituţionale și criza par-
lamentarismului RM (Southwestern 
journal of Internaţional Law Seminar, 
Southwestern Law School-Los Ange-
les, 2009), Drepturile omului în Moldo-
va: probleme și provocări (Internaţional 
Law Society, Southwestern Law Scho-
ol-Los Angeles, 2009), Revoluţia Twit-
ter din Aprilie 2009 și viitorul Moldovei 
(Southwestern Law School Los Ange-
les, CA, 2010), Percepţia Americii în 
Moldova (University of California-Los 
Angeles, UCLA, 2012).

Andrei Guștiuc
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În perioada 2006-2007 a fost mana-
ger coordonator al Proiectului Tem-
pus-TACIS Ue Elaborarea unui sis-
tem de Asigurare a Calităţii în cadrul 
unor universităţi selectate din Moldova 
(Academia de Poliţie, USM, ULIM, 
Universităţile din Bălţi şi Cahul, sub 
egida Universității vaxjo din Suedia). 
În 2010 a devenit membru al Uniunii 
Avocaților din Moldova.

Membru al asociaţiilor şi structuri-
lor de specialitate: Internaţional Police 
Association (2007), Federalist Socie-
ty for Law and Public Policy Studies 
(SUA, 2009), Fulbright Association 
(SUA, 2009), ABA-UNDP Interna-
ţional Legal Resource Center (ILRC) 
(SUA, 2010), membru permanent al 
SȘS 12.00.02-Drept public, membru al 
CNAA (2008).

Bibliografie selectivă:
CHIrTOACĂ, elena, Andrei 

GUȘTIUC, radomir GÂrLeA et. al. 
Istoria universală a statului și dreptului. 
Perioada contemporană. vol. 4. Ch.: 
elena vI, 2003. 176 p. ISBN 9975-70-
306-2; 9975-935-03-6.

CHIrTOACĂ, elena şi Andrei 
GUȘTIUC şi veronica rOȘCA. Istoria 
universală a statului și dreptului. Peri-
oada antică. vol. 1. Ch.: elena vI, 2001. 
260 p. ISBN 9975-70-035-7; 9975-930-
28-X.

CHIrTOACĂ, elena şi Andrei 
GUȘTIUC şi veronica rOȘCA. Isto-
ria universală a statului și dreptului. 
Perioada medievală. vol. 2. Ch.: elena 
vI, 2001. 245 p. ISBN 9975-70-043-8; 
9975-930-32-8.

CHIrTOACĂ, elena şi Andrei 
GUȘTIUC, veronica rOȘCA, rado-
mir GÂrLeA. Istoria universală a sta-
tului și dreptului. Perioada modernă. 

vol. 3. Ch.: elena vI, 2002. 145 p. ISBN 
9975-70-180-9; 9975-930-60-3.

CUȘNIr, valeriu şi Andrei 
GUȘTIUC. Ghid în legislaţia comercia-
lă a RM. Ch.: Tip. „elena”, 2002. 171 p. 
ISBN 9975-930-301.

GUȘTIUC, Andrei şi Mariana PrO-
DAN. Reglementări valutare pe terito-
riul RM. Ch.: elena vI, 2003. 86 p.

GUȘTIUC, Andrei, Mariana PrO-
DAN şi radomir GÂrLeA. Drept ban-
car comunitar. Ch.: elena vI, 2004. 67 p.

GUȘTIUC, Andrei, Mariana PrO-
DAN şi radomir GÂrLeA. Drept ban-
car. vol. 2. Ch.: elena vI, 2004. 219 p.

GUȘTIUC, Andrei. Drept bancar. 
vol. 1. Ch.: elena vI, 2002. 287 p. ISBN 
9975-930-40-9.

GUţANU Eugen s-a născut la 10 
noiembrie 1955 în s. Ghindeşti, r-

nul Floreşti. În 1978-1983 a urmat stu-
diile la Facultatea de Drept, în cadrul 
USM. În 1991-1996 a făcut doctoratul 
la Universitatea „Al.I. Cuza”, or. Iaşi. 

Teza de doctorat a susținut-o, în 
1996, având ca temă Protecţia dreptu-
rilor omului în activitatea de urmărire 
penală, conducător ştiinţific dr. Grigo-
re THeODOrU.

A făcut stagiu în domeniul Procedu-
ră penală la Constitutional and Legal 
Policy Institute (COLPI) (Budapesta, 
Ungaria, 1999).

Activitatea profesi-
onală şi-a început-o, 
în 1983, în cadrul 
organelor de urmă-
rire penală ale MAI 
rM (1983-1997). 
Ulterior, a fost şef al 
Catedrei procedură 
penală şi crimina- Eugen Guțanu
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listică a Academiei „Ștefan cel Mare” 
a MAI, decan al Facultăţii de Drept, 
apoi prorector pentru studii la USeM 
(2006-2007), decan al Facultăţii de 
Drept al IrIM(2007-2009), conferenţi-
ar universitar la Catedra drept public la 
IrIM (din 2009).

A prezentat comunicări la diverse 
întruniri ştiinţifice: Pregătirea cadrelor 
calificate pentru activitatea de urmărire 
penală: probleme, abordări, perspective 
(2002, Chişinău), Unele comentarii pe 
marginea proiectului codului de proce-
dură penală privind descoperirea și cer-
cetarea infracţiunilor. Protecţia (2003, 
Chişinău), Protecţia drepturilor omului 
în activitatea de urmărire penală (2003, 
Chişinău), Protecţia drepturilor omului 
– garanţie constituţională în activita-
tea de combatere a criminalităţii (2005, 
Chişinău), Recursul Constituţional – 
nouă garanţie constituţională în proce-
sul penal (2006). 

Mențiuni: Diploma Ministerului 
Educaţiei și Tineretului pentru merite 
deosebite în promovarea și desfășurarea 
procesului educaţional (2004).

Bibliografie selectivă:
BÎrGĂU, M., Iu. ODAGIU, S. CArP, 

e. GUŢANU. Îndrumar metodico-prac-
tic pentru activitatea de urmărire pena-
lă pentru inspectorul de sector al poliţi-
ei. Ch.: Acad. «Ștefan cel Mare”, 2004. 
198 p.

GUŢANU, eugen şi S. GALAN. Mic 
dicţionar explicativ și practic de ter-
meni criminalistici și juridici. Ch.: Ce 
al Univ. de Criminologie, 2000. 24 p. 
ISBN 9975-9620-4-1.

ODAGIU, Iu., S. NeSTOr, A. AN-
DrONACHe, e. GUŢANU. Urmele 
materiale și corpurile delicte în activi-
tatea de urmărire penală: ghid pentru 

ofiţerul de urmărire penală. Ch.: Tip. 
Acad. „Ștefan cel Mare”, 2008. 103 p. 
ISBN 978-9975-930-83-3.

 * * *
BUrBULeA, C. şi eugen GUŢANU. 

Unele particularităţi de verificare a 
materialelor referitoare la infracţiunile 
privind circulaţia ilegală a substanţelor 
narcotice. In: Anale șt. ale Acad. „Ște-
fan cel Mare” a MAI al RM. ed. a II-a. 
Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2002, pp. 
53-57.

GALAN, S. şi eugen GUŢANU. 
esenţa cunoştinţelor speciale în teoria 
şi practica expertizei judiciare. Revis-
ta Naţională de Drept. 2003, 5, 33-35. 
ISSN 1811-0770.

GALAN, S. şi eugen GUŢANU. In-
terferenţa dintre criminologie şi crimi-
nalistică. Aportul acestora la cercetarea 
şi prevenirea infracţiunilor. Revista 
Naţională de Drept. 2002, 8, 48-49. 
ISSN 1811-0770.

GALAN, S. şi eugen GUŢANU. Pro-
cesele informaţionale în probaţiune. 
Revista Naţională de Drept. 2002. 8. 
44-47. ISSN 1811-0770.

GALAN, S. şi eugen GUŢANU. re-
alizarea teoriei identificării în proba-
ţiunea judiciară. Revista Naţională de 
Drept. 2003, 4, 38-40. ISSN 1811-0770.

GUŢANU, eugen şi A. ANDrO-
NACHe. Aspecte procesuale privind 
examinarea corporală. In: Anale șt. ale 
Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI al RM. 
ed. a III-a. 2002, Ch., pp. 85-88.

GUŢANU, eugen şi I. PLĂMĂDeA-
LĂ. Unele măsuri de protecţie a per-
soanei şi proprietăţii acesteia împotri-
va atentatelor criminale. In: Anuarul șt. 
al Acad. „Ștefan cel Mare”. ed. a II-a. 
Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2002, pp. 
47-52;

GUŢANU, eugen. Alternativele ares-
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tului preventiv în procesul penal. In: 
Analele șt. ale Acad. „Ștefan cel Mare”. 
ed. a v-a. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 
2005, pp. 114-117.

GUŢANU, eugen. Legislaţia proce-
sual – penală a rM, privind problema 
alternativelor detenţiei preventive. In: 
Analele șt. ale Acad. „Ștefan cel Mare”. 
ed. a v- a. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 
2004, pp. 116-126.

GUŢANU, eugen. Protecţia dreptu-
rilor omului – garanţie constituţională 
în activitatea de combatere a crimina-
lităţii. In: Materialele conf. intern. șt.-
pract., 18-25 mai 2005. Сh., 2005, pp. 
245-247.

GUŢANU, eugen. Protecţia dreptu-
rilor omului în activitatea de urmărire 
penală. In: Edificarea statului de drept: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 26-27 
sept. 2003. Сh.: Transparency Intern.-
Moldova, 2003, pp. 230-234.

GUŢANU, eugen. Protecţia juri-
dică a martorului în procesul penal. 
In: Anale șt. ale Academiei „Ștefan cel 
Mare” a MAI al RM. ed. a III-a. Ch., 
2002, pp. 85-88.

GUŢANU, eugen. recursul constitu-
ţional – o nouă garanţie constituţiona-
lă. In: Materialele conf. intern. șt.-pract., 
22 dec. 2006, IRIM. Сh.: IrIM, 2006, 
pp. 86-89.

PLĂMĂDeALĂ, I. şi eugen GUŢA-
NU. Particularităţile criminalităţii fe-
minine în rM. Legea şi viaţa. 2003, 9, 
34-35. ISSN 1810-309X.

 * * *
ГАЛАН, С. и Евгений ГУЦАНУ. 

Истина и доказательство. Закон и 
жизнь. 2002, 2, 33-34. ISSN 1810-3081.

ГАЛАН, С. и Евгений ГУЦАНУ. 
Место роль и значение криминали-
стической идентификации как спо-
соб доказывания в уголовном про-

цессе. Закон и жизнь. 2001, 7, 26-27. 
ISSN 1810-3081.

ГАЛАН, С. и Евгений ГУЦАНУ. 
Некоторые правила выполнения 
криминалистической идентифика-
ции. Закон и жизнь. 2003, 10, 32-34. 
ISSN 1810-3081.

ГУЦАНУ, Евгений. Процесс, меры 
защиты прав человека при осущест-
влении уголовного преследования в 
РМ. В: Материалы Междунар. науч. 
конф., 25-26 мая 2005, Академия По-
лиции, Латвия. Рига, 2005, сс. 289-
292.

ГУЦАНУ, Евгений. Процессуаль-
ные гарантии защиты прав и закон-
ных интересов участников уголов-
ного процесса. В: Материалы Меж-
дунар. науч.-практ. конф., 16-17 
сент. 2004. Одесса, 2004, сс. 271-276.

GUţU Alexei s-a născut la 29 aprilie 
1974 în s. Brânzeni, com. Camen-

ca, r-nul Glodeni. În perioada 1989-
1993, a făcut studii la Școala normală 
„vasile Lupu” din or. Orhei, Diplomă de 
studii superioare incomplete, de profil 
pedagogic, specialitatea Pedagogia în-
văţământului primar. În 1998 a absolvit 
Academia de Poliţie „Ștefan cel Mare”, 
calificarea jurist, specialitatea Anchetă 
penală. Tot acolo, a urmat studiile de 
masterat în perioada 1998-1999.

În 2009 a susținut teza de docto-
rat la specialitatea 
12.00.01-Teoria şi is-
toria dreptului – Co-
liziiunile dreptului în 
instituţia răspunderii 
juridice, conducător 
ştiinţific Dumitru 
BALTAG, dr. hab., 
prof. univ. Alexei Guțu
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Activitatea profesională şi-a început-
o la Academia de Poliţie „Ștefan cel 
Mare”, Catedra drept public, unde, pe 
parcurs, a deţinut funcţiile: lector uni-
versitar (1998-2004) şi lector superior 
universitar (2004-2007, 2008-2009). În 
perioada 2007-2008 – specialist princi-
pal la Direcţia analiză, monitorizare şi 
planificare strategică a Aparatului Cen-
tral al MAI. Din 2009 şi-a desfăşurat 
activitatea în cadrul USeFS: lector 
superior, din 2010 conferenţiar uni-
versitar interimar la Catedra dreptul 
protecţiei, pazei şi securităţii, decan al 
Facultăţii Protecţie, Pază şi Securitate 
(din 2011).

Bibliografie selectivă:
BALTAG, Dumitru, Alexei GUŢU, şi 

Igor UrSAN. Teoria generală a dreptu-
lui: curs teoretic. Ch.: Acad. de poliţie 
„Ștefan cel Mare” „Stefan cel Mare”, 
2002. 336 p. ISBN 9975-930-43-3.

GUŢU, Alexei şi Dumitru BALTAG. 
Teoria generală a dreptului: curs teore-
tic. Ch.: reclama, 2002. 335 p.

GUŢU, Alexei. Coliziile dreptului în 
instituţia răspunderii juridice: autorefe-
rat (12.00.01). Ch., 2009. 26 p.

GUŢU, Alexei. Coliziile dreptului în 
instituţia răspunderii juridice: tz. dr. 
(12.00.01). Ch., 2009. 154 p.

GUŢU, Alexei. Coliziunile dreptului 
în instituţia răspunderii juridice. Ch.: 
ULIM, 2010. 149 p. ISBN 978-9975-
101-37-0.

 * * *
GUŢU, Alexei. Corelarea şi unifica-

rea legislaţiei referitoare la instituţia 
răspunderii juridice. Anale șt. ale Acad. 
„Ștefan cel Mare” a MAI. Ser. Drept pu-
blic. 2007, 8, 48-56. ISSN 1857-2391.

GUŢU, Alexei. Fazele răspunderii 
juridice. Anale șt. ale Acad. „Ștefan cel 

Mare” a MAI. Ser. Drept public. 2002, 1, 
40-43. ISSN 1857-2391.

GUŢU, Alexei. Formele răspunderii 
juridice. Revista Naţională de Drept. 
2006, 4, 79-85. ISSN 1811-0770.

GUŢU, Alexei. Izvoarele dreptului la 
etapa actuală în rM. Revista Naţională 
de Drept. 2001, 8, 46-47. ISSN 1811-
0770.

GUŢU, Alexei. răspunderea şi res-
ponsabilitatea socială. Anale șt. ale 
Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI. Ser. 
Drept public. 2002, 2, 12-16. ISSN 
1857-2391.

 * * *
ГУЦУ, Алексей. Основные харак-

теристики коллизионных норм. За-
кон и жизнь. 2009, 4, 21-26. ISSN 
1810-3081.

GUţULEAC Victor s-a născut la 
24 ianuarie 1940 în com. Moara 

Domnească, jud. Bălți. A absolvit Fa-
cultatea de Drept a USM, specialitatea 
Jurist (1973), Academia de Adminis-
trare a MAI din UrSS în or. Mosco-
va, specialitatea Cadrul de conduce-
re (1978) şi, tot acolo, doctorantura 
(1982). 

În 1983 a susținut teza de doctorat, 
cu tema: Управление горрайоргана-
ми внутренних дел, обслуживающи-
ми одновременно город и сельскую 
местность (организационный и 
правовой аспекты), 
conducător ştiinţific 
v.Z. veSIOLÎI dr. 
hab., prof. univ.

Din 1972 până în 
2001, şi-a desfăşurat 
serviciul în subdivi-
ziunile MAI, având 
diverse funcţii: şef Victor Guțuleac
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secţie, vice comisar de poliţie, prim-vi-
ce comisar de poliţie, comisar de poli-
ţie, comandant al Academiei de Poliţie 
„Ștefan cel Mare” al MAI rM. 

evaluarea performanţelor profesio-
nale s-a reflectat în activitatea didac-
tică: lector, lector superior la Acade-
mia de Administrare a MAI UrSS din 
Moscova; lector superior, şef de Ca-
tedră drept administrativ şi activitate 
administrativă a OAI a Școlii medii de 
Miliţie din Chişinău; şef al Catedrei ac-
tivitatea administrativă a OAI, rector al 
Academiei de Poliţie „Ștefan cel Mare” 
al MAI rM; prorector, prim-prorector 
al Universității de Criminologie; pro-
fesor universitar la Catedra drept pu-
blic a ULIM (din 2005). Disciplinele de 
predare: Dreptul administrative, Drep-
tul contravenţional, Contenciosul admi-
nistrative, Teoria administrării. 

În 1994 i s-a conferit titlul didactico-
ştiinţific conferenţiar universitar, iar în 
2000 – profesor universitar. Membru al 
SȘS 12.00.02-Drept public (drept admi-
nistrativ): organizarea și funcţionarea 
instituţiilor de drept.

A participat şi a prezentat rapoarte 
ştiinţifice la peste 40 de întruniri ştiin-
ţifice naţionale şi internaţionale. Mem-
bru al colegiilor de redacţie ale revis-
telor ştiinţifice Administrarea publică, 
Legea și viaţa, Закон и жизнь. 

Distincţii: Medalia Meritul Civic 
(1990), Ordinul Republicii (2000), Or-
dinul ULIM (2010).

Bibliografie selectivă:
GUŢULeAC, victor şi Gh. BeȘLeA-

GĂ. Asigurarea securităţii publice în 
timpul tulburărilor și dezordinilor de 
masă. Ch.: Tip. Centrală, 1998. 240 p.

GUŢULeAC, victor şi victor BAL-
MUȘ. Problemele administrării de stat. 

Ch.: elena-vI SrL, 2002. 280 p. ISBN 
9975-9721-2-8.

GUŢULeAC, victor. Bazele teoriei 
dirijării de stat. Ch.: Baştina-rADOG 
SrL, 2000. 272 p. ISBN 9975-930-05-0.

GUŢULeAC, victor. Drept contra-
venţional. Ch.: Tip. Bons Offices, 2006. 
270 p. ISBN 978-9975-934-96-1.

GUŢULeAC, victor. Tratat de drept 
contravenţional. Ch.: FeP Tip. Cen-
trală, 2009. 320 p. ISBN 978-9975-78-
739-0.

 * * *
GUŢULeAC, victor şi e. COMAr-

NIŢCAIA. Codul contravenţional al 
rM: analiză juridică. Revista Naţională 
de Drept. 2009, 3, 23-29. ISSN 1811-
0770.

GUŢULeAC, victor. Coraportul 
convingerii şi constrângerii ca metode 
ale administrării de stat în domeniul 
asigurării ordinii şi securităţii publice. 
In: Analele ULIM. Ser. Drept. Ch., vol. 
vI. Ch., 2005, pp.15-28.

GUŢULeAC, victor. responsabilita-
tea juridică şi răspunderea juridică în 
dreptul contravenţional. Studii Juridi-
ce Universitare. 2008. 1-2. 47-64. ISSN 
1857-4122.

 * * *
БУЖОР, Валериу, Виктор ГУЦУ-

ЛЯК и И. СПЫНУ. Уголовный ко-
декс Республики Молдова: Общая 
Часть: комментарий. 2-е изд. К.: 
Tip. Centrală, 2010. 428 с. ISBN 978-
9975-78-844-1.

БУЖОР, Валериу и Виктор ГУЦУ-
ЛЯК. Групповая преступность: ме-
тодологические основы изучения 
и классификации. К.: Tip. Centrală, 
1998. 147 с. ISBN 9975-9549-3-6.

БУЖОР, Валериу и Виктор ГУЦУ-
ЛЯК. Комментарий к Уголовному ко-
дексу Республики Молдова: Общая 
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часть. К.: FeP Tip. Centrală, 2005. 
472 с. ISBN 9975-78-391-0.

ГУЦУЛЯК, Виктор. Адмнистра-
тивное право Республики Молдова: 
учеб. для юридических вузов и фак. 
К.: elena-v I SrL, 2007. 464 c. ISBN 
978-9975-9779-5-1.

ГУЦУЛЯК, Виктор. Управление 
горрайорганами внутренних дел, об-
служивающими одновременно город 
и сельскую местность (организа-
ционный и правовой аспекты): дис. 
канд. юрид. наук. М., 1982.

 * * *
ГУЦУЛЯК, Виктор и Виктор ЧЕ-

БАН. Формы борьбы с делинквент-
ностью. Studii Juridice Universitare. 
2009, 3-4, 31-46. ISSN 1857-4122.

ГУЦУЛЯК, Виктор и Р. ЛЮРДИН-
СКИЙ. Делинквентность как соци-
альная и юридическая категория. 
Ёе качественные и количествен-
ные характеристики. Studii Juridice 
Universitare. 2009, 1-2, 28-38. ISSN 
1857-4122.

ГУЦУЛЯК, Виктор. Администра-
тивный надзор как метод деятель-
ности органов исполнительной вла-
сти и местного публичного управ-
ления. Закон и жизнь. 2008, 2, 4-15. 
ISSN 1810-3081.

ГУЦУЛЯК, Виктор. К вопросу о 
конституционно-правовом статусе 
главы государства. Закон и жизнь. 
2003, 5, 11-14. ISSN 1810-3081.

ГУЦУЛЯК, Виктор. К вопросу о 
механизме применения отдельных 
административно-правовых норм. 
Закон и жизнь. 2010, 1, 6-13. ISSN 
1810-3081.

ГУЦУЛЯК, Виктор. К вопросу о 
механизме реализации Республи-
кой Молдова национального суве-
ренитета. Закон и жизнь. 2009, 12, 

4-8. ISSN 1810-3081.
ГУЦУЛЯК, Виктор. К вопросу о 

правовом статусе Парламента Ре-
спублики Молдова. Закон и жизнь. 
2004, 3, 3-12. ISSN 1810-3081.

ГУЦУЛЯК, Виктор. Методы де-
ятельности органов исполнитель-
ной власти и местного публичного 
управления. Закон и жизнь. 2008, 1, 
8-15. ISSN 1810-3081.

ГУЦУЛЯК, Виктор. Состояние и 
тенденции изменений подростко-
вой преступности. Закон и жизнь. 
2003, 7, 29-34. ISSN 1810-3081.

ГУЦУЛЯК, Виктор. Юридическая 
ответственность в административ-
ном праве. Закон и жизнь. 2008, 6, 
4-11. ISSN 1810-3081.

GUZUN Gheorghe (18.08.1935-
09.10.2003) s-a născut în com. 

Drăsliceni, jud. Lăpuşna. În 1951 a ab-
solvit Școala medie din satul natal. În 
1952-1955 a urmat studii la Școala pe-
dagogică din or. Orhei. Și-a a continuat 
studiile la Facultatea de Drept a USM 
- licența (1964-1968) şi doctorantura 
(1968-1971). 

În 1975, la Odesa, a susținut teza 
de doctorat – Против фальсифика-
ции национально-государственного 
строительства в Молдавии (1924-
1936) в буржуазной идеологии. 

În anii 1977 şi 1978 a făcut stagii de 
instruire profesionala la Moscova. 

A exercitat funcţii 
didactice: lector la 
USM (1968-1984), 
lector superior la 
Universitatea Peda-
gogică de Stat „Ion 
Creangă” (1984-
1985). Și-a adus con-
tribuţia la constitui- Gheorghe Guzun
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rea Catedrei discipline statale a Depar-
tamentul Drept al ULIM în calitate de 
conferențiar universitar (din 1993). 

Activitatea ştiinţifică şi-a desfăşurat-o 
în calitate de colaborator ştiinţific supe-
rior la Institutul de cercetări ştiinţifice 
în domeniul pedagogiei (1984-1991) şi 
la IFSD al AȘM (1991-1993). 

Domeniul ştiinţific de activitate s-a 
axat pe problemele generale ale sta-
tului şi dreptului, problemele familiei 
contemporane. A elaborat cursurile 
universitare Teoria generală a statu-
lui și dreptului (1971), Probleme ale 
teoriei generale a statului și dreptului 
(1971), Sistemul politic al societăţii 
(1976-1981), Bazele statului și dreptu-
lui (1976-1987). 

Membru al CȘS pentru susţinerea 
tezelor de doctor şi doctor habilitat în 
ştiinţe juridice DH 12.97.57 de pe lân-
gă ULIM.

A prezentat comunicări la numeroa-
se congrese, simpozioane internaţiona-
le, întruniri ştiinţifice de specialitate.

Autor a peste 60 de lucrări ştiinţifice: 
monografii, broşuri metodice, lucrări 
ştiinţifico-didactice, articole etc. 

În 1984 a fost decorat cu Medalia Ve-
teran al muncii.

Bibliografie selectivă:
GUZUN, Gheorghe, Aureliu GU-

ZUN şi Diana GUZUN. Teoria genera-
lă a statului și dreptului: manual [citat 3 
noiem. 2015]. Disponibil: http://www.
scribd.com/doc/57308315/Teoria-Ge-
nerala-a-Dreptului-si-Statului.

GUZUN, Gheorghe. Culegere de 
probleme și însărcinări la cursul Bazele 
statului și dreptului sovietic: pentru cl. a 
9-a. Ch., 1988. 125 p. 

GUZUN, Gheorghe. Educaţia juri-
dică a elevilor. Din experienţa de lucru 

a învăţătorilor din școlile RSSM. Ch., 
1989. 112 p.

 * * *
GUZUN Gh. Problemele perfecţio-

nării legislaţiei familiale a rM. Revis-
ta de Filosofie și Drept. 1994, 1, 77-79. 
ISNN 0236-3062.

GUZUN, Gheorghe şi A. GUZUN. 
Interpretarea dreptului: aspecte teo-
retico-practice. Revista Naţională de 
Drept. 2009, 8, 15-18. ISSN 1811-0770.

GUZUN, Gheorghe. Izvoarele isto-
rice ale dreptului. In: Symposia profes-
sorum. Seria Drept: material ses. șt. 4-5 
mai 2001. Ch., 2001, pp. 7-13.

 * * *
ГУЗУН, Г.К. Против фальсифи-

кации советского национально-
государственного строительства в 
Молдавии (1924-1936 гг.) в буржуаз-
ной идеологии: автореф. дис. канд. 
юрид. наук. Одесса, 1974. 21 c.

Omagii:
DrON, Ion şi Dragoş vICOL. Guzun 

Gheorghe. In: Profesorii Universității 
Libere Internaţionale din Moldova. Ch., 
2001, pp. 51.

GUZUN, A. În memoria lui Gheor-
ghe GUZUN: sursă didactică [citat 3 
noiem. 2015]. Disponibil: http://ase.
md/forum/files/else/TGD.doc.

In memoriam Gheorghe GUZUN 
[jurist, profesor universitar]. In: Ana-
lele ULIM. Drept. Ch., 2003. vol. 4, pp. 
125.

Profesorul Gheorghe GUZUN: „Pa-
triarhul” teoriei generale a statului şi 
dreptului în rM. Studii juridice univer-
sitare. 2008, Anul 1, 3-4, 353-354. ISSN 
1857-4122.

Teoria generala a dreptului şi statu-
lui. În memoria profesorului Gheorghe 
GUZUN [citat 17 iul. 2016]. Disponi-
bil: http://tgds11.wordpress.com/. 



HADÎRCĂ Igor s-a născut la 20 
iulie 1979 în or. Briceni. În peri-

oada 1996-2001 a făcut studii univer-
sitare în cadrul USM, Facultatea de 
Drept. În 2001-2004, a urmat studiile 
de doctorat în cadrul aceleiaşi institu-
ţii, după care a susținut teza de doc-
torat la specialitatea 12.00.08-Drept 
penal – Problemele răspunderii penale 
pentru infracţiunile săvârșite în sfera 
circulaţiei substanţelor narcotice, psi-
hotrope, a analoagelor și precursorilor 
acestora, conducător ştiinţific Sergiu 
BrÎNZĂ, dr. hab., prof. univ. 

În 2001 şi-a început activitatea di-
dactică ca lector la Catedra drept penal 
şi criminologie a Facultăţii de Drept, 
USM; disciplinele de predare: Dreptul 
penal. Partea specială şi Calificarea in-
fracţiunilor. 

A obținut Bursa de excelenţă a Gu-
vernului RM (2004). În 2008 i s-a con-
ferit titlul ştiinţifico-didactic conferen-
ţiar universitar. Formator la INj (2007-
2009). 

A prezentat comunicări ştiinţifice la 
întruniri naţionale şi internaţionale: 
Criminalitatea în RM: starea actuală, 
tendinţele, măsurile de prevenire și de 
combatere (Acad. de Poliţie „Ștefan cel 
Mare”, 2003), Bilanţul activităţii știin-
ţifice a USM în anii 2000-2002 (USM, 

2003), masa rotundă Probleme de po-
litică penală în domeniul prevenirii și 
combaterii traficului de droguri (Acad. 
de Poliţie „Ștefan cel Mare”, 2006).

Bibliografie selectivă:
HADÎrCĂ, Igor et. al. Calificarea 

infracţiunilor; Proceduri speciale în 
procesul penal; Administrarea cauzelor 
de către judecătorul de instrucţie. Ch.: 
elan Poligraf, 2009. 264 p. ISBN 978-
9975-66-093-8; 978-9975-66-124-9.

HADÎrCĂ, Igor. Problemele răspun-
derii penale pentru infracţiunile săvârși-
te în sfera circulaţiei substanţelor narco-
tice, psihotrope, a analoagelor și precur-
sorilor acestora: autoreferat (12.00.08). 
Ch., 2007. 22 p.

HADÎrCĂ, Igor. Problemele răspun-
derii penale pentru infracţiunile să-
vârșite în sfera circulaţiei substanţelor 
narcotice, psihotrope, a analoagelor și 
precursorilor acestora: tz. dr. (12.00.08). 
Ch., 2007. 222 p.

HADÎrCĂ, Igor. 
Răspunderea penală 
pentru infracţiunile 
săvârșite în sfera cir-
culaţiei substanţelor 
narcotice, psihotrope, 
a analoagelor și pre-
cursorilor acestora: 

H

Igor Hadîrcă
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monogr. Ch.: CeP USM, 2009. 281 p. 
ISBN 978-9975-70-857-9.

POALeLUNGI, Mihai, Igor DOLeA, 
Igor HADÎrCĂ et. al. Manualul jude-
cătorului pentru cauze penale. Ch.: FeP 
Tip. Centrală, 2013. 1192 p. ISBN 978-
9975-53-231-0.

 * * *
HADÎrCĂ, Igor. Activităţi ilegale 

cu plante ce conţin substanţe narcoti-
ce sau psihotrope. Analele șt. ale USM. 
Ser. Șt. socioumanistice. 2004, 1, 264-
268. ISSN 1857-3622.

HADÎrCĂ, Igor. Angajamentele in-
ternaţionale ale rM în planul combate-
rii traficului ilicit de droguri şi precur-
sori. Studia Universitatis. Ser. Șt. socia-
le. 2007, 3, 148-152. ISSN 1857-2081.

HADÎrCĂ, Igor. Aspectele anti nar-
cotismului. In: Criminalitatea în RM: 
starea actuală, tendinţele, măsurile de 
prevenire și de combatere: materialele 
conf. intern. șt.-pract., 18-19 apr. 2003. 
Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2003, pp. 
193-196.

HADÎrCĂ, Igor. Concursul de in-
fracţiuni şi concurenţa de norme în ca-
zul calificării infracţiunilor prevăzute 
de art.217, 2171-2176, 218 şi 219 CP al 
rM. Revista Naţională de Drept. 2008, 
3, 39-44. ISSN 1811-0770.

HADÎrCĂ, Igor. Corelaţia dintre 
narcotism şi narcomanie. In: Bilanţul 
activităţii știinţifice a USM în anii 2000-
2002: conf. corpului didactico-șt. USM, 
30 sept.-6 oct. 2003. Ch.: USM, 2003, 
pp. 49-50.

HADÎrCĂ, Igor. Delimitarea infrac-
ţiunilor prevăzute la art. art.217, 2171-
2176, 218 şi 219 CP al rM de contra-
venţiile administrative similare. Revis-
ta Naţională de Drept. 2008, 4, 38-43. 
ISSN 1811-0770.

HADÎrCĂ, Igor. Depozitarea, păs-

trarea, distribuirea şi comercializarea 
substanţelor narcotice, psihotrope sau 
a precursorilor prin prisma Codului 
penal al rM. Analele șt. ale USM. Ser. 
Șt. socioumanistice. 2005, 1, 317-319. 
ISSN 1857-3622.

HADÎrCĂ, Igor. Drogul – accepţie 
socială şi juridică. Clasificare. Analele 
șt. ale USM. Ser. Șt. socioumanistice. 
2002, 1, 213-217. ISSN 1857-3622.

HADÎrCĂ, Igor. elemente constitu-
tive subiective ale infracţiunilor prevă-
zute la art. 217, 2171-2176, 218 şi 219 
CP rM. Revista Naţională de Drept. 
2008, 2, 46-53. ISSN 1811-0770.

HADÎrCĂ, Igor. evoluţia cadrului 
juridic internaţional vizând lupta cu 
traficul de droguri. Analele șt. ale USM. 
Ser. Șt. socioumanistice. 2003, 1, 141-
147. ISSN 1857-3622.

HADÎrCĂ, Igor. Fabricarea şi ex-
tragerea substanţelor narcotice, psiho-
trope sau a precursorilor ca formă de 
săvârşire a infracţiunilor prevăzute la 
art.217 CP al rM. Analele șt. ale USM. 
Ser. Șt. socioumanistice. 2005, 1, 320-
322. ISSN 1857-3622.

HADÎrCĂ, Igor. Implementarea în 
dreptul penal al rM a reglementărilor 
din dreptul internaţional penal cu pri-
vire la circulaţia ilegală a substanţelor 
narcotice, psihotrope, a analoagelor 
şi precursorilor acestora. Revista Na-
ţională de Drept. 2007, 5, 54-57. ISSN 
1811-0770.

HADÎrCĂ, Igor. Influenţa narcotis-
mului asupra societăţii. In: Bilanţul ac-
tivităţii știinţifice a USM în anii 2000-
2002: conf. corpului didactico-șt. USM, 
30 sept.-6 oct. 2003. Ch.: USM, 2003, 
pp. 51-52.

HADÎrCĂ, Igor. Latura obiectivă a 
infracţiunilor prevăzute la alin.(1) art. 
217 şi la alin.(1) art.2171 CP rM. Stu-
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dia Universitatis. Ser. Șt. sociale. 2008, 
1, 91-95. ISSN 1857-2081.

HADÎrCĂ, Igor. Obiectul juridic al 
infracţiunilor legate de traficul ilicit de 
droguri şi precursori: controverse şi 
soluţii. Revista INJ. 2008, 1-2, 110-117.

HADÎrCĂ, Igor. Obiectul nemijlocit 
al circulaţiei ilegale a substanţelor nar-
cotice, psihotrope şi a precursorilor. 
Analele șt. ale USM. Ser. Șt. sociouma-
nistice. 2004, 1, 269-271. ISSN 1857-
3622.

HADÎrCĂ, Igor. Oportunitatea uti-
lizării unor termeni juridici în sfera 
circulaţiei substanţelor narcotice, psi-
hotrope şi precursorilor acestora. Re-
vista Naţională de Drept. 2007, 9, 41-
49; 2007. 10. 61-67. ISSN 1811-0770.

HADÎrCĂ, Igor. Păstrarea, transpor-
tarea şi expedierea ilegală a substanţe-
lor narcotice. Analele șt. ale USM. Ser. 
Șt. socioumanistice. 2002, 1, 219-221. 
ISSN 1857-3622.

HADÎrCĂ, Igor. Principiile care 
guvernează transpunerea în dreptul 
intern al rM a prevederilor convenţi-
ilor internaţionale în materie de com-
batere a traficului ilicit de droguri şi 
precursori. Studia Universitatis. Ser. 
Șt. sociale. 2007, 3, 143-147. ISSN 
1857-2081.

HADÎrCĂ, Igor. Probleme privind 
obiectul infracţiunilor prevăzute la 
art.217, 2171-2176, 218 şi 219 CP rM. 
Studia Universitatis. Ser. Șt. sociale. 
2007, 6, 112-127. ISSN 1857-2081.

HADÎrCĂ, Igor. răspunderea pe-
nală pentru traficul ilicit de droguri şi 
precursori în legislaţia română şi ucrai-
neană. Revista Naţională de Drept. 
2007, 7, 56-62. ISSN 1811-0770.

HADÎrCĂ, Igor. reglementarea răs-
punderii penale pentru traficul ilicit de 
droguri şi precursori în legislaţia unor 

state avansate. Revista Naţională de 
Drept. 2007, 6, 49-53. ISSN 1811-0770.

HADÎrCĂ, Igor. Studiul terminolo-
gic asupra noţiunilor utilizate în sfera 
circulaţiei substanţelor narcotice, psi-
hotrope, a analoagelor şi precursorilor 
acestora. Revista Naţională de Drept. 
2007, 8, 55-66. ISSN 1811-0770.

HALABUDENCO Oleg s-a născut 
la 7 aprilie 1969 în or. Chişinău. A 

făcut studii la Universitatea Pedagogică 
de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Fa-
cultatea de Istorie şi etnografie, absol-
vind-o cu Diploma cum laude (1990-
1995). În 1998 a fost înmatriculat la 
Facultatea de Drept, ULIM, pe care a 
absolvit-o, cu Menţiune, în 2001. A ur-
mat studii de doctorat la AȘM (2002-
2004) şi la Academia Naţională de Ști-
inţe a republicii Belaruşi (2005-2006). 

În 2007, la Universitatea de Stat din 
Belarusi, a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.03-Drept civil – 
Правовое регулирование лизинга в 
Республике Молдова и других госу-
дарствах Содружества Независи-
мых Государств, conducător ştiinţific 
v.G. TIHINeA, dr. hab., prof. univ. 

A făcut stagii de instruire profesiona-
lă la Academia de economie şi Drept 
din Moscova (2005) şi la Universitatea 
de Stat din Moscova „M.v. Lomono-
sov” (2009). 

Și-a început acti-
vitatea profesională, 
ca lector superior, la 
Catedra drept civil a 
Universității Slavone 
din Moldova (2001-
2005). În 2005, s-a 
transferat la Acade-
mia de economie şi Oleg Halabudenco 
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Drept din Moscova în calitate de lec-
tor superior la Catedra drept, apoi şef 
al Catedrei drept, docent (2006-2007). 
Din 2007 – conferenţiar universitar 
la Facultatea de Drept privat, ULIM; 
disciplinele de predare: Dreptul civil, 
Dreptul muncii. A exercitat funcţia de 
conferenţiar universitar în cadrul Aca-
demiei juridice din Odesa, filiala Tira-
spol.

Membru al Comisiei de licenţiere 
a activităţii notariale a Ministerului 
justiţiei rM. Membru al Asociaţiei de 
drept comparativ din Ucraina în cadrul 
Academiei Naţionale a Ucrainei. Mem-
bru al colegiului de redacţie al revistei 
Правовая инициатива din Federaţia 
rusă.

A participat la peste 30 de congrese, 
simpozioane naţionale şi internaţiona-
le, inclusiv în Ucraina, Belaruşi, Franţa, 
Federaţia rusă etc. 

Autor a peste 40 de lucrări ştiinţifi-
ce şi ştiinţifico-practice, publicate în 
Moldova, Federaţia rusă, Ucraina, 
Belaruşi.

A fost distins cu Diploma de Onoare a 
Universității Naţionale din Kiev (2009). 

Bibliografie selectivă:
ХАЛАБУДЕНКО, О.А. Граждан-

ское право: договорные обязатель-
ства, внедоговорные обязатель-
ства, наследственное право: прак-
тикум. К.: ULIM, 2012. 72 c. ISBN 
978-9975-101-85-1.

ХАЛАБУДЕНКО, О.А. Иму-
щественные права = Drepturile 
patrimoniale. К.: Межд. Независи-
мый Ун-т Молдовы, 2011. 305 c. ISBN 
978-9975-101-55-4.

ХАЛАБУДЕНКО, О.А. Лизинг: 
правовое регулирование в нацио-
нальном и международном частном 

праве: моногр. Ред. Е. КОЖОКАРЬ и 
О. ОВЧИННИКОВA. К.: Ин-т Фи-
лософии, социологии и права, 2005. 
311 с. ISBN 9975-9909-0-8.

ХАЛАБУДЕНКО, О.А. Правовое 
регулирование лизинга в Республи-
ке Молдова и других государствах 
Содружества Независимых Госу-
дарств: автореф. дис. канд. юрид. 
наук (12.00.03). Минск, 2007. 20 с. 

ХАЛАБУДЕНКО, О.А. Право-
вое регулирование лизинга в Респу-
блике Молдова и других государ-
ствах Содружества Независимых 
Государств: дис. канд. юрид. наук 
(12.00.03). Минск, 2006. 122 c. 

ХАЛАБУДЕНКО, О.А., Е.О. ХА-
РИТОНОВ и Е.И. ХАРИТОНОВА. 
Гражданское законодательство Ре-
спублики Молдова и Украины: тра-
диции, современность, перспекти-
вы: коллективная моногр. К.- Одесса, 
2012. 295 с. ISBN 978-9975-101-84-4.

HIOARĂ Gheorghe s-a născut la 
15 august 1948 în s. Alexandru 

Ioan Cuza, r-nul vulcăneşti. A absolvit 
Facultatea de Drept a USM, în 1975. În 
perioada 1975-1978, a făcut aspirantu-
ra la Universitatea de Stat „M.v. Lomo-
nosov” din Moscova. 

În 1984, la Moscova, a susținut teza de 
doctorat la specialitatea 12.00.08-Drept 
penal şi Criminologie – Перевод 
осужденных в 
и с пр а в и т е л ьн о -
трудовые колонии-
поселения.

Între anii 1975-
1978 şi 1979-1990 
a deţinut funcţia de 
lector la USM, disci-
plina Drept penal și Gheorghe Hioară
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Criminologie. A activat, în calitate de 
lector la USeM, în 2003-2010.

A fost ales deputat în Parlamentul 
rM, în 1990-1991. În perioada 1991-
1997 a deţinut funcţia de director ge-
neral al Departamentul Controlului 
vamal al rM, având grad de Consilier 
de stat de rangul I (general-colonel). În 
anii 1997-2003 a fost numit ministru-
consilier, apoi, Ambasador extraordi-
nar şi Plenipotenţiar al rM, în Bulga-
ria. 

Din 2010 – Ambasador extraordinar 
şi Plenipotenţiar al rM în republica 
Belarus şi reprezentant Permanent în 
organele statutare ale CSI.

Bibliografie selectivă:
ФЛОРЯ, К.Н. и ХИОАРЭ, Г.Н. 

Оступился – можешь исправиться. 
К.: Картя молдовеняскэ, 1989.

ХИОАРЭ, Г.Н. Перевод осужден-
ных в исправительно-трудовые 
колонии-поселения: автореф. дис. 
канд. юрид. наук. М., 1984. 23 с.

 * * *
ХИОАРЭ, Г.Н. Перевод осужден-

ных в колонии-поселения – элемент 
прогрессивной системы отбывания 
наказания. Вестник Московского 
Ун-та. Сер. 11: Право. Сер. 11: Пра-
во. 1978, 4, 76-78. ISSN 0130-0113.

ХИОАРЭ, Г.Н. Перевод осуж-
денных в исправительно-трудовые 
колонии-поселения. Вестник Мо-
сковского Ун-та. Сер. 11: Право. 
1978, 3, 61-65. ISSN 0130-0113.

HARUȚA Ana s-a născut la 16 
decembrie 1983 în or. Chişinău. 

În 2002 a absolvit Școala medie nr. 7 
„L.N. Tolstoi”. În 2002-2007 a urmat 
studii la Facultatea de relaţii Internaţi-

onale, Știinţe Politice 
şi Administrative a 
USM. Și-a continu-
at studiile la IISD a 
AȘM (2007-2010). 

În 2011 a susținut 
teza de docto-
rat la specialita-
tea 12.00.10-Drept 
internațional pu-
blic - Актуальные проблемы 
международно-правового регулиро-
вания продажи оружия в современ-
ном мире, conducător ştiințific Ale-
xandru BUrIAN, dr., hab., prof. univ. 

Lector superior la Catedra drept pu-
blic a Facultății de Drept a USeM (din 
2011). 

A prezentat comunicări la întruniri 
ştiințifice: Республика Молдова в 
поддержании региональной и меж-
дународной безопасности (Politica 
externă a Republicii Moldova la etapă 
actuală: strategii și priorităţi, USM, 
2008), Незаконный оборот расще-
пляющихся материалов и угроза 
ядерного терроризма (Edificarea sta-
tului de drept și punerea în valoare a 
patrimoniului cultural și istoria al Mol-
dovei în contextul integrării europene, 
AȘM, 2008), Правовое регулирование 
международного сотрудничества в 
борьбе с нелегальной торговлей ору-
жием (Servicii diplomatic și consular 
din perspective istorică și la etapă con-
temporană, USM, 2009), Формирова-
ние европейской архитектуры безо-
пасности и механизм рынка воору-
жений (Republica Moldova în contextul 
geopolitic contemporan și probleme 
actuale ale edificării statului de drept 
în Republica Moldova din perspecti-
vele integrării europene, AȘM, 2009), 
О военно-политическом сотрудни-

Ana Haruţa
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честве России и Сирии в современ-
ных условиях (Consolidarea statului de 
drept al Republicii Moldova în contextul 
evoluției sistemului internațional și pro-
ceselor integraționiste, AȘM, 2014).

Autor a circa 20 de publicaţii ştiinţifi-
ce şi ştiințifico-didactice.

Bibliografie selectivă:
ХАРУЦА, Анна. Продажа оружия в 

современном мире: международно-
правовые аспекты. К., 2012. 162 с. 
ISBN 978-9975-71-280-4.

ХАРУЦА, Анна. Актуальные про-
блемы международно-правового ре-
гулирования продажи оружия в со-
временном мире: дис. (12.00.10). К., 
2011. 185 с. 

* * *
ХАРУЦА А. Об истории создания 

и развития оружия. Revista Moldove-
nească de Drept Internaţional și Relaţi-
ile Internaţionale. 2009, 1, 62-70. ISSN 
1857-1999.

ХАРУЦА, А. Двухсторонние от-
ношения Республики Молдова и 
государства Израиль: состояние 
и перспективы развития. Revista 
Moldovenească de Drept Internaţional 
şi Relaţiile Internaţionale. 2009, 2, 59-
64. ISSN 1857-1999.

ХАРУЦА, А. и БУРИАН, А. Тор-
говля оружием и принципы кон-
троля над его оборотом в РМ. 
Moldoscopie. 2009, 1, 7-13. 

ХАРУЦА, А. К вопросу о продаже 
оружия и ответственности за пра-
вонарушения в торговле. World of 
diplomacy. 2009, 24, 60-65.

ХАРУЦА, А. Незаконный обо-
рот расщепляющихся материалов 
и угроза ядерного терроризма. B: 
Edificarea Statului de drept și punerea 
în valoare a patrimoniului cultural și 

istoric al Moldovei în contextul integră-
rii europene: materialele conf. șt. intern. 
anuale a tinerilor cercetători, 28 mart. 
2008. Ch.: IISD, 2008, сc. 90-92.

ХАРУЦА, А. О международно-
правовых режимах и проблемах 
безопасности в современных усло-
виях мирового развития. Revista 
Moldovenească de Drept Internaţional 
şi Relaţiile Internaţionale. 2008, 1, 79-
82. ISSN 1857-1999.

ХАРУЦА, А. Об основных причи-
нах кризиса договора о нераспро-
странении ядерного оружия. Studia 
Universitatis. Ser. Şt. sociale. 2009, 3, 
97-100. 

ХАРУЦА, А. Об экспорте воору-
жений в контексте обострения про-
блем международной безопасно-
сти. Revista Moldovenească de Drept 
Internaţional şi Relaţiile Internaţionale. 
2008, 3, 91-96. ISSN 1857-1999.

ХАРУЦА, А. Республика Молдо-
ва в поддержании региональной и 
международной безопасности. B: 
Studii internaţionale viziuni din Moldo-
va. Ch.: USM, 2008, vol. vII, 2-3, cc. 
114-117.

ХАРУЦА, А. Торговля оружием: 
основные проблемы и способы их 
разрешения. Revista Moldovenească de 
Drept Internaţional și Relaţiile Internaţi-
onale. 2008, 2, 58-61. ISSN 1857-1999.

ХАРУЦА, А. Формирование евро-
пейской архитектуры безопасности 
и механизм рынка вооружений. B: 
Republica Moldova în contextul geopoli-
tic contemporan și probleme actuale ale 
edificării statului de drept în Republi-
ca Moldova din perspectivele integrării 
europene: : materialele conf. șt. intern. 
anuale a tinerilor cercetători. ed. a III. 
29 mart., 2009. Ch.: IISD, 2010, cc. 
205-210. 
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HLIPCĂ (MIRON) Adriana s-a 
născut la 29 iunie 1979 în s. An-

druşul de Sus, jud. Cahul. În 2001 a 
devenit licenţiată în ecologie la USM, 
Facultatea de Biologie şi ecologie. 
Și-a continuat studiile la Universita-
tea Transilvania din Braşov, Facul-
tatea de Drept (2001-2004). A făcut 
studii postuniversitare: la USM, cu 
specializare Drept constituţional și 
administrativ (2004) şi la Facultatea 
de Drept şi Sociologie, Universita-
tea Transilvania, Braşov, românia, 
cu specializare – Sisteme Inteligente 
de transport rutier (2007) şi Energie, 
Transport și Mediu (2008). În 2008-
2009, a făcut studii de masterat la 
Școala Naţională de Studii Politice 
şi Administrative Bucureşti, Centrul 
Teritorial Braşov.

În 2010 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.02 Drept constituţi-
onal – Răspunderea în dreptul consti-
tuţional (Studiu juridico-сomparativ), 
conducător ştiinţific Sergiu COBĂ-
NeANU, dr., prof. univ.

În 2002-2003, a fost angajată ca sala-
riat civil, ulterior, în 2003-2004, a obţi-
nut titlul de ofiţer, gradul de locotenent 
la MAI al rM. Din 2006 a fost cadru 
didactic asociat la Universitatea Tran-
silvania Braşov, Facultatea de Drept şi 
Sociologie. În 2009 a devenit titular al 
disciplinei Dreptul mediului, la aceiaşi 
instituţie. 

Autor a circa 20 de publicaţii ştiinţi-
fice. 

Bibliografie selectivă:
HLIPCĂ, Adriana şi P. HLIPCĂ. 

Consideraţii juridice privind unificarea 
legislativă în contextul integrării euro-
pene. Braşov: ecran Magazin, 2008. 
324 p. 

HLIPCĂ, Adriana şi P. HLIPCĂ. 
Elemente de drept comparat privind pu-
terea politică și puterea de stat din RM 
și România. Braşov: ecran Magazin, 
2008. 179 p. 

HLIPCĂ, Adriana şi P. HLIPCĂ. 
Unele aspecte privind temeiurile de 
drept ale răspunderii administrative, 
contravenţionale și penale pentru fapte-
le comise în domeniul mediului încon-
jurător. Braşov: ecran Magazin, 2008. 
203 p. 

HLIPCĂ, Adriana. Răspunderea în 
dreptul constituţional (Studiu juridico-
сomparativ): autoreferat (12.00.02). 
Ch., 2010, 28 p.

HLIPCĂ, Adriana. Răspunderea în 
dreptul constituţional (Studiu juridico-
сomparativ): tz. dr. (12.00.02). Ch., 
2010. 130 p.

 * * *
HLIPCĂ, Adriana. răspunderea în 

dreptul constituţional. Aspecte din 
Dreptul comparat. Revista Naţională 
de Drept. 2008, 5, 77-80. ISSN 1811-
0770.

HLIPCĂ, Adriana. răspunderea 
Preşedintelui româniei în dreptul con-
stituţional. Legea și viaţa. 2008, 5, 34-
37. ISSN 1810-309X.

HLIPCĂ, Adriana. Aspecte juridice 
privind separaţia puterilor de stat. In: 
Justiţie și integrare comunitară: materi-
alele conf. intern. șt.-pract., 22-23 mai, 
2008). Braşov, 2008, pp. 263-267. 

HLIPCĂ, Adriana. Principiile gene-
rale de înfăptuire a activităţii jurisdic-
ţionale. In: Justiţie și integrare comuni-
tară: materialele conf. intern. șt.-pract., 
22-23 mai, 2008. Braşov, 2008, pp. 267-
272. 

HLIPCĂ, Adriana şi P. HLIPCĂ. 
Consideraţii în legătură cu infracţiuni-
le prevăzute în Legea Nr. 227/2006 pri-
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vind prevenirea şi combaterea dopaju-
lui în sport. Dreptul. 2007, 10, 103-107. 
ISSN 1018-0435.

HLIPCĂ, Adriana şi P. HLIPCĂ. 
Consideraţii în legătură cu faptele ce 
constituie acte de terorism în dome-
niul nuclear prevăzute în Legea Nr. 

111/1996. Dreptul. 2007, 7, 189-194. 
ISSN 1018-0435.

 * * *
ХЛИПКЭ, А. К вопросу о консти-

туционных обязанностях государ-
ства в переходном периоде. Закон и 
жизнь. 2008, 8, 46-48. ISSN 1810-3081.



IACUB (COJOCARI) Irina s-a 
născut la 29 aprilie 1981 în s. Și-

răuţi, r-nul Briceni. În 1996 a absol-
vit Școala medie din satul natal. Și-a 
continuat studiile la Liceul Teoretic al 
Universității de Criminologie (1996-
1999) şi la Universitatea de Criminolo-
gie (1999-2003). În 2004-2007 a urmat 
studii de doctorat în cadrul AȘM. 

În 2007 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea12.00.02-Drept public (ad-
ministrativ) organizarea şi funcţiona-
rea instituţiilor de drept – Locul și rolul 
Curţii de Conturi în cadrul sistemului 
organelor de stat, conducător ştiinţific 
Gheorghe COSTACHI, dr. hab., prof. 
univ. 

Din 2012 şi-a desfăşurat activitatea 
didactică în funcţie de lector univer-
sitar superior în cadrul Institutului de 
Știinţe Penale şi Criminologie Aplicată.

În 2014 a devenit membru al Uniunii 
Avocaților din Moldova.

Bibliografie selectivă:
IACUB, Irina. Locul și rolul Curţii 

de Conturi în cadrul sistemului organe-
lor de stat: autoreferat (12.00.02). Ch., 
2007. 22 p.

IACUB, Irina. Locul și rolul Curţii de 
Conturi în cadrul sistemului organelor de 
stat: tz. dr. (12.00.02). Ch, 2007. 158 p.

 * * *
CIOBAN, N. şi Irina IACUB. Audi-

tul public: concept, esenţă şi tipologie. 
In: Contribuţii știinţifice la edificarea și 
consolidarea statului de drept: materia-
lele conf. intern. șt.-pract., 3 mai 2011. 
Ch., 2011, pp. 197-206. 

COjOCArI, Irina şi vladimir GrO-
SU. Controlul financiar ca instrument 
principal de prevenire şi combatere a 
infracţiunilor cu caracter economico-
financiar. In: Probleme de drept în pe-
rioada de tranziţie: materialele conf. in-
tern. șt.-pract., 26 apr. 2002. Ch.: Univ. 
de Criminologie, 2002, pp. 135-140. 

COSTACHI, Gheorghe şi Irina IA-
CUB. Auditul public – o nouă formă 
a controlului financiar de stat. Revis-
ta Naţională de Drept. 2007, 6, 11-14. 
ISSN 1811-0770.

COSTACHI, Gheorghe şi Irina IA-
CUB. Controlul financiar jurisdicţi-
onal şi atribuţiile de sancţionare ale 
Curţii de Conturi a 
rM. Legea și viaţa. 
2007, 6, 42-45. ISSN 
1810-309X.

COSTACHI, Ghe-
orghe şi Irina IACUB. 
relaţiile instituţiilor 
superioare de control 
al finanţelor publice Irina Iacub (Cojocari)

I
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cu Parlamentul (concepte şi experien-
ţe europene). In: Probleme actuale ale 
știinţelor socio-umane în condiţiile inte-
grării europene: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 28 ian. 2006. Ch.: USB, 2006, 
pp. 707-710. 

IACUB, Irina. Auditul de performan-
ţă în cadrul Curţii de Conturi a rM. 
In: Probleme actuale ale știinţelor socio-
umane în condiţiile integrării europene: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 28 
ian. 2006. Ch.: USB, 2006, pp. 912-917. 

IACUB, Irina. Curtea de Conturi a 
rM – instituţie supremă de audit. Le-
gea și viaţa. ISSN 1810-309X. 2007, 5, 
45-48. 

IACUB, Irina. Curtea de Conturi a 
rM – trecut şi actualitate (viziune su-
mară). Legea și viaţa. 2006, 6, 46-51. 
ISSN 1810-309X.

IACUB, Irina. Necesitatea obiectivă 
a controlului în economia de piaţă. Le-
gea și viaţa. 2006, 1, 36-38. ISSN 1810-
309X.

IACUB, Irina. Noţiunea, necesitatea 
şi rolul controlului exercitat asupra 
administraţiei publice. Legea și viaţa. 
2006, 3, 44-47. ISSN 1810-309X.

IAȘCENCU Vitalie s-a născut la 28 
august 1979 în s. Coşerniţa, r-nul 

Floreşti. A absolvit Facultatea de Drept 
a USM – studii de licenţă (1996-2001) 
şi studii de masterat (2001-2002). 

În 2003-2007 a făcut studii de doc-
torat la Universitatea din Bucureşti, 
unde, în 2007, a susținut teza de docto-
rat – Modificarea actului constitutiv al 
societăţii comerciale, conducător ştiin-
ţific Stanciu D. CĂrPeNArU, dr., prof.

În 2011 a obținut licenţa de avocat, 
având practică în cadrul Baroului de 
Avocaţi în or. Bucureşti, românia.

Bibliografie selec-
tivă:

IAȘCeNCU, vita-
lie. Modificarea actu-
lui constitutiv al soci-
etăţii comerciale: tz. 
dr. de doctorat. Bucu-
reşti: Univ. Bucureşti, 
2007. 329 p.

 * * *
IAȘCeNCU, vitalie. Dreptul de pre-

ferinţă. Revista de drept Bancar și Fi-
nanciar. 2007, 1. ISSN 1454-3389. 

IAȘCeNCU, vitalie. Majorarea ca-
pitalului social prin folosirea primelor 
legate de capital. Revista de drept Co-
mercial. 2007, 2. ISSN 1220-8515.

IAȘCeNCU, vitalie. Opoziţia la mo-
dificarea actului constitutiv al societăţii 
comerciale. Dreptul. 2007, 7, 116-128. 
ISSN 1018-0435.

IAȘCeNCU, vitalie. Opoziţia la mo-
dificarea actului constitutiv. Dreptul. 
2007, 7. ISSN 1018-0435.

IAȘCeNCU, vitalie. Transformarea 
societăţii comerciale. Revista de drept 
Comercial. 2007, 7. ISSN 1220-8515.

IGNATIEV Vasile s-a născut la 15 
ianuarie 1945 în or. Kartalî, reg. Ce-

liabinsk. În 1986 a făcut aspirantura 
la Universitatea de Stat „M.v. Lomo-
nosov”, or. Moscova şi a susținut teza 
de doctorat – Деятельность Сове-
та Министров союзной республи-
ки по совершенствованию органи-
зационной структуры управления 
народным хозяйством (по матери-
алам Молдавской ССР), conducător 
științific I.Ș. Mucsinov, dr., prof. univ.

Din 1986, şi-a desfăşurat activitatea 
profesională la Consiliul de Miniştri al 
rSSM, în domeniul eficienţei organi-

Vitalie Iașcencu
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zării conducerii ne-
cesităţilor economice 
a rSSM. Ulterior, a 
fost angajat la MAI al 
rM.

A activat, în cali-
tate de colaborator 
ştiinţific principal, la 
Institutului de drept 
a AȘM, docent al Ca-

tedrei de drept privat a Universității 
din Comrat şi al Catedrei de drept şi 
stat a Universității Slavone. 

Din 2006 conducător de doctorat la 
specialitatea: 12.00.02-Drept public (cu 
specificarea: constituţional, administra-
tiv, poliţienesc, militar, financiar, vamal, 
informaţional, ecologic); organizarea și 
funcţionarea instituţiilor de drept).

A participat la conferinţe internaţi-
onale în or. Odesa, Dnepropetrovsk, 
Moscova, Kiev etc.

Membru al Grupului de lucru pentru 
exerciţiul de compatibilitate a legisla-
ţiei republicii Moldova cu prevederi-
le Cartei Sociale europene revizuite 
(1999). 

Autor a peste 130 de publicaţii ştiin-
ţifice, inclusiv 15 monografii.

Bibliografie selectivă:
IGNATIev, vasile. Problemele regulă-

rii juridice a antreprenoriatului mic: ana-
liza comparativ juridică. Ch., 2004. 33 p.

 * * *
IGNATIev, vasile şi I. MĂMĂLIGĂ. 

Problema corelării intermedierii cu an-
treprenoriatul şi rolul lor în dezvoltarea 
constituţională contemporană. Revista 
Naţională de Drept. 2009, 7, 2-17. ISSN 
1811-0770.

 * * *
ИГНАТЬЕВ, В.П. Деятельность 

Совета министров союзной респу-

блики по совершенствованию орга-
низационной структуры управле-
ния народным хозяйством (на при-
мере Молдавской ССР): aвтореф. 
дис. канд. юрид. наук. 12.00.02. М., 
1986. 20 c.

ИГНАТЬЕВ, В.П. Деятельность 
Совета министров союзной респу-
блики по совершенствованию орга-
низационной структуры управле-
ния народным хозяйством (на при-
мере Молдавской ССР). Отв. ред. 
И.Ш. МУКСИНОВ. К.: Штиинца, 
1989. 128 c.

ИГНАТЬЕВ, В.П. Деятельность 
Совета Министров союзной респу-
блики по совершенствованию орга-
низационной структуры управле-
ния народным хозяйством (по ма-
териалам Молдавской ССР): дис. 
канд. юрид. наук. 12.00.02. М., 1986. 
194 c.

ИГНАТЬЕВ, В.П. Правовое регули-
рование малого предприниматель-
ства: сравнительный анализ тео-
рии и практики. К., 2004. 356 с.

ИГНАТЬЕВ, В.П., ред. Граждан-
ское право: учеб. К.: Ин-т истории, 
государства и права АНМ, 2010. 417 
с. ISBN 978-9975-4150-0-2.

 * * *
ИГНАТЬЕВ, В.П. Актуальные во-

просы правового регулирования 
малого предпринимательства в Ре-
спублике Молдова. На фоне опы-
та индустриально развитых стран. 
В: Право и политика. М.: Nota Bene, 
2001, 1, cc. 69-77.

ИГНАТЬЕВ, В.П. Полномочия Со-
вета министров союзной республи-
ки по совершенствованию орга-
низационной структуры управле-
ния народным хозяйством. В: СССР 
– ГДР: компетенция органов госу-

Vasile Ignatiev
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дарственного управления. М.: АН 
СССР, Ин-т государства и права, 
1984, cc. 90-95.

ИГНАТЬЕВ, В.П. Права производ-
ственного объединения по совер-
шенствованию организации управ-
ления. В: Актуальные вопросы со-
ветского права. Теория и практика. 
Казань: Изд-во Казанского Ун-та, 
1985, cc. 57-58.

ИГНАТЬЕВ, В.П. Развитие зако-
нодательства об организационных 
структурах управления целевыми 
комплексными программами со-
юзной республики. В: Тез. докладов 
на теорет. конф. аспирантов ин-
ститута государства и права АН 
СССР и юридического факульте-
та МГУ им. „М.В. Ломоносова”. М., 
1986, cc. 31-32.

ИГНАТЬЕВ, В.П. Развитие право-
вого статуса служащих в условиях 
автоматизации управления народ-
ным хозяйством союзной республи-
ки. В: СССР – ГДР: государственная 
служба. М.: Изд-во ИГиП АН СССР, 
1986, cc. 121-127.

IONIţĂ Diana s-a născut la 19 sep-
tembrie 1975 în or. Chişinău. În 

perioada 1992-1997 a urmat studii la 
USM, Facultatea de Drept. În 1997-
2000 a fost competitor la IFSD al AȘM. 

În 2003 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.09-Drept penal 
– Avocatul-apărător la examinarea în 
fond a cauzelor penale.

A fost procuror în cadrul Procuratu-
rii mun. Chişinău, în perioada 1997-
2007. Și-a desfăşurat activitatea didac-
tică în cadrul Catedrei Știinţe penale 
a Facultăţii de Drept, USeM; secretar 
ştiinţific al Senatului USeM. 

În 2009 a devenit 
membru al Uniunii 
Avocaților din Mol-
dova. Consilier juri-
dic al Centrului de 
asistenţă şi protecţie 
a victimelor şi po-
tenţialelor victime 
ale traficului de fiin-
ţe umane a MMPSF, 
contractată de Organizaţia Internaţio-
nală pentru Migraţie (OIM) Misiunea 
în RM.

Bibliografie selectivă:
IONIŢĂ, Diana. Avocatul-apărător 

în faza examinării în fond a cauze-
lor penale: autoreferat 12.00.09). Ch., 
2003. 24 p.

IONIŢĂ, Diana. Avocatul-apărător 
în faza examinării în fond a cauzelor 
penale: tz. dr. (12.00.09). Ch., 2003. 
186 p.

IONIŢĂ, Diana. Avocatul-apărător 
în procesul examinării judiciare. Statut, 
poziţie desinestătătoare și independen-
ţa ca garanţii: monogr. Ch.: reclama, 
2001. 102 p. ISBN 9975-900-71-2.

 * * *
IONIŢĂ, Diana. Poziţii în examina-

rea statutului avocatului-apărător. Re-
vista de Știinţe penale a IrP. 2006, an. 2, 
224-234. ISSN 1812-3392.

IONIŢĂ, Diana. Unele consideraţii 
privind dreptul părţii vătămate de a 
se abţine de la justiţia penală. In: Rea-
firmarea drepturilor și libertăţilor fun-
damentale la 60 de ani ai Declaraţiei 
universale a drepturilor omului: materi-
alele conf. intern. șt.-pract., IRIM. Ch.: 
IrIM, 2008, pp. 211-214.

 * * *
ИОНИЦЭ, Диана. Закон об адво-

катуре Республики Молдова. Revis-

Diana Ioniță
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ta Naţională de Drept. 2001, 2, 56-60. 
ISSN 1811-0770.

ИОНИЦЭ, Диана. Защитник в су-
дебном разбирательстве: субъекты, 
статус, функции. Revista Naţională 
de Drept. 2000, 11, 65-69. ISSN 1811-
0770.

МАРТЫНЧИК, Евгений и Диана 
ИОНИЦЭ. Адвокатура Республики 
Молдова. Адвокатская практика. 
2001, 5, 39-46. ISSN 1999-4826.

МАРТЫНЧИК, Евгений и Ди-
ана ИОНИЦЭ. Проeкт уголовно-
прцессуального кодекса Молдовы. 
Есть пути его совершенствования. 
Закон и жизнь. 2000, 3, 8-12. ISSN 
1810-3081.

IORDANOV Iordanca Rodica 
s-a născut la 11 martie 1976 în or. 

Chişinău. În perioada 1993-1998 a 
urmat studiile de licenţă la USM, Fa-
cultatea de Drept. În 1998 a studiat la 
Utica Colleege of Seracuze University, 
Human rights and internaţional policy. 

A susținut teza de doctorat, în 2007, 
la specialitatea 12.00.02-Drept consti-
tuţional – Fundamentarea știinţifică și 
reglementarea normativă a drepturilor 
ecologice ale omului în RM, conducă-
tor ştiinţific Gheorghe AvOrNIC, dr. 
hab., prof. univ.

În 1998 a fost angajată ca lector asis-
tent, apoi, în calitate 
de lector superior 
(2000), la Catedra 
drept procesual civil, 
iar, din 2007, lector 
superior, ulterior, 
conferenţiar univer-
sitar, la Catedra drep-
tul muncii a Facultă-
ţii de Drept a USM.

În 2002 a obținut licenţa privind 
exercitarea profesiei de avocat.

A fost expert naţional în domeniul 
managementului de mediu şi legislaţiei 
de mediu, membru şi coordonator al 
diferitor grupuri de lucru privind ela-
borarea cadrului politic: Strategia Naţi-
onală de Mediu 2012-2022, Strategii de 
dezvoltare a diferitor raioane, Planuri 
de acţiuni în domeniul mediului pentru 
localităţile din RM, Planul de imple-
mentare a Convenţiei Aarhus, progra-
mul naţional privind Managementul 
integrat al substanţelor Chimice. 

Director executiv al Centrului de in-
formare şi consultanţă Aarhus. A par-
ticipat la implementarea proiectelor la 
nivel național şi internațional cu privi-
re la Convenția de la Aarhus, protecția 
mediului şi consolidarea societății ci-
vile. Co-fondator al asociației publice 
EcoContact, succesoare a activităților 
Milieukontakt în Moldova. Membru al 
Comunităţii Practicienilor în sectorul 
de apă şi sanitaţie din Moldova, 2011; 
membru al Consiliului Consultativ pe 
lângă Ministerul Mediului, 2011. 

A contribuit la elaborarea proiecte-
lor de lege – Legea apei, Legii, privind 
evaluarea impactului asupra mediului, 
Legii, privind accesul la informaţia de 
mediu; coordonator al grupului pri-
vind elaborarea proiectului Legii pri-
vind protecţia mediului.

A participat la conferinţele naţiona-
le şi internaţionale: Conferinţa Miniș-
trilor de Mediu (Kiev, 2003 şi Belgrad, 
2007), Internaţional HCH and pesti-
cide Forum (Sofia, 2005 şi Chişinău, 
2007), Conferinţa Părţilor la Con-
venţia de la Aarhus privind accesul la 
informaţie, participarea publicului și 
acces la justiţie în materie de mediu 
(Chişinău, 2011).

Iordanca Rodica 
Iordanov
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Mențiuni: Diplomă internaţională 
Cavaler al Convenţiei Aarhus.

Bibliografie selectivă:
IOrDANOv, Iordanca-rodica. Fun-

damentarea știinţifică și reglementarea 
normativă a drepturilor ecologice ale 
omului în RM: autoreferat (12.00.02). 
Ch., 2007. 27 p.

IOrDANOv, Iordanca-rodica. Fun-
damentarea știinţifică și reglementarea 
normativă a drepturilor ecologice ale 
omului în RM: tz. dr. (12.00.02). Ch., 
2007. 191 p.

IOrDANOv, rodica şi S. ArIO-
NeSCU. Managementul ONG-urilor 
de mediu. Ch.: reclama, 2004. 168 p. 
ISBN 9975-9801-1-2.

IOrDANOv, rodica et. al. Armoni-
zarea cadrului normativ al RM la Drep-
tul European în domeniul valorificării 
durabile și managementului resurselor 
de apă: culeg. de publicaţii. Ch.: CeP 
USM, 2010. ISBN 978-9975-71-054-1.

ZAHArIA, v., T. vIZDOAGĂ, D. 
GANeA, r. IOrDANOv et. al. Instru-
irea în Clinica Juridică. Ch.: CeP USM, 
2004. 293 p. ISBN 9975-70-388-7.

ZAMFIr, Pavel, rodica IOrDA-
NOv, vlad GArABA et. al. Executarea 
prevederilor Convenţiei de la Aarhus în 
Moldova: manual pentru reprezentanţii 
societăţii civile. Kiev: Intertehnodruk 
Poligrafservis; reC for Central and 
eastern europe; royal Haskoning, 
2004. 153 p. ISBN 966-8026-15-2.

 * * *
IOrDANOv, Iordanca rodica. Ca-

drul normativ naţional privind dimen-
siunea procedurală a drepturilor eco-
logice ale omului. Revista Naţională de 
Drept. 2007, 1, 59-65. ISSN 1811-0770.

IOrDANOv, rodica et. al. Analiza 
politicilor: realităţile schimbărilor cli-

matice pe agenda de dezvoltare a ţă-
rii. In: Raportul Naţional de dezvoltare 
umană 2009-2010. Schimbările clima-
tice în RM. Impactul socio-economic și 
opţiunile de politici pentru adaptare. 
Ch.: PNUD, 2009, pp. 142-156.

IOrDANOv, rodica. Dreptul fun-
damental la un mediu sănătos. Revista 
Naţională de Drept. 2006. 11, 52-55. 
ISSN 1811-0770.

IOrDANOv, rodica. elemination 
of the acute risks of obsolete pesticide 
in Moldova, Armenia and Georgia. In: 
Abstracts: 8th Internaţional HCH and 
pesticide Forum. Sofia, 2005, pp. 51-52.

IOrDANOv, rodica. elimination of 
risks of obsolete pesticides în Moldova, 
Georgia and Kârgâzstan, 2005-2008. 
In: 9th Internaţional HCH and pestici-
des forum for CEECCA countries, 20-22 
sept. 2007. Ch.: USM, 2008, pp. 49-52.

IOrDANOv, rodica. esenţa dreptului 
la apă – ca un drept al omului. In: Armo-
nizarea cadrului normativ al RM la Drep-
tul European în domeniul valorificării 
durabile și managementului resurselor de 
apă. Ch.: CeP USM, 2010, pp. 134-135.

IOrDANOv, rodica. Introducere în 
drepturile ecologice. Buletinul Asocia-
ţiei Tinerilor Juriști. Ch., 1999, 6(19), 
pp. 56-60.

IOrDANOv, rodica. Istoricul şi 
dezvoltarea conceptului de drepturi 
ecologice ale omului. Legea și viaţa. 
2007, 2,24-28. ISSN 1810-309X.

IOrDANOv, rodica. Oportunităţile 
realizării dreptului de acces la justiţie în 
materie de mediu. Revista Naţională de 
Drept. 2007, 2, 6-13. ISSN 1811-0770.

 * * *
IOrDANOv, rodica. Основы прав 

на благоприятную окружающую 
среду. Закон и жизнь. 2007, 2, 28-31. 
ISSN 1810-3081.
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IOVIţA Alexandrina s-a născut la 
29 ianuarie 1980 în or. Chişinău. În 

1996 a absolvit Liceul „Mircea eliade” 
şi a fost admisă la USM, Facultatea de 
Drept, specialitatea Drept internaţio-
nal. A obţinut Bursa ACTr/ACCeLS 
Undergraduate exchange Program şi, 
în perioada 1999-2000, a făcut studii 
la Universitatea din Missouri Kansas 
City, Facultatea de Drept. A urmat stu-
dii de doctorat la ULIM (2001-2006) şi 
la IISD al AȘM (2006-2008). 

În 2008 a susținut teza de docto-
rat la specialitatea 12.00.10-Drept 
internațional public – Unele probleme 
de aplicare a principiului distincţiei în 
dreptul internaţional umanitar, condu-
cător ştiinţific Alexandru BUrIAN, dr. 
hab., prof. univ.

Și-a început activitatea profesională, 
în 2001, ca lector la Catedra de drept 
internaţional şi relaţii economice ex-
terne a Facultăţii de Drept, USM. În 
2002-2004 a fost manager de Proiecte 
Speciale. Coordonator Programe în ca-
drul Fondului ONU pentru Populaţie în 
2004-2008. Activitatea didactică a con-
tinuat-o, în calitate de lector superior 
la Catedra relaţii internaţionale, AAP 
(2006-2010) şi, din 2010, la Catedra 
drept public, Departamentul Drept, 
ULIM. Din 2008 a fost consilier pentru 
monitorizare şi evaluare la UNAIDS.

A făcut stagieri şi a participat în mul-
tiple programe didactice profesiona-

le: Direcţia europa 
şi America de Nord 
(Ministerul Aface-
rilor externe, 2000-
2001), Ambasada 
rM în SUA (2000), 
Blackwell Sanders 
Law Firm (Kansas 
City Missouri, 1999-

2000), Seminarul pentru profesorii de 
drept umanitar (Comitetul Internaţio-
nal al Crucii roşii, Kiev, Ucraina, 2002), 
Școala de iarnă CeP pentru lectori ti-
neri privind metodologii şi tehnici de 
predare inovative (Chişinău, 2000). 

A desfăşurat o amplă activitate de co-
ordonator ştiinţifico-practic al studen-
ţilor: conducător ştiinţific pentru stu-
denţii participanţi la lucrările „Mesei 
rotunde” Tendinţe actuale de dezvol-
tare a dreptului Internaţional Umanitar 
(2006, 2004, 2003), antrenor al echipei 
ULIM, a Iv ediţie a Competiţiei Naţi-
onale de drept internaţional umanitar 
(Chişinău, 2006), arbitru la Competiţia 
Naţională de drept internaţional uma-
nitar Martens (2005, rusia), antrenor al 
echipei ULIM la Competiţia Naţională 
de drept internaţional umanitar (Ti-
raspol, 2005 şi vadul lui vodă, 2004), 
antrenor al echipei ULIM la Competi-
ţia Internaţională jean Pictet de drept 
umanitar (Nauplion, Grecia, 2003), 
organizator la Competiţia Naţională de 
drept umanitar Elaborarea problemelor 
practice (2002-2003), arbitru la Com-
petiţia Naţională de Moot Court (2002, 
2001), antrenor la Competiţia Martens 
de drept umanitar (Moscova, rusia, 
2002), participant în echipa ULIM la 
Competiţia Internaţională jean Pictet 
de drept umanitar (Lisabona, Portuga-
lia, 2002), antrenor al echipei naţionale 
de Moot Court (Praga, Cehia, 2001). 

Membru al Consiliului redacţional la 
Revista Moldovenească de Drept Inter-
naţional și Relaţii Internaţionale.

Bibliografie selectivă:
IOvIŢA, Alexandrina. Unele proble-

me de aplicare a principiului distincţiei 
în dreptul internaţional umanitar: auto-
referat (12.00.10). Ch, 2008. 23 p.Alexandrina Iovița
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IOvIŢA, Alexandrina. Unele proble-
me de aplicare a principiului distincţiei 
în dreptul internaţional umanitar: tz. 
dr. (12.00.10). Ch., 2008. 150 p.

 * * *
IOvIŢA, Alexandrina. Aplicabilita-

tea dreptului internaţional umanitar 
In: Războiul contra terorismului. Ch., 
2004, pp. 38-41.

IOvIŢA, Alexandrina. Aplicarea 
dreptului internaţional umanitar con-
flictului armat de pe Nistru. In: Con-
solidarea administraţiei publice în con-
textul edificării statului de drept în RM: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 22 
mai 2007. Ch., 2007, pp. 131-139.

IOvIŢA, Alexandrina. Defining Ge-
nocide. Украинский журнал между-
народного права. 2005, 2, 47-53. ISSN 
1996-1561.

IOvIŢA, Alexandrina. esenţa princi-
piului distincţiei prin prisma corelaţiei 
cu alte principii ale DIU. Legea și viaţa. 
2008, 10, 57-58. ISSN 1810-309X.

IOvIŢA, Alexandrina. Problema 
participării directe la ostilităţi în con-
textul conflictelor de generaţia a Iv. 
Revista Moldovenească de Drept Inter-
naţional și Relaţii Internaţionale. 2008, 
8, 110-117. ISSN 1857-1999.

IOvIŢA, Alexandrina. rM şi Curtea 
Penală Internaţională – tendinţe şi per-
spective. In: AAP – 15 ani în consolida-
rea serviciului public din RM: materia-
lele conf. intern. șt.-pract., 21 mai 2008. 
Ch.: AAP, 2008, pp. 132-139.

IOvIŢA, Alexandrina. respectarea 
DIU în conflictul armat de pe Nistru 
– o retrospectivă analitică. Revista Na-
ţională de Drept. 2008, 8, 33-36. ISSN 
1811-0770.

IOvIŢA, Alexandrina. Terorismul. 
războiul contra Terorismului, şi Drep-
tul Internaţional Umanitar. In: Analele 

ULIM. Ch., 2004, vol. 5, pp. 177-185.
IOvIŢA, Alexandrina. Unele proble-

me de identificare a obiectivelor mili-
tare în contextul conflictelor armate 
contemporane. Revista Moldovenească 
de Drept Internaţional și Relaţii Inter-
naţionale. 2007, 1-2, 88-96. ISSN 1857-
1999.

IOvIŢA, Alexandrina. Unele proble-
me de sănătate reproductivă în con-
diţii de conflict armat. In: Probleme 
demografice ale populaţiei în contextul 
integrării europene: materialele simpo-
zionului intern., apr. 2005. Ch.: ASeM, 
2005, pp. 269-278.

rOMAN, A. şi IOvIŢA, Alexandri-
na. elemente de drept internaţional şi 
diplomaţie în Dacia antică. Adminis-
trarea Publică. 2001, 4, 117-133. ISSN 
1813-8489.

IOVU (GARAGA) Olga s-a născut 
la 4 decembrie 1982 în or. Slobozia. 

În 2005 a devenit licenţiată a Facultă-
ţii de Drept, USeM. A urmat studiile 
de doctorat la Secţia de drept a IISD al 
AȘM. În 2007, în urma promovării cu 
succes a examenelor de doctorat, a ob-
ţinut Bursa de Excelenţă a Guvernului 
Moldovei.

A susținut teza de doctorat în 2010, 
la specialitatea 12.00.03-Drept privat, 
având ca temă – Правовое регулиро-
вание увольнения за нарушения тру-
довой дисциплины, 
conducător ştiinţific 
Boris SOSNA, dr., 
conf. univ.

În perioada 2005-
2006 a făcut stagiu la 
BAA C&C Lawyers 
and partners. Din 
2008 – lector univer- Olga Iovu (Garaga)
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sitar Catedra drept privat a Facultății 
de Drept a USeM.

Bibliografie selectivă:
ЙОВУ (ГАРАГА), Ольга. Право-

вое регулирование увольнения за на-
рушения трудовой дисциплины: дис. 
(12.00.03). К., 2010. 203 p.

 * * *
IOvU (GArAGA), Olga. reglemen-

tarea juridică a concedierii pentru în-
călcarea disciplinei de muncă. In: Ten-
dinţe și perspective ale evoluţiei Dreptu-
lui în contextul globalizării: materialele 
conf. intern. șt.-pract., 16 dec. 2010. Iaşi, 
2010.

 * * *
ЙОВУ (ГАРАГА), Ольга и И. КО-

ЧИЕРЬ. Расторжение индивидуаль-
ного трудового договора за наруше-
ние трудовой дисциплины. B: Акту-
альные проблемы правового обеспе-
чения приоритетных националь-
ных проектов: материалы между-
нар. науч.-практ. конф. РАЮН, 8-9 
дек. 2006, г. М., 2006, cc. 727-731.

ЙОВУ (ГАРАГА), Ольга и П. 
ИЛЬИНСКИЙ. Ответственность 
работодателя за нарушение прав 
работников на своевременное по-
лучение заработной платы. B: Со-
временное законотворчество: тео-
рия и практика (к 100-летию Госу-
дарственной Думы России: матери-
алы междунар. науч.-практ. конф. 
РАЮН, 22-23 дек. 2005 г. М.: Юрист, 
2005, cc. 74-76.

ЙОВУ (ГАРАГА), Ольга. Актуаль-
ные вопросы увольнения работни-
ка за прогул. Закон и жизнь. 2007, 4, 
51–53. ISSN 1810-3081.

ЙОВУ (ГАРАГА), Ольга. Гарантии 
прав работников при незаконном 
увольнении за нарушение трудо-

вой дисциплины. B: Probleme actuale 
ale legislaţiei naţ. în contextul procesu-
lui integraţionist european: materiale-
le conf. intern. șt.-pract., 15 dec. 2007. 
Ch.: USM, 2007, сс. 279-282.

ЙОВУ (ГАРАГА), Ольга. Гарантии 
прав работников при незаконном 
увольнении за нарушение трудо-
вой дисциплины. Социальное и пен-
сионное право. 2008, 2, 19-21. ISSN: 
2070–2167.

ЙОВУ (ГАРАГА), Ольга. Дисци-
плинарная ответственность по тру-
довому законодательству. B: Акту-
альные проблемы общественно–гу-
манитарных наук в условиях евро-
пейской интеграции: материалы 
междунар. науч. конф., 28 янв. 2006. 
К., 2006, cc. 890–892.

ЙОВУ (ГАРАГА), Ольга. К вопро-
су о дисциплинарной ответственно-
сти. Закон и жизнь. 2007, 5, 51-53. 6. 
56-58. 7, 37-41. ISSN 1810-3081.

ЙОВУ (ГАРАГА), Ольга. К вопро-
су об увольнении за нарушение тру-
довой дисциплины. Закон и жизнь. 
2006, 12, 43-44. ISSN 1810-3081.

ЙОВУ (ГАРАГА), Ольга. Наруше-
ние дисциплины труда как угро-
за для нормального функциониро-
вания предприятия. B: Высшее об-
разование и исследование – столпы 
общества, основанные на знаниях: 
материалы междунар. науч. конф., 
к 60-летию Молдавского Государ-
ственного Ун-та, 28 сент. 2006. К., 
2006, cc. 411-412.

ЙОВУ (ГАРАГА), Ольга. Некото-
рые предложения по усовершен-
ствованию норм Трудового кодек-
са Молдовы, относящихся к дисци-
плине труда. Закон и жизнь. 2008, 5, 
52-58. ISSN 1810-3081.

ЙОВУ (ГАРАГА), Ольга. О поня-
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тии юридической ответственности 
в трудовом праве. В: Человеческое 
развитие в условиях формирования 
рыночных отношений: материалы 
междунар. науч. конф., 15 мая 2007. 
К., 2007, cc. 223-226.

ЙОВУ (ГАРАГА), Ольга. Правовое 
регулирование дисциплины труда. 
Методы ее обеспечения. В: Высшее 
образование и исследование – стол-
пы общества, основанные на зна-
ниях: материалы междунар. науч. 
конф., к 60–летию Молдавского Госу-
дарственного Ун-та, 28 сент. 2006. 
К., 2006, cc. 409-410.

ЙОВУ (ГАРАГА), Ольга. Право-
мочия работодателя в управлении 
процессом труда и его роль в обе-
спечении соблюдения работниками 
дисциплины труда. В: Reafirmarea 
drepturilor și libertăţilor fundamentale 
la 60 de ani ai Declaraţiei universale a 
drepturilor omului: materialele conf. in-
tern. șt.-pract., 12 dec. 2008. Ch., 2009, 
pp. 65-72.

IVANOV Vladimir s-a născut la 20 
iunie 1932, în s. Nijneaia Pavlovka, 

reg. Orenburg, rusia. A absolvit Co-
legiul de cultură fizică şi Facultatea de 
Drept a USM. În 1959-1960 a urmat 
studii la Colegiul de Militari şi Grăni-
ceri din or. Harkov. 

În 1973 a susținut teza de doctorat 
– Государственное регулирование 
народно-хозяйственных отношений 
Молдавской АССР, conducător ştiinţi-
fic Alexei SUrILOv, dr., conf. univ.

În 1988 a susținut teza de doc-
tor habilitat în drept la specialitatea 
12.00.01-Teoria şi istoria dreptului – 
Проблемы истории государственно-
сти советских народов и укрепление 

их государственно-
го единства на со-
временном эта-
пе (на материалах 
Молдавской ССР), 
consultatnt ştiinţific 
Arcadi TKACI, dr., 
prof. al Universității 
din Kiev.

În perioada 1960-
1970, a deţinut funcţii didactice la 
Facultatea de Drept a USM. A fost 
funcţionar public în cadrul Sovietului 
orăşenesc Chişinău, precum şi în di-
verse structuri statale ale rSSM. În anii 
1971-1975 a lucrat în calitate de lector 
la Institutul Politehnic „S. Lazo” din 
Chişinău. 

Din 1976, a activat în cadrul USM 
la Catedra ştiinţe statale în calitate de 
lector superior, docent, şef de catedră 
(1984-1993), profesor. În perioada 
1986-1990, a fost conducător al Cen-
trului ştiinţific de îmbunătăţire a rela-
ţiilor statale şi juridice în rM a Facul-
tăţii de Drept a USM. În 1994-2000 a 
fost profesor la Facultatea de Drept a 
ULIM. În 2000, şi-a continuat activi-
tatea ştiinţifică şi didactică la Catedra 
teoria şi istoria statului şi dreptului a 
Universității Naţionale Maritime, or. 
Odesa.

A făcut stagii de instruire în dome-
niile didactic şi ştiinţific: la Facultatea 
de Drept a Universității de Stat „M.v. 
Lomonosov” (Moscova, rusia, 1978), 
la Universitatea de Stat or. Budapesta 
(Ungaria, 1992), la ULIM (2005).

Concomitent cu activitatea didac-
tică, a desfăşurat cercetări ştiinţifice, 
care au vizat studierea statalităţii rM 
în perioada post sovietică. 

A contribuit la elaborarea a docu-
mentelor legislative, care au stat la baza 

Vladimir Ivanov
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dezvoltării suveranităţii rM: Legii cu 
privire la statutul limbii de stat (1989), 
Legii cu privire la utilizarea limbilor în 
RM (1989), Legii privind returnarea 
limbii la alfabetul latin (1989), Legii 
cu privire la Drapelul de Stat al RM 
(1990), Legii şi regulamentului Stema 
de Stat a RM (1990), Declaraţia de Su-
veranitate a RM (1990), Decretul pri-
vind Guvernul RM (1990), Declaraţiei 
de Independenţă a RM (1991), Legii cu 
privire la cetăţenia RM (1991), Regula-
mentului Parlamentului RM. În calitate 
de consultant ştiinţific, a participat la 
elaborarea documentelor: Proiectului 
Constituţiei RM (1994), Despre Statutul 
juridic la Găgăuziei, Despre partide și 
alte organizaţii.

Din 2000 s-a afirmat ca inovator al 
legăturilor ştiinţifice şi culturale între 
Moldova şi Ucraina, contribuind la 
organizarea diverselor întruniri: confe-
rinţe ştiinţifice, simpozioane, mese ro-
tunde comune; precum şi editarea mai 
multor monografii, manuale, materiale 
didactice, lucrări de cercetare. 

Membru al colegiilor de redacţie: 
Вопросы философии, социологии и 
права (1988-1990), Закон и жизнь, a 
culegerii Економіко-правові аспек-
ти розвитку транспортних систем 
Одеського національного морського 
университету. 

Preşedinte al Consiliului de susţinere 
a tezelor de doctor şi doctor habilitat în 
drept de pe lângă ULIM. 

A participat la numeroase congrese, 
întruniri ştiinţifice de domeniu naţio-
nale, regionale şi internaţionale. 

I s-a conferit titlul profesor universi-
tar (1989), titlul onorific profesor Mag-
na cum Laude, acordat de ULIM. În 
2002 a fost ales membru al Academiei 
de Știinţe a Ucrainei. A obţinut, Mem-

bru de Onoare al Universității de Studii 
Aplicate din Moldova (2006). 

Numele său a fost inclus în enciclo-
pedia: Видные ученые Одессы. Док-
тора наук и профессора (2005).

rezultatele activităţii didactice şi de 
cercetare s-au materializat în publi-
carea a peste 170 de lucrări ştiinţifice, 
inclusiv monografii, broşuri, cursuri şi 
articole. 

Bibliografie selectivă:
ArSeNI, Alexandru, vladimir IvA-

NOv şi L. SUHOLITCO. Drept consti-
tuţional comparat. Ch.: Ce USM, 2003. 
295 p. ISBN 9975-70-356-9.

IvANOv, vladimir. RSSM – stat su-
veran în componenţa URSS. red. A.A. 
ZAvTUr. Ch.: Cartea mold., 1983. 
200 p.

IvANOv, vladimir. Structura stata-
lă a SUA. Sub. red. S. COBĂNeANU. 
Ch.: Lumina, 1993. 212 p. ISBN 5-372-
01328-1.

 * * *
IvANOv, vladimir şi S. ŢUrCAN. 

Unele consideraţiuni privind natura 
juridică a promulgării şi sancţionării 
legii. In: Функционирование демокра-
тических институтов в правовом 
государстве: материалы междунар. 
науч.-практ. конф., 25-26 янв. 2003 
г. Ch., 2003, cc. 118-126.

IvANOv, vladimir şi Serghei. ZLO-
BIN. Conştiinţa de drept şi nihilis-
mul juridic. In: Правовое государ-
ство и вопросы национальных мень-
шинств: материалы междунар. 
науч.-практ. конф., 11-12 янв. 2002 
г., Бэлць. Ch., 2002, cc. 140-141.

IvANOv, vladimir. Suveranitate 
naţională. In: Правовое государ-
ство и вопросы национальных мень-
шинств: материалы междунар. 
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науч.-практ. конф., 11-12 янв. 2002 
г., Бэлць. Ch., 2002, cc. 64-67.

IvANOv, vladimir. Аctivitatea fe-
meilor Moldovei în construcţia socia-
lismului: file istorice. Femeia Moldovei. 
1971, 7, 11-12.

 * * *
ИВАНОВ, В.М. Государственное 

устройство США: моногр. Ред. С.И. 
КОБЭНЯНУ. К.: Лумина, 1993. 228 с. 
ISBN 5-372-01322-2.

ИВАНОВ, В.М. и Евгения ДЕН-
ЧУК. К методологии познания кон-
ституционного права зарубеж-
ных стран: учеб.-метод. пособие. 
Ред. Л.В. БАГРИЯ-ШАХМАТОВ. 
Одесса-К.: ULIM, 2002. 282 с.

ИВАНОВ, В.М. Конституционное 
право зарубежных стран: курс лек-
ций. Одесса: ОНМУ, 2010. 370 с.

ИВАНОВ, В.М. Конституцион-
ное право зарубежных стран: курс 
лекций. Ред. А.И. СМОКИНЭ. К.: 
ULIM, 2000. 352 c.

ИВАНОВ, В.М. Конституцион-
ное право зарубежных стран: учеб.-
дидакт. пособие. Ред. Л.В. БАГРИЯ-
ШАХМАТОВ. Одесса-К.: ОНМУ, 
ULIM, 2005. 325 с.

ИВАНОВ, В.М. Конституцион-
ное право Республики Молдова: учеб. 
пособие для юридических фак. вузов 
Молдовы. К.: Изд. центр Межд. неза-
висимого Ун-та РМ, 2000. 352 с.

ИВАНОВ, В.М. Методологиче-
ские основы правовых исследова-
ний и аспекты их проявления в 
юриспруденции море хозяйствен-
ного комплекса. Ред. Л.В. БАГРИЯ-
ШАХМАТОВ. Одесса-К.: ОНМУ, 
ULIM, 2004. 530 с.

ИВАНОВ, В.М. Основы Консти-
туционного права зарубежных 
стран: учеб. пособие. Ред. А.И. АР-

СЕНИ. К.-Одесса: Litera, 2001. 408 с. 
ISBN 9975-74-332-3.

ИВАНОВ, В.М. Проблемы теории 
государства и права: курс лекций. 
Ред. А.И. СМОКИНЭ. Изд. 2-e, пе-
реработ. и доп. Одесса: ОНМУ, 2008. 
250 с.

ИВАНОВ, В.М. Проблемы теории 
государства и права: курс лекций. 
Ред. А.И. СМОКИНЭ. Одессa: Одес-
ский Гос. Морской Ун-т, 2002. 220 с.

ИВАНОВ, В.М., Г.В. ТАТАР и Э.И. 
ГРИНШПУН. Право человека на 
жизнь: моногр. Ред. А.И. ГАЛБЕН, 
Э.И. ГРИНШПУН. К.: ULIM, 1999. 
394 с.

ИВАНОВ, Владимир и С.С. АН-
ДРОНИК. Власть, демократия и 
социальные контрасты: моногр. 2-е 
изд. К.: ULIM, 2000. 432 с.

ИВАНОВ, Владимир и С.С. АН-
ДРОНИК. Государственный сувере-
нитет Республики Молдова: моногр. 
Ред. А.И. ГАЛБЕН. К.: ULIM, 2000. 
450 с.

ІВАНОВ, Владимир и Владимир 
СТОВПЕЦЬ, Л. А. С. Конституційне 
право зарубіжних країн: методичні 
вказівки к вивченню курсу. Одесса: 
ОНМУ, 2005. 22 с.

ІВАНОВ, Владимир и Владимир. 
СТОВПЕЦЬ. Конституційне пра-
во зарубіжних країн: навчальний 
посібник для студентів вищих на-
вчальних закладів. Bидання друге 
перероблене та доповнене. Одесса: 
ОНМУ, 2011. 355 с.

ІВАНОВ, Владимир, А.I. КІССЕ и 
Г.І. КОСТАКІ. Конституційне пра-
во зарубіжних країн: методичні 
вказівки до вивчення курсу. Одесса: 
ОНМУ, 2007. 30 с.

ІВАНОВ, Владимир. Конститу-
ційне право зарубіжних країн: на-
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вчальний посібник для юрид. фак. 
Одесса: Видання ОМГУ, 2002. 362 с.

КОСТАКИ, Г.И., РОШКА, Ф А., 
B.M. ИВАНОВ et.al. XXVII съезд 
КПСС и XIX Всесоюзная парткон-
ференция о демократии. К.: Картя 
Молдовеняскэ, 1989. 354 с.

КОСТАКИ, Г.И., РОШКА, Ф А., 
B.M. ИВАНОВ et.al. XXVII съезд 
КПСС и дальнейшее совершенство-
вание социалистической демокра-
тии. К.: Картя Молдовеняскэ, 1987. 
224 с.

КОСТАКИ, Георге и B.M. ИВА-
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ЖИТНИГОР, Борис. Сравнитель-
ный анализ Общих частей родствен-
ных уголовно-правовых систем России, 
Украины и уголовного законодатель-
ства государства Израиль. Кн. 2. Ти-
располь: ТФ Мауп-Маркис, 2003. 364 с.

ЖИТНИГОР, Борис. Сравнитель-
ный анализ общих частей уголовных 
законодательств Украины, Росии и 
Израиля, а также некоторых особе-
ностей общей части Уголовного ко-
декса Молдовы: дис. (12.00.08). Одес-
са, 2005. 241 p.

ЖИТНИГОР, Борис. Сравнитель-
ный анализ родственных уголовно-
правовых систем России, Украины 
и уголовного законодательства го-
сударства Израиль. К. 1: Введение 
в проблему. Тирасполь: ТФ Мауп-
Маркис, 2003. 296 с.

 * * *
ЖИТНИГОР, Борис. Анализ отли-

чительных особенностей структур-
ного построения Общей части УК 
Молдовы и базовых начал уголовно-
правового регулирования в этой 
стране в сравнительном отношении 
с аналогичными нормативными ре-
алиями Украины, России и Израиля. 
Закон и жизнь. 2005, 6, 39-42.

ЖИТНИГОР, Борис. Институт со-
участия в уголовных законодатель-
ствах Украины, России и государства 
Израиль. Закон и жизнь. 2005, 4, 57-58.



KAIREAK Ivan s-a născut la 17 oc-
tombrie 1943 în s. vasilevka, r-nul 

Belgorod, Ucraina. În 1971 a absolvit 
Facultatea de Drept a USM. A făcut 
studii la Școala Superioară a Securităţii 
de Stat din Moscova şi la Facultatea de 
Mecanică a Institutului Politehnic „S. 
Lazo” din or. Chişinău. 

În 1989, în cadrul Universității de 
Stat „M.v. Lomonosov” or. Moscova, 
a susținut teza de doctorat, cu tema 
– Правовое положение аграрно-
промышленных объединений, condu-
cător ştiinţific M.I. KOZÎrI, dr. hab., 
prof. univ.

A ocupat funcţii administrative în 
cadrul Ministerului Transportului al 
rSSM. A fost consilier al preşedintelui 
Băncii Comerciale şi director al Depar-
tamentului juridic al Comisiei Naţionale 
a Hârtiilor de valoare a rM. A fost nu-
mit decan al Facultăţii de Drept, ulterior, 
prorector în cadrul Universității Slavone.

Membru al Con-
siliului de adminis-
trare al comunității 
bulgare din Moldova. 
Membru al colegiului 
de redacție al revistei 
Legea și viața. 

A fost decorat cu 
Medalii de stat. 

Bibliografie selectivă:
КАЙРЯК, И.Н. Банковское право. 

Учеб для вузов. Ch.: Tip. Balacon SrL, 
2008. 357 c. ISBN 978-9975-9955-3-5.

КАЙРЯК, И.Н. Финансовое право. 
Учеб для вузов. Ch.: Tip. Balacon SrL, 
2008. 197 c. ISBN 978-9975-9955-4-2,

KIRMICI Corina s-a născut la 7 
februarie 1982 în or. Cimişlia. În 

1999 a fost înmatriculată la Faculta-
tea de Drept a USM. În 2000 a deve-
nit bursieră la Facultatea de Drept a 
Universității „Transilvania” din or. Bra-
şov, românia, 2000-2004. A urmat stu-
diile de masterat în Drept european la 
Universitatea din Bucureşti, românia 
(2004-2005) şi doctorat la AȘM (2005-
2009).

În 2010, în cadrul IISD al AȘM, a 
susținut teza de doctorat la specialitatea 
12.00.03-Drept privat – Răspunderea 
juridică civilă pentru 
prejudiciul cauzat de 
produse defectuoase, 
conducător ştiinţific 
eugenia COjOCArI, 
dr. hab., ptof. univ.

A făcut stagiu la 
Institutul de relaţii 
Internaţionale „Clin-Ivan Kaireak Corina Kirmici

K
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gendael” din Haga (Olanda, 2008) şi 
la Academia Diplomatică de la viena 
(Austria, 2009).

Și-a început activitatea profesională, 
în calitate de consultant la Centrul de 
Armonizare a Legislaţiei a Ministerului 
justiţiei (2007-2008). În 2007-2009 a 
fost cercetător ştiinţific în cadrul AȘM. 

În 2008 a fost angajată în funcţia de 
secretar I la Direcţia Tratate, Departa-
mentul Drept internaţional, MAeIe. 
Funcţionar consular la Ambasada rM 
în republica Austria.

Bibliografie selectivă:
KIrMICI, Corina. Răspunderea ju-

ridică civilă pentru prejudiciul cauzat 
de produse defectuoase: autoreferat 
(12.00.03). Ch., 2010. 29 p.

KIrMICI, Corina. Răspunderea juri-
dică civilă pentru prejudiciul cauzat de 
produse defectuoase: tz. dr. (12.00.03). 
Ch., 2010. 167 p.

 * * *
KIrMICI, Corina. Analiza compara-

tivă a prevederilor naţionale în dome-
niul răspunderii pentru prejudiciul ca-
uzat de produse defectuoase. In: Anale-
le Universității Ovidius. Ser. Drept și Șt. 
administrative. vol. 1. Constanţa, 2009, 
pp. 125-128. 

KIrMICI, Corina. Cadrul juridic 
privind condiţiile de producere şi co-
mercializare a biocombustibililor li-
chizi. In: Energie din Biomasă: tehnolo-
gii și mijloace tehnice. Ch.: Bons Offi-
ces, 2009, pp. 320-336. 

KIrMICI, Corina. răspunderea ci-
vilă pentru prejudiciul cauzat de pro-
duse defectuoase, conform Directivei 
85/374/Cee. Legea și viaţa. 2008, 3, 
8-11. ISSN 1810-309X.

KIrMICI, Corina. răspunderea 
pentru prejudiciul cauzat de produse 

defectuoase. In: Rezumatele comuni-
cărilor prezentate la ed. a VI-a a conf. 
intern. pentru tinerii cercetători, 6-7 
noiem. 2008, AȘM. Ch., 2008, pp. 165. 

KIrMICI, Corina. The Concept of 
the Design Defect. Revista Naţională 
de Drept. 2009, 3, 74-76. ISSN 1811-
0770.

ŢUrCANU, r. şi KIrMICI, Corina. 
Ajustarea cadrului juridic privind bi-
ocombustibilii lichizi conform cerin-
ţelor acquis-ului comunitar. Legea şi 
viaţa. 2008, 5, 11-14. ISSN 1810-309X.

 * * *
КИРМИЧ, Корина. Отвествен-

ность за вред, причиненный това-
ром потребителю в европейском 
праве и в международном частном 
праве. В: Материалы VII Междуна-
родной научной конференции, посвя-
щенной 87-летию образования Бело-
русского Гос. Ун-та, 30 окт. 2008 г. 
Минск: Тесей, 2008, cc. 119-120. 

KUCERENA Anatol s-a născut la 
23 august 1960 în s. Mândra, r-nul 

Călăraşi. În 1985-1991 a urmat studii 
a Institutului juridic din or. Moscova. 

În 1998 a susținut teza de docto-
rat – Административная юсти-
ция в механизме защиты прав и 
свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации, conducă-
tor ştiințific B. N. GABrICIDZe, dr. 
hab., prof. univ.

În 2002 a susținut 
teza de doctor habi-
litat la specialitatea 
12.00.11-Drept inter-
naţional – Роль адво-
катуры в станов-
лении гражданского 
общества в России. Anatoli Kucerena 
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În perioada anilor 1985-1989 a fost 
consultant juridic la mai multe între-
prinderi în or. Moscova. În 1991-1993 
a deţinut funcţia de şef al Departamen-
tului juridic la compania SA Излучи-
на. În 1993 a devenit membru al Baro-
ului de Avocaţi din Moscova. În 1995 a 
devenit fondator şi preşedinte al BAA 
Argument (din 2003 – Colegiul de avo-
caţi Кучерена и партнеры). 

În 2005 a fost ales membru al Palatei 
Publice a Federaţiei ruse, având func-
ţia de şef al Comisiei de monitorizare 
a activităţilor organelor de aplicare a 
legii şi a reformelor sistemului judici-
ar (din 2006). Din 2001 – şef al Cate-
drei avocatură şi notariat a Academiei 
juridice de Stat „O.e. KUTAFIN”, or. 
Moscova.

Prim-vicepreşedinte al Uniunii Fe-
derative a Avocaților din rusia; aca-
demician şi vicepreşedinte al Acade-
miei ruse de Avocatură, preşedinte 
al Consiliului Fundației non-profit 
Institutul pentru Democrație și Coope-
rare, preşedinte al Sovietului Central al 
organizației publice Societatea Civilă.

Membru al Consiliului prezidențial 
al Federației ruse Anticorupție, mem-
bru al Consiliului prezidențial pentru 
drepturile omului, membru al gru-
pului de lucru privind îmbunătățirea 
legislației Departamentului juridic de 
Stat al Preşedintelui Federației ruse, 
membru al Comisiei guvernamentale 
a siguranței rutiere, membru al Con-
siliului Consultativ comunitar al Pro-
curaturii Generale a Federației ruse, 
preşedinte al Consiliului Public din ca-
drul MAI şi al Ministerului Transpor-
tului din Federația rusă.

Membru al consiliilor publice din 
cadrul Serviciului Federal de Securi-
tate al Ministerului pentru Apărare 

civilă, situații de urgență şi eliminarea 
consecințelor dezastrelor naturale, Mi-
nisterului Apărării, al Serviciului Fede-
ral Fiscal al Federației ruse. Membru al 
Comisiei guvernamentale privind poli-
tica în domeniul migrației, preşedinte 
al Comisiei privind standardele juri-
dice a Organizației publice Asociația 
Juriștilor din Rusia.

În 2009 a fost decorat cu ordinul 
Знак Почета al Federației ruse.

Bibliografie selectivă:
КУЧЕРЕНА, А.Г. Адвокатура в 

условиях судебной реформы. М.: 
Пенатес-Пенаты, 2002. 88 c.

КУЧЕРЕНА, А.Г. Адвокатура: учеб. 
Ред. КАЧАНОВ, В.А. 2-е изд., пере-
раб. и доп. М.: Юрист, 2009. 751 c.

КУЧЕРЕНА, А.Г. Администра-
тивная юстиция в механизме защи-
ты прав и свобод человека и гражда-
нина в Российской Федерации: авто-
реф. дис. канд. юрид. наук. М., 1998. 
26 c.

КУЧЕРЕНА, А.Г. и А.Г. ДМИТРИ-
ЕВ. Гражданское общество в Рос-
сии. Проблемы становления и разви-
тия: учеб. пособие. М.: Закон и пра-
во, ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 255 c.

КУЧЕРЕНА, А.Г. Роль адвокату-
ры в становлении гражданского об-
щества в России: автореф. дис. д-ра 
юрид. наук. М., 2002. 44 c.

КУЧЕРЕНА, А.Г. Роль адвокатуры 
в становлении гражданского обще-
ства в России: дис. д-ра юрид. наук: 
12.00.11. М., 2002. 360 c.

КУЧЕРЕНА, А.Г. Роль адвокатуры 
в становлении гражданского обще-
ства в России: моногр. М.: Пенатес-
Пенаты, 2002. 224 c.

КУЧЕРЕНА, А.Г. Романтики граж-
данского общества. Четыре года в 
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Общественной палате РФ. М.: На-
циональное обозрение, 2009. 576 c.

 * * *
КУЧЕРЕНА, А.Г. Административ-

ная юстиция. Юрист, 1998, 9, 50-60. 
ISSN 1812-3929.

KURTIANOV Vladimir s-a născut 
la 13 decembrie 1952 în or. 

Chişinău. În 1973-1978 a făcut studii la 
Facultatea de Drept a USM. 

A urmat doctorantura la Universita-
tea de Stat „M.v. Lomonosov”, or. Mos-
cova. Acolo, în 1987, a susținut teza de 
doctorat la specialitatea 12.00.03-Drept 
civil – Правовое регулирование меж-
дународных железнодорожных пе-
ревозок грузов социалистических 
стран, conducător ştiinţific G.P. SA-
vICev, dr., conf. univ.

În perioada 1978-1980 a fost asistent 
la Catedra teoria statului şi dreptului 

a Facultăţii de Drept 
a USM. În 1980, a 
fost numit judecă-
tor la judecătoria 
sect. Centru, mun. 
Chişinău.

Bibliografie selec-
tivă:

КУРТЬЯНОВ, В.В. 
и Г.П. САВИЧЕВ. Международное 
частное право. М.: МГУ, 1987. 20 с.

КУРТЬЯНОВ, В.В. Правовое ре-
гулирование международных же-
лезнодорожных перевозок грузов 
социалистических стран: авто-
реф. дис. канд. юрид. наук. М.: МГУ, 
1987. 20 с.

КУРТЬЯНОВ, В.В. Правовое регу-
лирование международных железно-
дорожных перевозок грузов социали-
стических стран: дис. канд. юрид. 
наук: 12.00.03. М.: МГУ, 1987. 178 c.

Vladimir Kurtianov



LARII Iurie s-a născut la 10 mar-
tie 1972 în s. Baraboi, r-nul Don-

duşeni. A absolvit Școala medie din 
satul natal în 1989. A absolvit Acade-
mia de Poliţie „Ștefan cel Mare” - stu-
dii de licență (1992-1997, Diplomă cu 
menţiune), studii de masterat la spe-
cializarea Drept penal și criminologie 
(1997-1998), studii postuniversitare de 
doctorat.

În 2003 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal – 
Aspecte juridico-penale și criminologice 
ale șantajului.

În 1997 ți-a început activitatea pro-
fesională la Academia de Poliţie „Ște-
fan cel Mare”: lector la Catedra drept 
penal şi criminologie (1997-2003), şef 
al doctoratului (2003-2008), director 
al Departametului ştiință, dezvoltare, 
proiecte şi cooperare (din 2008).

A efectuat vizite în instituţii de 
învățământ cu profil juridic şi poliţie-
nesc din străinătate (Germania, rusia, 
Belarus, Ucraina), preluând şi imple-
mentând în cadrul Academiei „Ștefan 
cel Mare” unele practici moderne de 
predare şi de investigare teoretico-
practică a fenomenelor delincvente şi 
infracţionale. A contribuit la fondarea, 
în incinta Academiei, a Centrului de 
Cercetări Știinţifice, divizat în trei sec-

ţii de cercetare în domeniile acreditate: 
Drept penal, Drept economic și Drept 
poliţienesc.

A fost abilitat ca membru (expert) la 
seminare ştiinţifice de profil, în cadrul 
căror se susţin tezele de doctorat, la 
specialitatea 12.00.08-Drept penal (cu 
specificarea: Drept penal; criminologie; 
Drept procesual-penal; criminalistică; 
expertiză judiciară; Drept execuţional; 
Teoria activităţii investigativ-operative).

Semnatar a peste 40 de studii ştiinţi-
fice, programe de studii, articole ştiin-
ţifice, monografii şi manuale. 

Bibliografie selectivă:
LArII, Iurie şi M. BÎrGĂU. Aspecte 

juridico-penale și criminologice ale șan-
tajului: studiu monogr. Ch.: Tip. Aca-
demiei „Ștefan cel Mare”, 2004. 204 p. 
ISBN 9975-935-32-X.

LArII, Iurie. Aspecte juridico-penale 
și criminologice ale șantajului: tz. dr. 
(12.00.08). Ch., 2003. 
189 p.

LArII, Iurie. As-
pecte juridico-penale 
și criminologie ale 
șantajului: autorefe-
rat (12.00.08). Ch., 
2003. 23 p.

LArII, Iurie. Cri- Iurie Larii

L
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minologia și profilaxia infracţiunilor. 
Bazele statisticii criminologice: progra-
ma cursurilor. Ch., 2002. 110 p.

LArII, Iurie. Criminologie: manual 
pentru facultăţile de drept. Ch.: elena 
vI, 2004. 150 p. ISBN 9975-935-28-1.

 * * *
LArII, Iurie şi M. BÎrGĂU. Carac-

teristica criminologică a personalităţii 
subiectului infracţiunii de şantaj. Re-
vista de Criminologie, Drept penal și 
Criminalistică. 2003, 1-2, 34-38. ISSN 
1810-729X.

LArII, Iurie şi M. BÎrGĂU. Delimi-
tarea şantajului de alte infracţiuni adia-
cente. Legea și viaţa. 2003, 4, 4-6. ISSN 
1810-309X.

LArII, Iurie şi M. DAvID. Factorii 
criminogeni ai economiei subterane şi 
ai spălării banilor. In: Dreptul naţional 
în contextul proceselor integraţioniste 
europene: materialele conf. intern. șt.-
pract., 22 dec. 2006. Ch.: IrIM, 2007, 
pp. 199-205.

LArII, Iurie şi M. MUreȘAN. Ca-
racteristica criminologică şi motivaţia 
personalităţii infractorului care comite 
atentate infracţionale împotriva valori-
lor culturale. In: Protecţia juridică a va-
lorilor culturale în RM: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 21-22 sept. 2007. Ch.: 
Acad. „Ștefan cel Mare”, 2008, 76-82.

LArII, Iurie. Măsuri juridico-penale 
de prevenire a infracţiunilor de şantaj. 
Ordine și lege. 2003, 9-10, 7-11. ISSN 
1810-309X.

LArII, Iurie. Obiectul juridic şi 
obiectul material al şantajului. Legea și 
viaţa. 2003, 4, 7-8. ISSN 1810-309X.

LAȘCU Mihail s-a născut la 14 
aprilie 1959 în s. Băcioi, mun. 

Chişinău. După absolvirea Școlii din 

satul natal, în 1976, 
a lucrat muncitor în 
gospodăria agricolă 
locală. În 1977-1979 
a efectuat serviciul 
militar în forţele ar-
mate ale UrSS. 

În 1983-1985 a ur-
mat studii la Școala 
medie specială de mi-
liţie a MAI din or. Chişinău. Și-a con-
tinuat studiile - la Școala superioară a 
MAI al UrSS din or. Kiev (1988-1991) 
şi doctorantura la Academia MAI al 
Ucrainei din or. Kiev (1994-1997). 

În 1997 a susținut teza de doctorat, 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal – 
Уголовно-правовые и криминологиче-
ские проблемы борьбы с кражами ин-
дивидуального имущества (на ма-
териалах Республики Молдова).

În perioada anilor 1979-1998 activi-
tăţile, desfăşurate în cadrul MAI, s-au 
succedat, de la miliţian al Serviciului 
de patrulă şi pază, până la şef de ca-
tedră a Academiei de Poliţie „Ștefan 
cel Mare” a MAI. În 1995-1998 a fost 
preşedinte al Sindicatului colaboratori-
lor poliţiei MAI al rM. În 1998-2003 a 
deţinut funcţia de rector, preşedinte al 
Universității de Criminologie. 

Preşedinte al Sindicatului angajaţi-
lor din învățământ şi educaţie Viitorul 
(2003). Membru al Consiliului General 
şi Comitetului Confederal al Confede-
raţiei Naţionale a Sindicatelor din Mol-
dova şi membru al Colegiului Ministe-
rului educaţiei şi Tineretului din rM. 
Preşedintele Federaţiei Sindicatelor 
din Moldova Sindlex.

Distincții: Medaliile Pentru serviciu 
impecabil de gr. Ш (1987), gr. II (1992), 
gr. I (1997); Insigne de Onoare ale MAI, 
ale Sindicatelor Libere din rM Solida-

Mihail Lașcu
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ritate şi ale Confederaţiei Naţionale a 
Sindicatelor din Moldova.

Bibliografie selectivă:
BArBĂNeAGrĂ, A., v. BerLIBA, 

M. LAȘCU et. al. Codul penal al RM: 
comentariu. Ch.: Centrul de Drept al 
Avocaților, 2003. 846 p. ISBN 9975-61-
291-1.

LAȘCU, Mihail şi Gheorghe POP. 
Aspecte de teorie și practică judiciară 
în materia infracţiunii de loviri sau vă-
tămări cauzatoare de moarte. Ch.: Ce 
al Univ. de Criminologie, 2001. 92 p. 
ISBN 9975-9670-6-X.

LAȘCU, Mihail. Calificarea juridică a 
tâlhăriei. Ch., 2002. 57 p.

LAȘCU, Mihail. Infracţiuni contra 
patrimoniului: comentarii la Codul 
penal al RM din 18 aprilie 2002. Ch.: 
Univ. de Criminologie, 2003. 100 p. 
ISBN 9975-9736-9-8.

LAȘCU, Mihail. Tâlhăria în sistemul 
infracţiunilor contra proprietăţii: ma-
terial șt.-didactic. Ch.: elena-vI SrL, 
2003. 124 p. ISBN 9975-9738-6-8.

POP, Octavian şi Mihail LAȘCU. In-
stituţia liberării condiţionate în dreptul 
penal. Ch., 2002, 75 p. ISBN 9975-
9694-4-5.

 * * *
ЛАШКУ, Михаил и Владимир 

ОХРИМЕНКО. Введение в юриди-
ческую специальность. К.: Крими-
нологический Ун-т, 2001. 47 c. ISBN 
9975-9620-7-6.

ЛАШКУ, Михаил и Владимир 
ОХРИМЕНКО. Система правоохра-
нительных органов Республики Мол-
дова. К., 2002. 122 с. ISBN 9975-9708-
8-5.

ЛАШКУ, Михаил и И. ДОРФ-
МАН. Административное правона-
рушение и административная от-

ветственность. К.: Ce al Univ. de 
Criminologie, 2002. 71 с. ISBN 9975-
9694-1-0.

ЛАШКУ, Михаил и И. ДОРФМАН. 
Административный процесс: учеб. 
К.: Ce al Univ. de Criminologie, 2002. 
52 c.

ЛАШКУ, Михаил и Николай 
ЯВОРСКИЙ. Пенитенциарное пра-
во: учеб.-наглядное пособие. К., 2002. 
216 с. ISBN 9975-9708-7-7.

ЛАШКУ, Михаил. Уголовно-
правовые и криминологические про-
блемы борьбы с кражами индивиду-
ального имущества (на материа-
лах республики Молдова): автореф. 
дис. канд. юрид. наук. 12.00.08. Киев, 
1997. 26 с.

ЛАШКУ, Михаил. Уголовно-
правовые и криминологические про-
блемы борьбы с кражами индивиду-
ального имущества (на материа-
лах Республики Молдова): дис. канд. 
юрид. наук. 12.00.08. Киев, 1997. 191 с.

LAVRIC Vladimir (08.02.1932-
16.11.2015) s-a născut în com. Coli-

căuţi, jud. Hotin. După absolvirea şcolii, 
a urmat studii la Сolegiul Pedagogic, 
după care a efectuat serviciul militar. În 
1959 a devenit student al primei promo-
ţii a Facultăţii de Drept a USM. 

În 1972, în or. Odesa, a susținut teza 
de doctorat – Местные органы госу-
дарственной вла-
сти западных рай-
онов Молдавской 
ССР в период их 
становления (1940-
1948 гг.), conducător 
ştiinţific Alexei SU-
rILOv, dr. hab., prof. 
univ. Vladimir Lavric 
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A făcut stagii la Catedra de istorie 
a statului şi dreptului a Facultăţii de 
Drept a Universității de Stat „M.v. Lo-
monosov” din or. Moscova, în 1975 şi 
1980.

În 1968 şi-a început cariera profesi-
onală la USM: profesor la Catedra de 
teorie şi istorie a dreptului, prodecan 
la Facultatea de Drept (1968-1974). În 
1979 i-a fost conferit titlul ştiințifico-
didactic docent, iar în 1993 – titlul 
de conferenţiar universitar la Catedra 
teoria şi istoria dreptului. Între anii 
1982-1984, a deţinut funcţia de şef al 
Catedrei disciplini statale şi conferen-
ţiar universitar la USeM, disciplina de 
predare – Istoria universală a statului și 
dreptului. 

A exercitat funcţii elective: deputat 
al Sovietului raional de deputaţi ai oa-
menilor muncii din r-nul Frunze or. 
Chişinău (1967-1969, 1969-1971), pre-
şedinte al Comisiei de supraveghere şi 
membru al Comitetului executiv din 
r-nul Frunze (1967-1971), a fost ales, 
din partea sindicatelor studenţeşti, de-
legat la congresul al v-lea al Sindicate-
lor lucrătorilor învățământului public 
din UrSS (1965). În 1977-1978 a fost 
membru al Comisiei constituţionale 
pentru pregătirea proiectului Constitu-
ţiei rSSM.

Organizator al SȘP al USM şi al IISD 
al AȘM la specialitatea: 12.00.01-Teoria 
generală a dreptului; Istoria Statului și 
Dreptului; Istoria Doctrinelor Politice și 
de Drept. 

Mențiuni şi distincții: За доблест-
ный труд (1970), За активное уча-
стие в развитии города Кишинева 
(1971), Ordinul ULIM (2004), Medalia 
Meritul Civic (2009), Ordinul Gloria 
Muncii (2009), Diplome de onoare ale 
Ministerului învățământului, rectora-

tului USM şi ale Organelor de ocrotire 
ale normelor de drept din rM. 

În 2012, pentru merite deosebite în 
dezvoltarea învăţământului juridic, 
contribuţie la pregătirea specialiştilor 
de înaltă calificare în domeniul drep-
tului şi activitate metodico-didactică 
şi ştiinţifică prodigioasă i s-a conferit 
Ordinul Republicii. 

Bibliografie selectivă:
ArAMĂ, elena şi LAvrIC, vladi-

mir. Istoria statului și dreptului a po-
poarelor URSS: îndrumări metodice. 
Ch.: Ce USM, 1991.

 * * *
ЛАВРИК, Владимир. Восстанов-

ление и деятельность местных ор-
ганов государственной власти в 
освобождённых районах Молдавской 
ССР (март-авг. 1944 г.). К.: Изд-во 
КГУ, 1968.

ЛАВРИК, Владимир. Из исто-
рии деятельности местных Сове-
тов Молдавской ССР по укреплению 
колхозов руководящими кадрами. К.: 
Изд-во КГУ, 1970.

ЛАВРИК, Владимир. К вопросу о 
деятельности местных органов. К.: 
Изд-во КГУ, 1970.

ЛАВРИК, Владимир. К вопросу о 
политической активности масс в 
западных районах Молдавии в за-
падных районах Молдавии во время 
первых выборах в местные Советы. 
К.: Изд-во КГУ, 1969.

ЛАВРИК, Владимир. Местные ор-
ганы государственной власти за-
падных районов Молдавской ССР в 
период их становления (1940-1948 
гг.): автореф. дис. канд. юрид. наук. 
Одесса, 1972. 23 c.

ЛАВРИК, Владимир. Местные ор-
ганы государственной власти МССР 
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в период Великой Отечественной 
войны (июн.1941-авг. 1944 гг.). К.: 
Изд-во КГУ, 1969.

ЛАВРИК, Владимир. Первые выбо-
ры в Верховный Совет МССР – важ-
ная веха в истории молдавского на-
рода: ученые записки. К.: Картя Мол-
довеняскэ, 1965. 114 c.

ЛАВРИК, Владимир. Становление 
местных органов государственной 
власти в западных районах Молдав-
ской ССР (июнь 1940-июль 1941 гг.). 
К.: Изд-во ЦК Компартии Молда-
вии, 1968. 57 c.

ЛАВРИК, Владимир. Формы объ-
единения массового актива вокруг 
местных органов Советской вла-
сти в правобережье Молдавии (июнь 
1945-янв. 1948 гг.). К.: Изд-во КГУ, 
1973.

СУРИЛОВ, А. и Владимир ЛАВ-
РИК. Некоторые вопросы изучения 
истории советского национально-
государственного строительства. 
К.: Изд-во КГУ, 1968.

 * * *
ЛАВРИК, Владимир. Важнейший 

этап в развитии социалистического 
демократизма. Сельское хозяйство 
Молдавии. 1979, 11, cc. 32-33.

ЛАВРИК, Владимир. Конститу-
ция СССР – закон жизни развитого 
социалистического общества. Ком-
мунист Молдавии. 1978, 10, 42-43. 
ISSN: 0130-2396.

ЛАВРИК, Владимир. Ленин-
ские принципы национально-
государственного устройства СССР 
и союзных республик. Коммунист 
Молдавии. 1982, 5, cc. 13-15. ISSN: 
0130-2396.

ЛАВРИК, Владимир. Творческое 
развитие В.И. Лениным марксист-
ского учения о диктатуре пролета-

риата. Коммунист Молдавии. 1980, 
8, cc. 22-24. ISSN: 0130-2396.

СУРИЛОВ, А. и Владимир ЛАВ-
РИК. Соотношение эмпирическо-
го и теоретического уровней в исто-
рии государства и права. В: Научная 
конф. по итогам науч.-исслед. работ 
за 1965 г. КГУ. К., 1966, сс. 90-82.

LAZARI Constantin s-a născut la 3 
iulie în 1957 în s. Cigârleni, r-nul 

Ialoveni. În perioada 1974-1979 a fost 
student la Facultatea de Drept a USM, 
apoi, a urmat studii de doctorat la Uni-
versitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napo-
ca, românia. 

În 1997, la Universitatea „Babeş-
Bolyai”, a susținut teza de doctorat, cu 
tema – Misiunile diplomatice ale state-
lor, conducător ştiinţific Marţian NI-
CIU dr., prof. univ. 

Activitatea profesională şi-a început-
o, în 1979, în cadrul MAI, unde a lucrat 
ca anchetator până în 1990. A exerci-
tat funcţia de judecător la judecătoria 
Anenii Noi, în perioada 1990-1995. În 
1995-1996, a fost decan la AAP. A pro-
fesat ca lector în cadrul Facultăţii de 
Drept a USM, în 1996-1997, totodată, 
a practicat avocatura, fiind membru al 
Uniunii Avocaților din Moldova. Și-a 
desfăşurat activitatea, prin cumul, ca 
lector, conferenţiar universitar, între 
anii 1992-2011, în cadrul diverselor 
instituţii universare, 
printre care USM, 
USeM.

În perioada 1997-
1998, a fost consul-
tant principal la Con-
siliului Suprem de Se-
curitate al Aparatului 
Preşedintelui rM. Constantin Lazari
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Avocat parlamentar la Centrul pen-
tru Drepturile Omului (1998-2002). 

În perioada 2002-2011 a fost şef de 
catedră a Facultăţii de Drept la IrIM şi 
jurist superior la Transparency Inter-
national-Moldova (2006-2011). 

Bibliografie selectivă:
LAZArI, Constantin, resp. Dicţionar 

al drepturilor omului. Ch.: Tip. Centra-
lă, 2004. 151 p. ISBN 9975-78-157-8.

LAZArI, Constantin. Drepturile 
omului: culegere de documente. Cimi-
şlia: Tipcim, 1996. 215 p. ISBN 9975-
64-006-0.

LAZArI, Constantin. Îndrumar me-
todic pentru seminare și lucrări practice 
la cursul Garantarea drepturilor omu-
lui în spaţiul european. Ch.: Cep USM, 
2008. 53 p. ISBN 978-9975-70-698-8.

LAZArI, Constantin. Problemati-
ca drepturilor omului în RM: o sinteză 
pract.-șt. Ch., 1999. 27 p.

 * * *
LAZArI, Constantin. Autoritatea, 

legitimitatea şi legalitatea puterii. In: 
Modernizarea societăţii contemporane 
prin umanizarea politicului: conf. șt. 
intern. IRIM, 10 oct. 2008. Ch.: IrIM, 
2010, pp. 146-154.

LAZArI, Constantin. Competenţele 
Uniunii europene şi ale statelor mem-
bre. In: Dreptul naţional în contextul 
proceselor integraţioniste europene: ma-
terialele conf. intern. șt.-pract., 22 dec. 
2006, IRIM. Ch.: IrIM, 2006, pp. 220-
226.

LAZArI, Constantin. Drepturile 
omului şi terorismul. Revista Naţională 
de Drept. 2001, 10, 22-27. ISSN 1811-
0770.

LAZArI, Constantin. educaţie pen-
tru democraţie. In: Cultura juridică și 
prevenirea corupţiei: materialele conf. 

intern. șt.-pract., 1 noiem. 2007. Ch.: 
Transparency Intern.-Moldova, 2007, 
pp. 64-70.

LAZArI, Constantin. Human rights 
and terrorism. The UN în Moldova. 
2001, 1, 10-11.

LAZArI, Constantin. Integrarea eu-
ropeană şi statul de Drept. In: Anuarul. 
șt. al Institutului de Stat de Relaţii In-
ternaţionale din Moldova. Ch.: IrIM, 
2004, pp. 78-81.

LAZArI, Constantin. Integrarea 
rM în Uniunea europeană – realizări 
şi perspective. In: Analele șt. ale Acad. 
de Relaţii Intern. și Studii Diplomatice. 
vol. 1. Ch., 2002, pp. 20-30.

LAZArI, Constantin. Integritatea şi 
universitatea. In: Monitorizarea poli-
ticilor anticorupţie în RM: materialele 
conf. intern. șt.-pract., 4 noiem. 2009. 
Ch.: Transparency Intern.-Moldova, 
2009, pp. 71-74.

LAZArI, Constantin. Integritatea 
universitară în opinia studenţilor şi a 
profesorilor. In: Măsurăm corupţia: de 
la sondaj la sondaj 3. Ch.: Transparen-
cy Intern.-Moldova, 2008, pp. 86-104.

LAZArI, Constantin. Interferenţa 
dintre Drepturile omului şi Dreptul 
internaţional. In: Protecţia juridică a 
proprietăţii libertăţii și siguranţei per-
soanei în dreptul naţional și internaţi-
onal: materialele conf. intern. șt.-pract., 
IRIM, 22 dec. 2009. Ch.: IrIM, 2009, 
pp. 239-251.

LAZArI, Constantin. Internaţional 
Instruments for Protection of Human 
rights and their ratification by repu-
blic of Moldova. In: Report of the Na-
tional Conference. Ch., 1998, pp. 5-10.

LAZArI, Constantin. Les Avocats 
Parlamentaires de Moldavie, La medi-
ation en l’etat de droit. In: Actes du se-
minaries d’echanges Bulgarie, Moldavie, 
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Roumanie, Sofia, Bulgarie, 29 sept.-2 
oct., 1998. Ch., 1998, pp. 96-105.

LAZArI, Constantin. Problematica 
drepturilor omului în Moldova. Drep-
turile Omului. 2000, 1, 24-35.

LAZArI, Constantin. reflecţii teo-
retice asupra Constituţiei rM. Revista 
Naţională de Drept. 2001, 11, 29-42. 
ISSN 1811-0770.

LAZArI, Constantin. rolul avocatu-
lui parlamentar (ombudsman-ului) în 
rM. Avocatul Poporului. 2001, 7-9, 31-
33. ISSN 1819-7141.

LAZArI, Constantin. rolul avoca-
tului parlamentar în rM. Revista Na-
ţională de Drept. 2001, 4, 22-26. ISSN 
1811-0770.

LAZArI, Constantin. Spre o Curte 
unică a Drepturilor Omului a Consi-
liului europei. Buletinul Centrului de 
Informare și Documentare al Consiliu-
lui Europei în Moldova. 1998, 1, 12-19.

LAZArI, Constantin. Toleranţa şi 
nediscriminarea – două deziderate ale 
secolului XXI. Revista Naţională de 
Drept. 2001, 1, 18-26. ISSN 1811-0770.

 * * *
ЛАЗАРЬ, Константин. Отстаивая 

права человека. Закон и жизнь. 2002, 
1. C. 52-54.

LAZĂR Tudor s-a născut la 14 oc-
tombrie 1953. În 1977-1983 a făcut 

studii la Școala medicală „A.A. Tarase-
vici” din or. Tiraspol. Ulterior, a con-
tinuat studiile la Facultatea de Drept a 
USM (1977-1983). 

În 1999, în or. Cluj-Napoca, româ-
nia, a susținut teza de doctorat – Socie-
tatea comercială – persoană juridică în 
economia de piaţă, conducător ştiinţific 
Mircea COSTIN, dr., prof. univ. 

În 1981 şi-a început cariera profesi-

onală în funcție de 
judecător la: judecă-
toria raională Criu-
leni (1981-1996), 
Tribunalul Chişinău 
(1996-1998), Cur-
tea de Apel (1998-
2002). În 2002-2005 
a fost şef-interimar al 
Direcției juridice al 
Primăriei mun. Chişinău. 

A deţinut funcţii didactice şi mana-
geriale la USeM: conferenţiar universi-
tar la Catedra drept public şi prorector 
(2005-2010). 

În 2010 a fost numit Avocat parla-
mentar al Centrului pentru Drepturile 
Omului din Moldova (CpDOM).

Bibliografie selectivă:
LAZĂr, Tudor. Ghid metodic la cur-

sul Drept internaţional privat. Ch.: CeP 
USM, 2008. 44 p.

LAZĂr, Tudor. Societatea comerci-
ală – persoana juridică în economia de 
piaţă. Ch.: Tip. Centrală, 2000. 208 p. 
ISBN 9975-9588-1-8.

ULIANOvSCHI, Xenofon, Ion GO-
LUBŢOv, Tudor LAZĂr et. al. Ghid 
practic privind munca neremunerată în 
folosul comunităţii. Ch.: Prut Intern., 
2004. 64 p. ISBN 9975-69-568-X.

 * * *
LAZĂr, Tudor. Arbitrajul comercial 

internaţional: concept şi aplicare. Avo-
catul Poporului. 2001, 4-6, 40-42. ISSN 
1819-7141.

LAZĂr, Tudor. Încheierea şi des-
facerea căsătoriei (probleme de drept 
internaţional privat). Themis. 2001, 8, 
38-40. ISSN: 1529-6709.

LAZĂr, Tudor. Principiul contra-
dictorialităţii în procesul civil şi rolul 
avocatului în acest proces. Avocatul 

Tudor Lazăr



353Dicţionar enciclopedic

Poporului. 2002, 10-12, 40-41. ISSN 
1819-7141.

 * * *
ТОЛСТОГАН, В. и T. ЛАЗЭР. Та-

моженные и налоговые платежи при 
импорте и экспорте товаров. Conta-
bilitate și Audit. 2002, 5, 59-63.

LEBEDEV Valeriu (1948-
05.09.2003) s-a născut în or. Cea-

dîr-Lunga. În 1966 a absolvit Școala 
medie din oraşul natal. În 1972 a absol-
vit Facultatea de Drept a USM.

În 1989, în or. Lvov, a susținut teza 
de doctorat – Правовая охрана 
селекционно-племенных достиже-
ний и осуществление прав авторов-
селекционеров в СССР, conducător 
ştiinţfic v.N. IAKOvLev, dr. hab., 
prof. univ.

În 2000 a susținut teza de doctor ha-
bilitat la specialitatea 12.00.03-Drept 
privat – Проблемы правовой охра-
ны селекционных достижений в 
Республике Молдова.

Din 1993 a fost docent, profesor, şef 
la Catedra drept internaţional şi relaţii 
economice externe, ULIM. A deţinut 
funcţia de colaborator ştiinţific superi-
or al IFSD al AȘM. 

În 1994 a fost membru al grupului 
de lucru pentru elaborarea proiectelor 
Codului penal, Codului de procedură 
penală, Codului civil și Codului de pro-

cedură civilă.
A prezentat comu-

nicări la congrese, 
conferinţe, şi simpo-
zioane: la Budapes-
ta (1998), Bruxelles 
(1997), Kiev (1999). 
A urmat specializări 
şi cursuri de instru-

ire profesională peste hotare în USA, 
Franţa, Germania.

Sfera de interese ştiintifice - Dreptul 
civil şi Dreptul internaţional privat. 
A fost unul dintre primii cercetători 
din rM, care a abordat problemele 
din domeniul dreptului internaţional 
privat. 

Membru onorific al Centrului Bi-
ografic al Universității din Cambrid-
ge, membru al Consiliului ştiinţific al 
Institutului de Filosofie, Sociologie 
şi Drept, expert guvernamental rM. 
În 2003 i s-a conferit titlul ştiințifico-
didactic conferențiar universitar la 
specialitatea Drept internaţional și rela-
ţii economice internaţionale. Deputat al 
primului Parlament al rM.

Semnatar a peste 170 de lucrări ştiin-
ţifice şi articole în revistele de speciali-
tate din Moldova, precum şi în rusia, 
Ucraina, Ungaria, Anglia, SUA. 

Distincții: în 2001 i s-a conferit titlu-
lui onorific Om emerit. A fost decorat 
cu Medalia Meritul Civic, Ordinul Re-
publicii (2012, post-mortem).

Bibliografie selectivă:
LeBeDev, valeriu şi Andrei SMO-

CHINĂ. Istoria universală a statului și 
dreptului: Epoca Antică și Medievală. 
Ch.: FeP Tip. Centrală, 2002. 223 p. 
ISBN 9975-78-177-2.

LeBeDev, valeriu şi Andrei SMO-
CHINĂ. Istoria universală a statului și 
dreptului: Epoca Modernă și Contempo-
rană. Ch.: FeP Tip. Centrală, 2002. 295 
p. ISBN 9975-920-78-0.

 * * *
LeBeDev, valeriu şi Andrei SMO-

CHINĂ. Cunoaşterea dreptului roman 
– expresia personalităţii juristului. Re-
vista de Filosofie și Drept. 2001, 2, 45-
50. ISNN 0236-3062.Valeriu Lebedev
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LeBeDev, valeriu şi Andrei SMO-
CHINĂ. Dreptul de proprietate în 
roma Antică şi contemporaneitatea. 
Revista de Filosofie și Drept. 1999, 2, 
49-56. ISNN 0236-3062.

LeBeDev, valeriu şi Andrei SMO-
CHINĂ. O cale parcursă cu demnitate. 
In: Analele șt. ULIM. Drept. Ch., 1999, 
vol. 3, pp. 95-97.

LeBeDev, valeriu şi Andrei SMO-
CHINĂ. Persoana juridică: istoria şi 
interpretarea contemporană. Revista 
de Filosofie și Drept. 2001, 2, 35-41. 
ISNN 0236-3062.

LeBeDev, valeriu şi Andrei SMO-
CHINĂ. Protecţia juridică interna-
ţională a proprietăţii intelectuale în 
spaţiul Uniunii europene. Revista 
Naţională de Drept. 2003, 5, 28. ISSN 
1811-0770.

LeBeDev, valeriu. Ce îi lipseşte 
Constituţiei noastre? Juristul Moldovei. 
2001, 16-18, 1.

LeBeDev, valeriu. Constituţia 
rM şi dreptul internaţional. Juristul 
Moldovei. 2001, 9-10, 1.

 * * *
ЛЕБЕДЕВ, Валерий. Контрактная 

система найма, организации и опла-
ты труда: практ. пособие по заклю-
чению контрактов с руководите-
лями, заместителями, нач. отде-
лов, бухгалтерами, юристами, спе-
циалистами, творческими и науч. 
коллективами предприятий и ор-
ганизаций всех форм собственно-
сти. К.: Инконком, 1995. 194 с. ISBN 
5-86892-435-5.

ЛЕБЕДЕВ, Валерий. Международ-
ный коммерческий арбитраж: разре-
шение внешнеэкономических споров: 
учеб. практ. пособие. Ch.: Ce ULIM, 
2001. 428 p. ISBN 9975-920-49-7.

ЛЕБЕДЕВ, Валерий. Международ-

ный коммерческий арбитраж: разре-
шение внешнеэкономических споров: 
учеб.-практ. пособие. Ch.: Ce ULIM, 
2001. 428 с. ISBN 9975-920-49-7.

ЛЕБЕДЕВ, Валерий. Международ-
ный коммерческий арбитраж: Разре-
шение внешнеэкономических споров: 
учеб.-практ. пособие. К., 2001. 428 с. 
ISBN 9975-920-49-7.

ЛЕБЕДЕВ, Валерий. Правовая 
охрана селекционно-племенных до-
стижений и осуществление прав 
авторов-селекционеров в СССР: ав-
тореф. дис. канд. юрид. наук. Минск, 
1989. 17 с.

ЛЕБЕДЕВ, Валерий. Правовая 
охрана селекционно-племенных до-
стижений и осуществление прав 
авторов-селекционеров в СССР: дис. 
канд. юрид. наук. К., 1989. 197 с.

ЛЕБЕДЕВ, Валерий. Правовая 
охрана селекционных достижений 
в Республике Молдова. Ch.: FeP Tip. 
Centrală, 1999. 334 p. ISBN 9975-78-
003-2.

ЛЕБЕДЕВ, Валерий. Правовая 
охрана селекционных достижений в 
Республике Молдова. Рец. Е.Г. МАР-
ТЫНЧИК и В.П. ИГНАТЬЕВ. К.: 
Центральная тип., 1999. 334 с. ISBN 
9975-78-003-2.

ЛЕБЕДЕВ, Валерий. Проблемы 
правовой охраны селекционных до-
стижений в Республике Молдова: ав-
тореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.03. 
СПб: СПб Гос. Ун-т, 2001. 31 с.

ЛЕБЕДЕВ, Валерий. Проблемы 
правовой охраны селекционных до-
стижений в Республике Молдова: 
дис. д-ра юрид. наук: 12.00.03. К., 
2000. 377 с.

ЛЕБЕДЕВ, Валерий. Проблемы 
правовой охраны селекционных до-
стижений в Республике Молдова: 
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дис. д-ра юрид. наук: 12.00.03. К., 
2000. 377 с.

 * * *
БЛИНОВА, Т.В. и В.Ю ЛЕБЕДЕВ. 

Вексель и некоторые проблемы пра-
вового регулирования вексельно-
го обращения. В: Актуальные про-
блемы правоведения. Кемерово: Куз-
бассвузиздат, 1995, cc. 108-113.

ЛЕБЕДЕВ, Валерий. Kупля-продажа 
товаров по-американски: как учесть 
специфику права США при заключе-
нии договоров с американскими фир-
мами. Evcor. 1996, 6, 22-24. 

ЛЕБЕДЕВ, Валерий. Вопросы ав-
торства в правовом регулировании 
селекции. Вопросы изобретатель-
ства. 1989, 4, 17. ISSN 0320-8796.

ЛЕБЕДЕВ, Валерий. Критерии и 
признаки охран способности се-
лекционных достижений в живот-
новодстве. Вопросы изобретатель-
ства. 1987, 4, 26. ISSN 0320-8796.

ЛЕБЕДЕВ, Валерий. Настоя-
щее и будущее кафедры: [Catedra 
drept intern. şi relaţii econ. externe]. 
Universitatis. 1998, 16 oct., 4. ISSN 
1857-2073.

ЛЕБЕДЕВ, Валерий. Нужен закон 
об охране генофонда и селекцион-
ных достижений. Сельское хозяй-
ство Молдовы. 1993, 3-4, 6-8. ISSN 
0582 5229.

ЛЕБЕДЕВ, Валерий. Передача век-
сельных прав: общая характеристи-
ка и некоторые правовые проблемы. 
В: Юридические гарантии прав субъ-
ектов предпринимательской дея-
тельности. Кемерово: Кузбассву-
зиздат, 1996, cc. 14-23.

ЛЕБЕДЕВ, Валерий. Роль между-
народного права в совершенствова-
нии Конституции Молдовы. Закон и 
жизнь. 2001, 7. ISSN 1810-3081.

ЛЕБЕДЕВ, Валерий. Селекцион-
ные достижения – под охрану за-
кона. (К разработке концепции). 
Закон и жизнь. 1992, 9, 43-44. ISSN 
1810-3081.

ЛЕБЕДЕВ, Валерий. Содружество 
Независимых Государств. Закон и 
жизнь. 2002, 5, 4-10. ISSN 1810-3081.

ЛЕБЕДЕВ, Валерий. Ю. Селекция 
в системе права и законодательства. 
Закон и жизнь. 1993, 6, 23. ISSN 1810-
3081.

LEOȘCHEVICI Dumitru s-a năs-
cut la 28 mai 1911, în or. Niko-

laev, Ucraina. La vârsta de 19 ani, a 
fost angajat, în calitate de muncitor la 
Uzina Navală din or. Nikolaev (1930). 
Din 1934 a deţinut funcţii în organele 
procuraturii şi justiţiei. În 1946-1950 
a făcut studii, fără frecvenţă, la filiala 
din or. Chişinău a Institutului Unional 
juridic. 

În 1964, în cadrul Institutului Unional 
de Cercetări Știinţifice juridice (Всесо-
юзный научно-исследовательский 
институт законодательства), a susținut 
teza de doctorat – Верховный Суд респу-
блики как орган надзора за осущест-
влением правосудия по уголовным де-
лам и судебного управления.

În peroiada 1950-1959 a activat ca 
lector şi adjunct al directorului la filiala 
din or. Chişinău a Institutului Unional 
juridic. A fost participant activ al pro-
cesului de fondare a 
Facultăţii de Drept 
a USM şi, din 1959, 
a deţinut funcţiile 
de lector superior, 
docent, iar din 1965 
– şef al Catedrei de 
drept penal şi crimi-
nalistică. Dumitru Leoșchevici
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Semnatar a peste 40 de lucrări ştiin-
ţifice.

A fost unul din autorii proiectelor 
de Сoduri legislative, puse în vigoare 
în 1961, de către organul legislativ su-
prem al rSSM. 

În 1967 i-a fost conferit titlul ştiinţi-
fico-didactic docent. I s-a conferit titlul 
Jurist emerit al RSSM. 

Bibliografie selectivă:
LeOȘCHevICI, Dumitru şi N. CHI-

Seev. Prevenirea infracţuinilor – una 
dintre principalele condiţii ale lichidării 
criminalităţii minorilor. Ch., 1976. 20 p.

LeOȘCHevICI, Dumitru şi D. GrI-
GOrIU. Principiile democratice ale jus-
tiţiei socialiste: lecţie. Ch., 1977. 24 p.

LeOȘCHevICI, Dumitru. Probele în 
procesul penal: manual pentru facultăţi-
le juridice. Ch.: Lumina, 1974. 70 p.

 * * *
ЛЕОШКЕВИЧ, Дмитрий и Е.А. 

ХАРШАК. Борьба с хищениями госу-
дарственного и общественного иму-
щества в МССР. К.: КГУ, 1970. 66 p.

ЛЕОШКЕВИЧ, Дмитрий, ред. Суд, 
прокуратура, адвокатура: библи-
огр., 1973-1978. Сост. Л.К. КУРДО-
ВА, В.В. МУСТЯЦА и О.С. ЧЕКОВ-
СКИХ. К.: КГУ, 1979. 96 с.

ЛЕОШКЕВИЧ, Дмитрий. Верхов-
ный Суд республики как орган надзо-
ра за осуществлением правосудия по 
уголовным делам и судебного управ-
ления: (По материалам Верховно-
го суда Молдавской ССР): автореф. 
дис. канд. юрид. наук. М., 1964. 19 с.

ЛЕОШКЕВИЧ, Дмитрий. Схемы 
по уголовному праву: науч. изд. К.: 
Изд-во КГУ, 1978. 39 с.

ЛЕОШКЕВИЧ, Дмитрий. Верхов-
ный суд Молдавской ССР как выс-
ший судебный орган союзной респу-

блики: учеб. пособие для студентов 
юрид. фак. КГУ. К., 1969. 142 с.

 * * *
КАЗАНАК, Л.Е. и Д.И. ЛЕОШКЕ-

ВИЧ. Назревшие вопросы судебно-
го устройства. Советское государ-
ство и право. 1960, 2, 125-127. ISSN 
0132-0769.

ЛЕОШКЕВИЧ Дмитрий. Об 
устройстве судебной системы в со-
юзных республиках, не имеющих 
областного деления. В: Ученые запи-
ски Кишиневского Гос. Ун-та. Т. 67. 
К., 1964, сс. 101-107.

ЛЕОШКЕВИЧ, Дмитрий. Об 
уголовно-процессуальном кодексе 
Молдавской ССР. В: Об уголовно-
процессуальном законодательстве 
союзных республик: сб. ст. М., 1962, 
сс. 254-272.

LICHII Boris s-a născut la 15 martie 
1960 în s. Schineni, r-nul Soroca. 

În 1991 a absolvit Facultatea de Drept a 
USM. În 1991-1996 a urmat studiile de 
doctorat la Universitatea „Al. I. Cuza”, 
Iaşi, românia.

În 1996, la Universitatea „Al.I. Cuza”, 
a susținut teza de doctorat – Teoria și 
practica urmăririi penale în procesul 
penal al României și al RM, conducă-
tor ştiinţific, Grigore THeODOrU, dr., 
prof. univ.

Activitatea profesională şi-a început-
o în calitate de ofiţer 
de urmărire penală 
la CMP Bălţi MAI 
(1984-1991). În 1991 
a devenit membru al 
Uniunii Avocaților 
din Moldova; fon-
dator al BAA Lichii 
&Partenerii; prode- Boris Lichii
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can, decan al Baroului de Avocaţi, or. 
Bălţi, din 2010.

În 1998-2003 a exercitat funcția de 
lector superior la Facultatea de Drept 
a Universității de Stat „Alecu russo” 
or. Bălţi. A deţinut funcţia de şef al 
Catedrei de drept public, conferenţi-
ar interimar la Institutul Nistrean de 
economie şi Drept or. Bălţi (2003-
2007). Din 2003 – lector superior la 
Catedra ştiințe penale a Facultății de 
Drept, USeM.

Fondator şi preşedinte al Asociaţiei 
Internaţionale de Drepturi ale Omului 
DAPE (Dreptate şi Adevăr Pentru eu-
ropa). 

Bibliografie selectivă:
LICHII, Boris. Urmărirea penală. 

Ch.: Centrul de Drept; Centrul de In-
struire a judecătorilor; Garuda-Art, 
2000. 165 p. ISBN 9975-7588-7-7.

 * * *
LICHII, Boris şi vitalie rUSU. Par-

ticiparea apărătorului în cadrul pro-
batoriului conform legislaţiei pro-
cesual-penale a republicii Moldova. 
Avocatul poporului. 2014, 4-6, 1-3. 
ISSN 1819-7141.

LICHII, Boris. Apărarea faţă de abu-
zul poliţistului, procurorului sau a ju-
decătorului. Avocatul Poporului. 2000, 
1-3, 44-45. 4-6, 28-29. 7-9, 17-18. 10-
12, 8-9. ISSN 1819-7141.

LICHII, Boris. Consideraţii genera-
le asupra apelului. Avocatul Poporului. 
2001, 1-3, 3-5. ISSN 1819-7141.

LICHII, Boris. Consideraţii privind 
modificările legislative. Legea și viaţa. 
1994, 11, 26-29. ISSN 1810-309X.

LICHII, Boris. Contractele de vân-
zare-cumpărare pot să vă joace festa. 
Cugetul. 1996, 25 oct. 

LICHII, Boris. Criterii de individua-

lizare a pedepsei. Legea și viaţa. 1995, 
2, 12-17. ISSN 1810-309X.

LICHII, Boris. Dreptul la apărare. 
Legea și viaţa. 1994, 4, 40-43. ISSN 
1810-309X.

LICHII, Boris. Imperfecţiunea legii 
– posibilităţi de eludare a ei. Legea și 
viaţa. 1995, 3, 26-30. ISSN 1810-309X.

LICHII, Boris. Modalitatea de apel la 
Consiliul europei. Ghidul avocatului. 
1996, 11-12, 11-13.

LICHII, Boris. Practica judiciară – 
imperativ al timpului. Legea și viaţa. 
1994, 12, 20-23. ISSN 1810-309X.

LICHII, Boris. reforma judiciară 
şi de drept: actualităţi. Legea și viaţa. 
1994, 9, 37-41. ISSN 1810-309X.

LICHII, Boris. reforma sistemului 
juridic în rM şi Drepturile omului. In: 
Democraţie și Drepturile omului: vo-
lum, consacrat Aniversării de 50 ani ai 
ONU și 48 ani de la adoptarea de către 
ONU a Declaraţiei Universale a Dreptu-
rilor Omului. Bălţi: Univ. de Stat „Ale-
cu russo”, 1998, pp.19-25. ISBN 978-
9975-9933-2-6.

LICHII, Boris. Statul de drept şi 
dreptul de a te apăra. Cugetul, 1996, 4 
oct.

LIVIţCHI Maria s-a născut la 7 
aprilie 1956 în or. Cahul. A absolvit 

USM. În 1974-1977 a lucrat secretară 
la Ministerul justiţiei. În 1977-1985, 
a deţinut funcţia de 
notar de stat. În 1985 
a plecat în Avuția, 
rusia, unde a activat, 
în calitate de jurist, 
la ÎS Jushjakutsnab, 
Avuția. În 1988-1989 
a făcut aspirantura la 
Academia de relaţii Maria Livițchi
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Sociale, în or. Moscova, şi la Universi-
tatea de Stat din or. Sankt Petersburg. 

În 1992 a susținut teza de doctor în 
sociologie – Социальные проблемы 
регулирования труда инвалидов: на 
материалaх Республики Молдова. 

În 1994 a susținut teza de doctorat 
la Universitatea de Stat din or. Sankt-
Petersburg – Правовое регулирова-
ние процесса ресоциализации, тру-
да, льгот и услуг для инвалидов в 
условиях становления многоуклад-
ной экономики: на материалах Ре-
спублики Молдова.

A fost fondator şi primul preşedinte 
al Societăţii persoanelor cu dizabilităţi 
din Moldova (1989-1992). În 1992-
1994 a fost preşedinte al Fondului pen-
tru copii cu dizabilităţi. 

În perioada 1994-1998 a fost deputat 
în Parlamentul rM, a deţinut funcţia 
de vicepreşedinte al Comisiei pentru 
protecţie socială. Din 1998, a debu-
tat în activitatea didactică, ca lector la 
ASeM şi lector la Catedra de drept Ci-
vil, ULIM (2000-2001).

Din 2001 locuieşte în elveţia.

Bibliografie selectivă:
ЛИВИЦКАЯ, М.П. Правовое ре-

гулирование процесса ресоциализа-
ции труда, льгот и услуг для инва-
лидов в условиях становления мно-
гоукладной экономики. На матери-
алах Республики Молдова: aвтореф. 
дис. д-ра юрид. наук. СПб, 1994. 38 c.

LÎSENKO Vladlena s-a născut la 
24 ianuarie 1974 în or. Chişinău. 

După absolvirea studiilor de doctorat 
la Universitatea de Stat „M.v. Lomo-
nosov”, or. Moscova, a susținut teza de 
doctorat specialitatea 12.00.02-Drept 

constituţional – Об-
щественное объеди-
нение как форма ре-
ализации консти-
туционного пра-
ва на объединение 
в Российской Феде-
рации, conducător 
ştiinţific David ZLA-
TOPOLSKI, dr., prof. 
univ., jurist emerit al Federaţiei ruse.

A efectuat stagii profesionale: la Cen-
trul problemelor de integrare și analiză 
de pe lângă Institutul de Stat de Relaţii 
Internaţionale a MAI a Federaţiei Ruse, 
la Universitatea James Madison Univer-
sity Harrisonburg (virginia), la Euro-
pean Court of Human Rights (Strasbo-
urg, Franţa), la Institutele UE (Bruxel-
les, Belgia). 

Posesor al Certificatelor de studii: 
al Catedrei de drept internaţional a 
Universității Queen (Londra, 2009); al 
Programului John Smith Fellowship Pro-
gram (Marea Britanie, 2008), al Școlii In-
ternaţionale de Știinţe Politice (Bruxelles, 
2007), al Școlii Europene de Știinţe Poli-
tice a Consiliului Europei (Strasbourg, 
Franţa, 2005), al Programului Commu-
nity Connections pentru avocaţi din do-
meniul relaţii internaţionale (Carolina 
de Nord, SUA, 2005), al Programului 
Îmbunătăţirea competenţelor și abilită-
ţilor de management al organizaţiilor 
non-guvernamentale (Ue TACIS, Ger-
mania, 2004), al Coaliţiei Internaţionale 
a Femeilor KARAT (varşovia, Polonia, 
2002), al Programului de Cercetare şi al 
Centrului de Educaţie pentru integrare 
europeană din Federaţia Rusă (2000), a 
Programului pentru avocaţi Constituţio-
nalismul și teoria dreptului a Institutului 
de Drept (Universitatea Central euro-
peană, Budapesta, Ungaria, 1999).

Vladlena Lîsenko
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Lector, docent la Universitatea „T.G. 
Șevcenko” din or. Tiraspol (din 2000), 
lector al cursului Drept european la 
Universitatea Slavonă din or. Chişinău 
(2001-2003), lector la Filiala Tiraspol a 
Academiei juridice Odesa.

A îndeplinit funcţii obşteşti: mem-
bru al Consiliului Institutului Inde-
pendent de drept și Societate Civilă 
din or. Tiraspol (din 2002), condu-
cător al Clinicii juridice din or. Ti-
raspol (2003-2005), conducător al 
Centrului de resurse informaţionale 
Окно в мир (1996-2002). Membru 
al colegiului de redacţie al Revistei 
Moldovenești de drept Internațional și 
Relații Internaționale.

În 2007 a fost numită consilier juri-
dic la reprezentanța Tiraspol OSCe. 

Bibliografie selectivă:
ДИРУН, А., Е. БОБКОВА, А. КРИ-

ВЕНКО, В. ЛЫСЕНКО. Политиче-
ские партии и общественные объе-
динения Приднестровья: моногр. Ти-
располь, 2003.

ЛЫСЕНКО, Владлена. Между-
народное публичное право: учебно-
метод. пособие. Тирасполь, 2009. 

ЛЫСЕНКО, Владлена. Обще-
ственные объединения как форма 
реализации конституционного пра-
ва на объединение в Российской Фе-
дерации. М., 2001. 27 c.

ЛЫСЕНКО, Владлена. Обще-
ственные объединения как фор-
ма реализации конституционного 
права на объединение в Российской 
Федерации: дис. канд. юрид. наук: 
12.00.02. М., 2001. 150 c.

ЛЫСЕНКО, Владлена. Практи-
кум по международному публичному 
праву: учеб.-методическое пособие. 
Тирасполь, 2009. 

ТРОМБИЦКИЙ, И. и Владлена 
ЛЫСЕНКО. Введение в некоммерче-
ское право: моногр. Тирасполь, 2005. 

 * * *
ЛЫСЕНКО, Владлена. Граждан-

ское общество и неправитель-
ственные организации: внутриго-
сударственный и международно-
правовой статус. В: Наука. Культу-
ра. Образование: итоговый сб. ст. 
науч.-практ. конф., посвященной 
17-летию Комратского Гос. Ун-та. 
Комрат, 2007. 

ЛЫСЕНКО, Владлена. Граждан-
ское общество и общественные 
объединения в РФ. Конституцион-
ное и муниципальное право РФ. 2003, 
2, 52-57. ISSN 1812-3767.

ЛЫСЕНКО, Владлена. Граждан-
ское общество: к вопросу правопо-
нимания. История государства и 
права. 2009, 23, 43-47. 

ЛЫСЕНКО, Владлена. Защита 
прав человека. Юридический мир. 
2008, 8, 11-13. ISSN 1811-1475.

ЛЫСЕНКО, Владлена. Институт 
Amicus Curiae в теории и практи-
ке МНПО. Российский судья. 2008, 9, 
24-27. ISSN 1812–3791.

ЛЫСЕНКО, Владлена. К вопросу 
об определении понятия «междуна-
родная неправительственная орга-
низация». Юридический мир. 2009, 
10, 55-61. ISSN 1811-1475.

ЛЫСЕНКО, Владлена. Механиз-
мы защиты прав человека: некото-
рые внутригосударственные и меж-
дународные аспекты. Конституци-
онное и муниципальное право. 2008, 
16, 44-45. ISSN 1812-3767.

ЛЫСЕНКО, Владлена. Опыт ре-
гламентирования правового поло-
жения и функционирования непра-
вительственных организаций в за-
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рубежных странах. Конституцион-
ное и муниципальное право. 2009, 13, 
28-34. ISSN 1812-3767.

ЛЫСЕНКО, Владлена. Право на 
объединение и виды общественных 
объединений в РФ. Конституцион-
ное и муниципальное право РФ. 2003, 
4, 45-47. ISSN 1812-3767.

ЛЫСЕНКО, Владлена. Придне-
стровский конфликт и перспекти-
вы развития молдавского государ-
ства. В: Der Konflict în Transnistrien: 
internaţional Center for Advanced and 
comparative EU-Russia/NIS research. 
2009, 1. 

ЛЫСЕНКО, Владлена. Система со-
временного законодательства Рос-
сийской Федерации и стран. Содру-
жества независимых государств, ре-
ализующего право на объединение. 
Конституционное и муниципаль-
ное право. 2009, 15, 35-37. ISSN 1812-
3767.

ЛЫСЕНКО, Владлена. Специфика 
взаимоотношений общественных 
объединений с органами государ-
ственной власти и местного самоу-
правления. Вестник Тираспольского 
Юридического Института. 2009, 1, 
27-31. 

LUNCA Mariana s-a născut la 8 
august 1981 în or. vulcăneşti. A 

absolvit Universitatea din or. Savoie, 
Franţa (2003) şi USM (2004). A urmat 
studiile de masterat şi doctorantura în 
Drept internațional public si Dreptul 
marii la Universitatea Lyon 3, Fran-
ţa (200,4) cursuri complementare de 
Drept luxemburghez la Ministerul jus-
tiţiei, Luxemburg, 2013. 

A obţinut burse de studiu: a Agen-
ţiei Universitare a Francofoniei, Uni-

versitatea din Savoie 
(2000-2001), a Aca-
demiei de Drept In-
ternaţional, sesiunea 
Drept internațional 
public (Haga, Olan-
da, 2008), a Acade-
miei de Drept euro-
pean, sesiunea Drep-
turile omului la Insti-
tutul universitar european (Florenţa, 
Italia, 2009).

A susținut teza de doctorat – Les rela-
tions entre l’Union européenne et l’ONU. 
Essai d’analyse juridique de la dyna-
mique relationnelle entre les deux insti-
tutions, conducător ştiinţific Stéphane 
DOUMBÉ-BILLÉ, dr., prof. univ.

Și-a început activitatea profesională 
ca asistent universitar al Facultăţii de 
Drept la Universitatea Lyon 3 (Franța, 
2005-2009) şi asistent de cerceta-
re la Centrul de drept internaţional a 
Universității Lyon 3 (Franţa, 2005-
2012). Din 2013 – avocat, Lang Avo-
cats, Luxemburg.

Membru al grupurilor de lucru Jus-
tiţie internaţională şi Business si drep-
turile omului, Amnesty International, 
Luxemburg, din 2012.

În 2009 a făcut stagiu ca asistent în 
Proiectul ONU, Comisia economică 
pentru europa, Comitetul pentru Co-
operare economică şi Integrare în Ge-
neva, elveţia.

A prezentat comunicări la conferinţa 
La régionalisation du droit internațional 
public, la seminarul L’européanisation 
du droit internațional (Universitatea 
Lyon 3, Franţa, 2012) etc.

Bibliografie selectivă:
LUNCA, Mariana and Stéphane DO-

UMBÉ-BILLÉ. L’Union européenne et 

Mariana Lunca

User
Заменить

User
Заменить
în s. Giurgiule;ti, r-nul Cahul.
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l’ONU: complémentarité ou concur-
rence. In: La régionalisation du droit 
internațional public. Bruxelles: Bruy-
lant, 2012, pp. 266-291.

LUNCA, Mariana and Stéphane 
DOUMBÉ-BILLÉ. La confrontati-
on des intérêts des etats en matière 
d’approvisionnement énergétique. 
Un regard à travers la notion de né-
cessité. In: Défis énergétiques et droit 
internațional. Bruxelles: Larcier, 2011, 
pp. 52-79. 

LUNCA, Mariana and Stéphane DO-
UMBÉ-BILLÉ. Le régionalisme, vecte-
ur d’internationalisation de nouveaux 
droits de l’homme. In: Nouveaux dro-
its de l’homme et internationalisation 
du droit. Bruxelles: Bruylant, 2012, pp. 
247-258.

LUNCA, MArIANA. Le traité de 
Lisbonne et la représentation interna-
tionale de l’Union européenne. Journal 
du CDI. 2010, 5, 10-13.

LUNCA, MArIANA. Les ressources 
naturelles, nouvelle dimension du ma-
intien de la paix. Journal du CDI. 2008, 
1, 9-12.

LUNGU Vasile, s-a născut la 14 mai 
1957 în s. Baimaclia, r-nul Căinari. În 

1982 a absolvit Școala medie specială de 
miliţie a MAI al UrSS din or. Chişinău, 
iar în 1988 – Școala superioară de miliţie 
a MAI al UrSS din or. Kiev, unde a ur-
mat doctorantura, în 1998-1991.

În 1991 a susținut teza de doctorat 
– Первоначальный этап расследо-
вания преступлений (процессуаль-
ные и организационные аспекты), 
conducător ştiinţific A.I. DUBINSCHI 
dr., prof. univ.

Activitatea profesională şi-a început-
o, în 1982, fiind colaborator al servicii-

lor operative ale MAI 
din rM. În 1993 a 
fost comisar-adjunct 
în cadrul Comisari-
atului de poliţie din 
or. Ialoveni, în 1994 
- comisar-adjunct la 
Comisariatul de po-
liţie Botanica, mun. 
Chişinău. Colabora-
tor la Biroul Naţional Interpol din rM 
(MAI). 

În 1996 a fost şef de secţie în Depar-
tamentul pentru combaterea crimei 
organizate şi corupţiei al MAI şi şef-
adjunct al Statului Major al MAI al 
rM. În perioada 1998-2002 a deţinut 
funcţia de şef de secţie şi şef-adjunct al 
Direcției urmărirea şi controlul contri-
buabililor mari al Inspectoratului Fis-
cal Principal de Stat, Direcţia juridică. 

În 2002 a devenit consilier al directo-
rului apoi şef al Direcției generale anti-
corupţie a Centrului pentru Combate-
rea Crimelor economice şi Corupţiei. 

În perioada 2003-2004 a fost repre-
zentant al Guvernului rM în organi-
zaţia internaţională anticorupţie SPAI, 
participând la simpozioane, seminare, 
conferinţe, mese rotunde etc. în Stras-
bourg, Istanbul, Praga ş.a. 

Activitatea didactică şi-a început-o 
în 1991 ca lector la Academia de Po-
liţie a MAI, rM. Din 2004 ținut prele-
geri în instituțiile universitare: lector 
la Catedra drept procesual penal şi 
criminalistică a ULIM (2004-2006), 
lector superior la Catedra drept penal 
a Facultății de Drept a Universității de 
Stat din Comrat (2005-2006), lector la 
Catedra drept procesual penal şi crimi-
nalistică, ULIM (2006), lector, decan 
la Catedra drept public a Facultăţii de 
Drept a IrIM (2006). 

Vasile Lungu
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În 2011 i-a fost conferit titlul ştiinţi-
fico-didactic conferenţiar universitar, 
specialitatea Drept penal (Drept proce-
sual penal și criminalistică).

Bibliografie selectivă:
LUNGU, vasile et. al. Drept penal, 

Partea generală. Ch.: Acad. „Ștefan cel 
Mare”, 1994. 144 p. ISBN 978-9975-
935-95-1.

LUNGU, vasile. Program și materiale 
metodice privind organizarea și condu-
cerea practicii de producere a studen-
ţilor Facultăţii de Drept, anul IV. Ch., 
2007. 17 p.

LUNGU, vasile. Recomandări me-
todice privind elaborarea și susţinerea 
tezelor anuale la disciplina „Dreptul 
procesual penal” al RM. Ch., 2007. 9 p.

 * * *
LUNGU, vasile, e. MArTÂNCIC, 

D. MILUȘev. Un aparat de anchetă 
unic al Moldovei: probleme de creare 
şi funcţionare. Revista de Filosofie și 
Drept. 1994, 2, 12-13. ISSN 0236-3062.

LUNGU, vasile. Actualitatea prece-
dentului judiciar în rM. Revista Naţi-
onală de Drept. 2007. ed. spec., 80-88. 
ISSN 1811-0770.

LUNGU, vasile. Asigurarea dreptu-
rilor fundamentale şi libertăţilor indi-
viduale ale persoanei atrase în orbita 
activităţii judiciare penale. Avocatul 
Poporului. 2007, 1, 2-6. ISSN 1819-
7141.

LUNGU, vasile. Asigurarea şi protec-
ţia drepturilor omului împotriva abu-
zurilor de drept. In: Dreptul naţional 
în contextual proceselor integraţioniste 
europene: materialele conf. intern. șt.-
pract., 22 dec. 2006. Ch.: IrIM, 2006, 
pp. 457-460.

LUNGU, vasile. Combaterea şi pre-
venirea traficului de droguri un ele-

ment important al integrării în Uni-
unea europeană. In: Dreptul naţional 
în contextual proceselor integraţioniste 
europene: materialele conf. intern. șt.-
pract., 22 dec. 2006. Ch.: IrIM, 2006, 
pp. 166-170.

LUNGU, vasile. Considerațiuni ge-
nerale asupra esenţei şi conţinutului 
noţiunilor de victimă, parte vătămată 
şi parte civilă ca subiecţi ai procesului 
penal. Avocatul Poporului. 2006, 5-6, 
22-24. ISSN 1819-7141.

LUNGU, vasile. Dreptul naţional: 
noţiune, esenţă, evoluţie. In: Dreptul 
naţional în contextual proceselor inte-
graţioniste europene: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 22 dec. 2006. Ch.: 
IrIM, 2006, pp. 12-17.

LUNGU, vasile. Integrarea rM în 
Uniunea europeană: realizări şi per-
spective. In: Procese integraţioniste eu-
ropene: opţiuni, costuri, riscuri, avan-
taje: materialele conf. intern. șt.-pract., 
5-6 mai 2006. Ch.: IrIM, 2006, pp. 
135-141.

LUNGU, vasile. Particularităţile în-
ceperii şi efectuării urmăririi penale a 
infracţiunilor din domeniul droguri-
lor. In: Probleme de practică penală în 
domeniul prevenirii și combaterii trafi-
cului ilicit de droguri: seminar șt.-prac-
tic, 14 apr. 2006. Ch.: Acomed-Plus, 
2008, pp. 158-164.

LUNGU, vasile. Probleme de com-
patibilitate a legislaţiei cu standardele 
CeDO. Avocatul Poporului. 2007, 8-9, 
1-3. ISSN 1819-7141.

LUNGU, vasile. Procedura în cazu-
rile infracţiunilor flagrante de droguri. 
In: Probleme de practică penală în do-
meniul prevenirii și combaterii traficu-
lui ilicit de droguri: seminar șt.-practic, 
14 apr. 2006. Ch. Acomed-Plus, 2008, 
pp. 164-169.
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LUNGU, vasile. Unele aspecte juri-
dice cu privire la combaterea corupţiei 
funcţionarilor publici. In: Integritatea 
în serviciul public: materialele conf. in-
tern. șt.-pract., 27 oct. 2006 Ch.: Trans-
parency Intern.-Moldova, 2005, pp. 
179-182.

LUNGU, vasile. Unele probleme ale 
bănuitului în procesul penal al rM. 
In: Prevenirea și combaterea crimelor 
transnaţionale: probleme teoretice și 
practice (terorismul, traficul de fiinţe 
umane, spălarea banilor, traficul ilicit 
de droguri și armament): materialele 
conf. intern. șt.-pract., 6-7 oct. 2005. 
Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2005, pp. 
146-148.

LUNGU, vasile. Unele probleme de 
combatere a corupţiei în lumina nou-
lui Cod de procedură penală al rM. In: 
Prevenirea și combaterea corupţiei în 
RM: materialele conf. intern. șt.-pract., 
19-20 noiem. 2004. Ch.: Transparency 
Intern.-Moldova, 2005, pp. 156-159.

LUNGU, vasile. Unele probleme şi 
soluţii privind protecţia juridică naţi-
onală şi internaţională a proprietăţii, 
libertăţii şi siguranţei persoanei. In: 
Protecţia juridică a proprietăţii, liber-
tăţii și siguranţei persoanei în dreptul 
naţional și internaţional = Juridical 
protection of property, liberty and per-
sonal security within the național and 
internațional law: materialele conf. 
șt.-practice intern., 22 dec. 2009. The 
Materials of Intern. Scientific-Practical 
Conf., Dec. 22, 2009. Ch.: IrIM, 2010, 
pp. 106-120.

 * * *
ЛУНГУ, Василе. Первоначальный 

этап в структуре стадии предва-
рительного расследования. Киев: 
Либiдь, 1991. 8 с.

ЛУНГУ, Василе. Первоначальный 

этап расследования преступлений 
(процессуальные и организационные 
аспекты): автореф. дис. канд. юрид. 
наук. Киев, 1991. 25 c.

 * * *
ЛУНГУ, Василе. Подозреваемый 

в уголовном судопроизводстве. В: 
Социально-правовое и историческое 
исследование. К., 2006, cc. 1-4.

ЛУНГУ, Василе. Некоторые про-
блемы начала уголовного пресле-
дования. В: Criminalitatea regională: 
probleme şi perspective de prevenire şi 
combatere: materialele conf. intern. şt.-
pract., 25-26 mai 2005, Acad. „Ştefan 
cel Mare”. Ch., 2005, сс. 111-114.

ЛУНГУ, Василе. Завдання i мiсто 
по чат кового етапу розслiдування 
злочинiв. В: Проблемы правознав-
ства. Киiв, 1991, вып. 52, сс. 45-46.

LUPAŞCU Zinaida s-a născut la 
16 iunie 1967 în s. Zăicani, r-nul 

râşcani. În 1984 a absolvit Școala me-
die şi a urmat studiile universitare la 
Facultatea de Drept a USM (din 1989). 
În 1995-2001 a făcut studii de docto-
rat la Universitatea „Babeş-Bolyai” din 
românia. 

În 2002 a susținut teza de doctorat 
cu tema – Instituţii politice și juridice 
românești în teritoriul dintre Prut și 
Nistru, în timpul ocupaţiei rusești 1818-
1918, conducător ştiinţific Dumitru FI-
rOIU, dr., prof. univ.

A efectuat cursuri 
şi stagii de instruire 
în instituţii de peste 
hotare: Universitatea 
Oxford şi Westmis-
ter (Londra, 1996), 
Universitatea de stat, 
(Macstricht, Olanda, Zinaida Lupașcu
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1997). În 1999 a participat în Progra-
mul de reciclare a cadrelor didactice, or-
ganizat de Pro didactica.

Și-a început activitatea profesiona-
lă ca inspector în cadrul MAI al rM 
(1987-1989). Din 1994 - lector la Ca-
tedra de teorie şi istorie a dreptului a 
Facultăţii de Drept a USM. 

În 2002 i-a fost conferit titlul ştiinţi-
fico-didactic conferenţiar universitar.

Bibliografie selectivă:
ArAMĂ, elena, valentina COPTI-

LeŢ şi Zinaida LUPAȘCU. Istoria drep-
tului românesc: material didactic. Ch.: 
CeP USM, 2007. 95 p. ISBN 978-9975-
70-102-0.

LUPAȘCU, Zinaida. Instituţiile politi-
ce și cele juridice din Basarabia (1812-
1917). Ch.: ArC, 2004. 202 p. ISBN 
9975-61-358-6.

 * * *
ЛУПАШКУ, Зинаида. История ру-

мынского государства и права: учеб. 
К.: Cartdidact, 2003. 180 c. ISBN 9975-
932-43-6.

 * * *
LUPAȘCU, Zinaida. Conceptul de 

investigare a cazurilor de încălcare a 
normelor cu caracter vamal. Legea și 
viaţa. 2006, 34-37. ISSN 1810-309X.

LUPAȘCU, Zinaida. Conceptul in-
vestigării cazurilor de încălcare a nor-
melor cu caracter vamal. In: Probleme-
le actuale ale știinţelor socio-umane în 
condiţiile integrării europene: materia-
lele conf. intern. șt.-pract., 28 ian. 2006. 
Ch., 2006, pp. 918-924.

LUPAȘCU, Zinaida. Politica vamală 

a statelor româneşti în perioada sec. 
XvII-XIX. Revista Naţională de Drept. 
2008, 1, 12-13. ISSN 1811-0770.

LUPAȘCU, Zinaida. reglementarea 
juridică a cooperării statelor CSI cu 
alte ţări în procesul investigării contra-
venţiilor vamale. In: Probleme ale edi-
ficării statului de drept în RM. vol. II. 
Ch.: Tip. Centrală, 2006, pp. 279-324.

LUPAȘCU, Zinaida. reglementările 
comercial-vamale cu ţările europene 
în perioada formării statului unitar 
român. In: Problemele actuale ale legis-
laţiei naţionale în contextual procesu-
lui integraţionist european: materialele 
conf. intern. șt.-pract., 15 dec. 2007. 
Ch.: USM, 2007, pp. 314-317.

LUPAȘCU, Zinaida. relaţiile comer-
cial-vamale a statelor româneşti cu ţă-
rile europene în perioada evului Me-
diu. In: Problemele actuale ale legislaţiei 
naţionale în contextual procesului in-
tegraţionist european: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 15 dec. 2007. Ch.: 
USM, 2007, pp. 222-227.

LUPAȘCU, Zinaida. Suportul juridic 
reciproc în procesul investigării cazu-
rilor de contravenţii vamale a ţărilor 
post-sovietice şi ţărilor străine vamal. 
In: Problemele actuale ale știinţelor so-
cio-umane în condiţiile integrării euro-
pene: materialele conf. intern. șt.-pract., 
28 ian. 2006. Ch., 2006, pp. 78-781.

 * * *
ЛУПАШКУ З. Институты граж-

данского права в Молдове, Вала-
хии и Трансильвании. В: Россий-
ская Акад. Юрид. наук. Науч. труды. 
Вып. 7. T. 1. М., 2007, cc. 147-154.



MACOVEI Lidia s-a născut la 23 iu-
lie 1965 în s. Bălăneşti, r-nul Nispo-

reni. În 1982 a absolvit Școala medie din 
s. vânători. În 1987-1991 a făcut studii 
la Facultatea de Drept a Universității din 
Bucureşti şi, în 1996-1998, studii de mas-
terat (economie) la ULIM.

În 1996, la Universitatea „Babeş-Bol-
yai” din Cluj-Napoca, a susținut teza de 
doctorat cu tema – Contractul interna-
ţional de vânzare-cumpărare. A absolvit 
University of Alberta (2011-2012)

A urmat stagii de instruire: Centre for 
Skilled and Internationally Trained Pro-
fessionals (Bredin Institute, edmonton, 
2008), Changing Together a Centre for 
Immigrants Women (edmonton, 2008), 
NorQuest College, Edmonton Language 
Instruction for Newcomers to Canada 
(LINC) Program (2007-2008), la Școala 
de vară USAID/IRIS - The Institutions 
that Make Law în Market – Oriented 
Democratically – Governed Society 
(USA, Washington, 2000); Internaţio-
nal commercial Arbitration Constituti-
onal and Legal Policy Institute (Central 
european University, Budapesta, Hun-
gary, 1998). 

A participat în proiecte de cercetare: 
Cercetare în drept comercial (Universi-
tatea din Illinois, Urbana-Champaign 
şi Springfield, SUA, 2003-2004), Pro-

iectul Specialist Management în Afaceri 
(Legea / Consultant USAID Moldova, 
Agenţia SUA pentru Dezvoltare Inter-
naţională, 2000-2002), Reforme Drep-
tul afacerilor (IrIS/rM, Proiecte Inter-
naţionale de Asistenţă, 1999-2001).

În 1992-1994, a fost asistent univer-
sitar la Universitatea „Babeş-Bolyai”; 
consilier juridic la Banca Comercială 
„Dacia Felix”, Cluj-Napoca, românia 
(1994-1995). În 1995-2000 a fost anga-
jată ca expert de credit şi consilier ju-
ridic la Banca Comercială Victoria din 
Chişinău.

În 1996-2004 a exercitat funcţia de 
lector la ULIM, Facultatea de Drept. 
Din 2008 - translator la Citizenship and 
Immigration şi colaborator al organiza-
ţiei Multicultural Health Brokers Coop, 
edmonton, Canada.

A prezentat comunicări la conferințe 
internaţionale, simpozioane şi foru-
muri ştiinţifice. 

Mențiuni: Diplo-
me ale ULIM pentru 
succese în promova-
rea în domeniul şti-
inţifico-didactic pen-
tru anii 2000-2001 şi 
Premii pentru manu-
alele: Drept Comerci-
al comparat (2002), Lidia Macovei

M
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Drept comercial (2000-2001); Diploma 
pentru participare în cadrul proiectu-
lui Reforma în Drept Comercial (IrIS-
Moldova, 1999, 2001).

Bibliografie selectivă:
MACOveI, Lidia şi Maria IONI-

CHe. Contractul comercial de vânzare 
internaţională. Braşov: Univ. „Transil-
vania”, 1998. 256 p. ISBN 973-98511-
1-8.

MACOveI, Lidia, ed. Codul civil al 
RM. Ch.: Moldpress, 2002. 428 p.

MACOveI, Lidia, ed. Codul civil în 
1624 de tabele. Ch.: TISH, 2002. 264 p. 
ISBN 9975-947-18-2.

MACOveI, Lidia. Contractul inter-
naţional de vânzare-cumpărare: tz. dr. 
Braşov: Tip. Universității Transilvania, 
1998. 256 p.

MACOveI, Lidia. Drept comercial 
comparat. Scheme și tabele. Ch.: elan 
Poligraf, 2002. 250 p.: sch.

MACOveI, Lidia. Dreptul comercial. 
Ch.: elan Poligraf, 2000.

 * * *
MACOveI, Lidia. Formarea con-

tractului comercial de vânzare interna-
ţională. In: Analele șt. Drept. 1999, vol. 
3. 1999, pp. 27-32.

MAIMESCU Sava s-a născut la 
26 iulie 1957 în s. Sipoteni, r-

nul Călăraşi. În 1974 a absolvit şcoala 
generală din satul natal. În 1976-1978 
a efectuat serviciul militar în trupele 
organelor de interne ale UrSS în re-
publica Georgia. În 1979-1982 a fost 
student al Colegiului de telecomuni-
caţii din or. Chişinău. Și-a continuat 
studiile la USM, Facultatea de Drept 
(1982-1987). Studiile de doctorat le-a 
urmat la Institutul de Stat de relaţii In-

ternaţionale din or. Moscova, Catedra 
drept vamal şi colaborare vamală inter-
naţională, tema de studiu – Noile me-
tode de contrabandă conform Dreptului 
penal sovietic (în baza practicii vamei 
Leușeni, RM (1989-1993) şi la USM 
(1994-1998). 

În 2000 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal – 
Contrabanda și modalităţile ei în regle-
mentarea legislaţiei penale a RM. 

Tema tezei de doctor habilitat – Con-
trabanda, infracţiune ce subminează 
economia statului RM.

Activitatea profesională a început-o 
ca lăcătuş la Depoul de vagoane al Căii 
ferate Chişinău (1974-1976) şi la Uzina 
de tractoare din or. Chişinău (1978-
1979). 

În 1982 a fost şef de sector la reţea-
ua orăşenească de telefoane Chişinău. 
După absolvirea USM a fost numit şef 
al Secţiei de combatere a contraban-
dei la vama Leuşeni (1987-1997). Din 
1997 a exercitat funcţii responsabile în 
cadrul Departamentului vamal: vice 
director general al Departamentului 
controlului vamal al rM (1997-1999), 
prim şef adjunct a Biroului vamal Le-
uşeni (1999-2001), şef adjunct a Birou-
lui vamal Ocniţa (2001-2002). 

Consilier al Serviciului vamal de 
rangul I, i-a fost acordat gradul special 
locotenent-colonel al Serviciului vamal 
al rM.

A urmat stagii de perfecţionare pro-
fesională: Prevenirea și combaterea con-
trabandei la frontiera moldo-română 
(Iaşi, românia, 1995), Paza punctelor 
de control și trecere a frontierei de con-
trabandă și terorism (Academia Supe-
rioară de Poliţie a ţărilor arabe, Cairo, 
egipt, 1996), Sistema armonizată de 
administrare a conducerii organelor 
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vamal (Fondul Monetar Internaţional, 
Washington, SUA, 1997).

Din 2003 a exercitat funcţii didactice: 
lector superior, conferenţiar universitar 
interimar la Catedra drept constituţio-
nal şi Drept administrativ a Facultăţii de 
Drept a USM, responsabil de cursurile 
speciale la studiul Masterat al Facultăţii 
de Drept a USM, specializarea Drept și 
activitate vamală; cursul Evaluarea și 
expertizele asupra mărfurilor, încărcătu-
rilor, obiectelor, unităţilor și mijloacelor 
de transport în activitatea vamală a RM 
la Facultatea de Fizică a USM, Catedra 
Metrologie, standardizare şi certificare a 
mărfurilor şi produselor.

A fost abilitat ca membru (expert) la 
seminare ştiinţifice de profil, în cadrul 
căror se susţin tezele de doctorat, la 
specialitatea 12.00.08-Drept penal (cu 
specificarea: drept penal; criminologie; 
drept procesual penal; criminalistică; 
expertiză judiciară; drept execuţional; 
teoria activităţii investigativ-operative).

În 2010 a elaborat proiectul ZAL Par-
cul de producere agro-industrial Baști-
na-Cărpineni, care, în baza hotărârii 
guvernului rM a fost aprobat şi înain-
tat Parlamentului rM spre adoptare. 

În 1996 a fost decorat cu Medalia 
Meritul civic. 

Bibliografie selectivă:
MAIMeSCU, Sava. Contrabanda și 

modalităţile ei în reglementarea legisla-
ţiei penale a RM: autoreferat (12.00.08). 
Ch., 2000. 20 p.

MAIMeSCU, Sava. Contrabanda și 
modalităţile ei în reglementarea legisla-
ţiei penale a RM: tz. dr. (12.00.08). Ch., 
2000. 222 p.

 * * *
MAIMeSCU, Sava şi Nicolae BUZA. 

Cummulative smuggling and customs 

evasion under the criminal legislation 
of the republic of Moldova. Revista 
Naţională de Drept. 2007, 11, 85-88. 

MAIMeSCU, Sava şi Nicolae BUZA. 
ensuring human rights when per-
forming personal customs control by 
customs authorities of the republic 
of Moldova. Avocatul Poporului. 2007, 
6-7, 25-30. 

MAIMeSCU, Sava. Apariţia şi evo-
luţia infracţiunilor vamale pe teritoriul 
naţional al rM. Studii și cercetări ju-
ridice. 2009, 3-4, 96-102. ISNN 1857-
2014.

MAIMeSCU, Sava. Asigurarea res-
pectării drepturilor cetăţenilor la efec-
tuarea declarării obiectelor, bunurilor, 
mărfurilor la trecerea peste frontiera 
vamală externă a rM. In: Analele șt. ale 
Academiei „Ștefan cel Mare”. Șt. sociou-
maniste. Ed. a X-a. Ch.: Acad. „Ștefan 
cel Mare”, 2010, pp. 59-65. 

MAIMeSCU, Sava. Atribuţiile orga-
nelor vamale din rM la prevenirea şi 
combaterea infracţiunilor cu caracter 
internaţional. In: Probleme de preveni-
re și combatere a criminalităţii de către 
organele afacerilor interne în perioada 
recursiunii economice: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 15 oct. 2009. Ch.: 
Acad. „Ștefan cel Mare”, 2010, pp. 47-
54. 

MAIMeSCU, Sava. Problemele apli-
cării sancţiunilor vamale şi penale la 
calificarea infracţiunii de contrabandă 
comisă de persoanele juridice pe teri-
toriul vamal naţional al rM. In: Pro-
blemele actuale ale legislaţiei naţionale 
în contextul procesului integraţionist 
european: materialele conf. intern. șt.-
pract., consacrată memoriei ilustrului 
jurist, savant și pedagog Constantin Flo-
rea, 15 dec. 2007. Ch.: USM, 2008, pp. 
140-146.
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MAIMeSCU, Sava. Transportatorul 
ca subiect special al răspunderii penale 
pentru comiterea infracţiunilor vamale 
pe teritoriul vamal al rM. Revista In-
stitutului Naţional al Justiţiei. 2009, 2, 
57-62. ISSN 1857-2405.

MAIMeSCU, Sava. Unele aspecte ale 
interpretării noţiunilor de „frontieră 
de stat” şi „frontieră vamală” prevăzute 
de legislaţia naţională a rM. Admin-
strarea Publică. 2008, 1, 259-263. ISSN 
1813-8489.

MAIMeSCU, Sava. Unele aspecte 
practice ale executării sentinţelor pro-
nunţate pe cauzele penale de contra-
bandă intentate persoanelor juridice pe 
teritoriul vamal al rM. Revista Naţio-
nală de Drept. 2009, ed. spec., 190-195. 
ISSN 1811-0770.

MAIMeSCU, Sava. Unele metode 
ale contrabandei comise de grupările 
criminal organizate transnaţionale. In: 
Cooperarea internaţională a organelor 
de drept în prevenirea și combaterea cri-
minalităţii transnaţionale: materialele 
conf. intern. șt.-pract., 5-6 noiem. 2009. 
Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2009, pp. 
144-153. 

MAIMeSCU, Sava. Unificarea fron-
tierei de stat şi a frontierei vamale – 
una din premisele-cheie de integrare a 
rM în cadrul Uniunii europene. Studii 
și Cercetări Juridice. 2009, 1-2, 71-78. 
ISNN 1857-2014.

 * * *
БАРАНОВСКА, М., Д. ЗАВАД-

СКИ, Сава МАЙМЕСКУ et. al. Не-
которые аспекты взаимодействия 
органов внутренних дел Республи-
ки Молдова со средствами массовой 
информации в борьбе с преступно-
стью: плюсы и минусы. В: Инсти-
тут взаимодействия органов вну-
тренних дел и судов со средствами 

массовой информации в борьбе с пре-
ступностью. Калининград, 2006, cc. 
123-147. 

МАЙМЕСКУ, Сава и В. СИНО-
ГАЧ. Обеспечение прав человека 
при осуществлении личного тамо-
женного контроля, приводимого та-
моженными органами Республики 
Молдова. В: Обеспечении прав и сво-
бод личности в деятельности ор-
ганов внутренных дел: материалы. 
науч.-практ. конф., 18 мая 2006 г. 
Калининград, 2006, cc. 27-38. 

МАЙМЕСКУ, Сава и Н. РАМЕН-
СКИХ. Роль государственной и та-
моженной границы Республики 
Молдова при квалификации престу-
плении, совершаемых при ее пересе-
чении транспортными средствами 
и гражданами. Adminstrarea Publică. 
2008, 1. 205-215. ISSN 1813-8489.

МАЙМЕСКУ, Сава и О. МОРУЗ. 
Проблемы борьбы с коррупцией 
в таможенной сфере Республики 
Mолдова. В: Закон в отечественной 
и зарубежной правовой мысли в сфе-
ре борьбы с коррупцией: материалы 
науч.-практ. конф., 5-7 февр. 2009. 
Калининград: Изд-во Калинингр. 
ЮИ МВД России, 2009, cc. 186-193. 

МАЙМЕСКУ, Сава и О. ПЛУ-
ГАРУ. Проблемы теоретико-
концептуального и прикладного 
характера по вопросам формы го-
сударственного устройства Респу-
блики Молдова. В: Теория и прак-
тика правоохранительной деятель-
ности: материалы науч.-практ. 
конф., 18 мая 2007 г. Калининград, 
2007, cc. 55-60. 

МАЙМЕСКУ, Сава. Институт за-
щиты судей в Республики Молдо-
ва: правовые, теоретические и прак-
тические аспекты. Институт за-
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щиты судей. Калининград, 2007, cc. 
101-112. 

МАЙМЕСКУ, Сава. Контрабанда 
в сфере внешнеэкономической дея-
тельности Республики Молдова, со-
вершаемая региональными органи-
зованными преступными группи-
ровками. В: Преступность, крими-
нология, криминологическая защи-
та: материалы науч.-практ. конф., 
24-29 aвг. 2006, Суздаль. М., 2007, cc. 
320-325. 

МАЙМЕСКУ, Сава. Некоторые 
проблемы исполнения судебных 
приговоров в адрес юридических 
лиц совершающих контрабанду на 
территории Республики Молдова. В: 
Роль образовательных учреждений 
ФСИН России в обеспечении эффек-
тивного функционирования УИС: 
материалы науч.-практ. конф., по-
священной 65 летию ВЮИ ФСИН 
России, 19-22 нояб. 2009. Владимир, 
2009, cc. 206-213. 

МАЙМЕСКУ, Сава. Особенность 
законодательства Республики Мол-
дова в борьбе с контрабандой. Тамо-
женное обозрение. 2009, 1, 56-60. 

МАЙМЕСКУ, Сава. Проблемы 
обеспечения экономической безо-
пасности Республики Молдова та-
моженной службой страны. В: Мо-
дель общества и национальная безо-
пасность: материалы науч.-практ. 
конф., 5-6 февр. 2010. Калининград: 
Изд-во Калинингр. ЮИ МВД Рос-
сии, 2010, cc. 166-171. 

МАЙМЕСКУ, Сава. Проблемы 
теоретико-контрактуального и при-
кладного характера по вопросом 
формы государственного устрой-
ства Республики Молдова. Вест-
ник Калининградского юрид. Ин-та 
МВД России. 2007, 2, 8-9. 

MANEA Vladislav s-a născut la 16 
februarie 1976 în s. Băhrineşti, 

r-nul Floreşti. În 1993 a absolvit Școala 
medie din satul natal. În 1993-1998 a 
urmat studii de licenţă la USM, Facul-
tatea de Drept. Tot acolo a făcut studii-
le de masterat (2000-2001) şi doctoran-
tura (1999-2009).

În 2009 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal 
– Răspunderea penală pentru acţiunile 
care dezorganizează activitatea peni-
tenciarelor, conducător ştiinţific Sergiu 
BrÎNZĂ, dr. hab., prof. univ.

Lector (1998-2010), conferenţiar 
universitar (din 2010) la Catedra de 
drept penal şi criminologie a USM. 

În 2012 i s-a conferit titlul ştiinţifi-
co-didactic conferenţiar universitar la 
specialitatea 12.00.08-Drept penal.

În 2010 a devenit membru al Uniunii 
Avocaților din Moldova.

În 2006 a fost decorat cu Medalia ju-
biliară 60 de ani de la fondarea primelor 
instituţii academice din RM.

Bibliografie selectivă:
MANeA, vladislav. Răspunderea 

penală pentru acţiunile care dezorgani-
zează activitatea penitenciarelor: auto-
referat (12.00.08). Ch., 2009. 22 p.

MANeA, vladislav. Răspunderea 
penală pentru acţiunile care dezorgani-
zează activitatea penitenciarelor: mate-
rial didactico-șt. Ch.: CeP USM, 2010. 
292 p. ISBN 978-
9975-70-956-9.

MANeA, vladislav. 
Răspunderea penală 
pentru acţiunile care 
dezorganizează activi-
tatea penitenciarelor: 
tz. (12.00.08). Ch.: CeP 
USM, 2010. 292 p. Vladislav Manea
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 * * *
MANeA, vladislav. Analiza crimi-

nologică a factorilor ce favorizează 
săvârşirea acţiunilor ce dezorganizează 
activitatea instituţiilor penitenciare. In: 
Criminalitatea în RM: starea actuală, ten-
dinţele, măsurile de prevenire și de com-
batere: materialele conf. intern. șt.-pract., 
18-19 apr. 2003. Ch., 2003, pp. 189-192.

MANeA, vladislav. Cadrul juridic 
penal şi extrapenal legat de aplicarea 
răspunderii pentru infracţiunea pre-
văzută la art. 286 CP rM. Revista INJ. 
2008, 4, 69-76. ISSN 1857-2405.

MANeA, vladislav. Cenzura cores-
pondenţei condamnaţilor. Acţiunile ce 
dezorganizează activitatea instituţiilor 
penitenciare. Analele șt. ale USM. Ser. 
Șt. socioumanistice. 2001, 1, 301-304. 
ISSN 1857-3622.

MANeA, vladislav. Considerente is-
torice privind prezumţia nevinovăţiei. 
In: Statul de drept și problemele mino-
rităţilor naţionale: materialele conf. in-
tern. șt.-pract., 11-12 ian. 2002, Bălţi. 
Ch., 2002, pp. 235-242.

MANeA, vladislav. Latura obiectivă 
a infracţiunii prevăzute la art. 286 CP 
rM: modalitatea de terorizare a con-
damnaţilor porniţi pe calea corectării. 
Revista Naţională de Drept. 2008, 12, 
56-66. ISSN 1811-0770.

MANeA, vladislav. Latura subiecti-
vă a componenţei de infracţiune. Ac-
ţiunile ce dezorganizează activitatea 
instituţiilor penitenciare. Analele șt. ale 
USM. Ser. Șt. socioumanistice. 2002, 2, 
222-225. ISSN 1857-3622.

MANeA, vladislav. Problemele sta-
bilirii obiectului componenţei de in-
fracţiune. Acţiunile ce dezorganizează 
activitatea instituţiilor. Analele șt. ale 
USM. Ser. Șt. socioumanistice. 2002, 1, 
226-228. ISSN 1857-3622.

MANeA, vladislav. Subiectul in-
fracţiunii prevăzute la art. 286 CP rM. 
Revista Naţională de Drept. 2009, 4, 58-
66. ISSN 1811-0770.

MANeA, vladislav. Terorizarea con-
damnaţilor porniţi pe calea corectării – 
acţiune care dezorganizează activitatea 
instituţiilor penitenciare. In: Violenţa 
în societatea de tranziţie: materialele 
conf. intern. șt.-pract., 16-17 mai 2003. 
Ch., 2003, pp. 339-345.

MANeA, vladislav. Unele aspecte 
privind problematica analizei juridico-
penale a clonării. Administrarea publi-
că. 2004, 3, 150-160. ISSN 1813-8489.

MANeA, vladislav. victima infrac-
ţiunii prevăzute la art. 286 CP rM: 
examinarea calităţilor speciale. Revista 
Naţională de Drept. 2008, 11, 52-58. 
ISSN 1811-0770.

 * * *
МАНЯ, В. Уголовно-правовые и 

внеуголовные основы привлечения 
к ответственности за преступление, 
предусматривающее ответствен-
ность за действия, дезорганизую-
щие деятельность пенитенциарных 
учреждений. В: Роль образователь-
ных учреждений ФСИН России в обе-
спечении эффективного функцио-
нирования УИС: материалы между-
нар. науч.-практ. конф., посвящен-
ной 65-летию ВЮИ ФСИН России. 
Владимир, 2009, cc. 213-223.

MARACUţA Grigore s-a născut 
la 15 octombrie 1942 în s. Teia, 

r-nul Grigoriopol. În 1960, după absol-
virea Școlii secundare din s. Parcani, a 
urmat cursuri la Școala de mecanizare 
a agriculturii din or. Dubăsari. În 1961 
a lucrat tractorist şi şofer de combină 
în Kazahstan. 



371Dicţionar enciclopedic

În 1968 a absolvit 
Institutul Agricol 
din or. Zelinograd, 
specialitatea Inginer 
electrician. În 1971-
1981 a fost director-
adjunct la Centrala 
de electricitate a r-
nului Camenca şi, în 
paralel, instructor al 

Comitetului raional al PC din rSSM. 
vicepreşedinte al Consiliului deputa-
ţilor poporului din r-nul Camenca şi 
prim-secretar al Comitetului raional 
de partid Camenca (1981-1991). 

După 1991, în Transnistria, a fost de-
putat în Sovietul Suprem (1990), pre-
şedinte al Parlamentului (1991, 1996, 
2000), reprezentant special pentru 
relații Interparlamentare al Sovietului 
Suprem, din 2005. 

I-au fost conferite titlurile: doctor în 
drept, Grand doctor în filosofie, profe-
sor; membru al Academiei de Știinţe 
ale Naturii (Federaţia rusă).

Distincţii: Ordine ale UrSS şi ale Fe-
deraţiei ruse, Ordinul Дружбы Наро-
дов (2012).

Bibliografie selectivă:
КИНДЕРЕВИЧ, А.В. и МАРА-

КУЦА, Г.С. Еще раз о Саркофаге. 
К.: Экмо, 2008. 112 с. ISBN 978-966-
2153-08-8.

МАРАКУЦА, Г.С. К миру – через 
согласие. Сост. Я.Ф. БАБЕЙКО. Ти-
располь: РИО Верховного Совета 
ПМР, 1997. 116 c.

 * * *
МАРАКУЦА, Г.С. Экономическая 

блокада в аспекте соблюдения норм 
международного права и гумани-
тарных норм. Звенья. Bып.: Гумани-
тарный и правозащитный аспекты 

неурегулированности приднестров-
ского конфликта, 2007, 3, 21.

MARIAN Silvia s-a născut la 5 iulie 
1963 în s. Zubreşti, r-nul Străşeni. 

În 1982-1986 a urmat studii la Institu-
tul Industrial economic din Chişinău, 
specializarea Drept. Și-a continuat stu-
diile la USM, Facultatea de Drept (1994-
1999) şi la ASeM, specialitatea relaţii 
economie Internaţionale (2002-2005). 
În 2002-2006 a făcut doctorantura la 
USM, Facultatea de Drept. 

În 2006 a susținut teza de doctorat 
– Cadastrul și publicitatea imobiliară, 
conducător ştiinţific victor vOLCIN-
SCHI, dr., conf. univ. 

A urmat cursuri de instruire: în do-
meniul auditului (AAP, 2010), la Aca-
demia de Studii economice din Bucu-
reşti (Catedra de Drept, 2008), în Litu-
ania (2007), la Centrul de Dezvoltare 
Curriculară şi Formare Pedagogică 
(2007), la Centrul republican pentru 
pregătirea şi perfecţionarea cadrelor 
din sistemele Ministerului justiţiei 
şi ale Procuraturii (2001), la Centrul 
de Instruire şi Asistenţă economică 
(1999).

Din 2000 şi-a început activitatea di-
dactică la ASeM, apoi la USM, din 
2006. În 2012 i s-a conferit titlul ştiinţi-
fico-didactic conferenţiar universitar la 
specialitatea Drept privat.

În 2011 a devenit 
membru al Uniunii 
Avocaților din Mol-
dova, fondator al CA 
Marian Silvia. 

expert la Centrul 
de Analiză şi Preve-
nire a Corupţiei (din 
2006) şi consultant 

Grigore Maracuța

Silvia Marian
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la Agenţia relaţii Funciare şi Cadastru 
(din 2010). 

A fost menţionată cu Diplome ale 
USM şi ale ASeM.

Bibliografie selectivă:
MArIAN, Silvia. Cadastrul și pu-

blicitatea imobiliară: tz. dr. (12.00.03). 
Ch., 2006. 191 p.

MArIAN, Silvia. Drept civil. Bunu-
rile imobile. Cadastrul și publicitatea 
imobiliară. Ch.: ASeM, 2006. 258 p. 
ISBN 978-9975-75-114-8.

 * * *
MArIAN, Silvia. Armonizarea le-

gislaţiei rM în domeniul cadastrului 
bunurilor imobile la legislaţia Uniunii 
europene. In: Armonizarea legislaţiei la 
Legislaţia UE: materialele simp. intern. 
Ch., 2004, vol. 3, pp. 234-237.

MArIAN, Silvia. Aspecte juridico-
economice privind evaziunea fiscală. 
In: Competitivitatea și inovarea în eco-
nomia cunoașterii: materialele conf. in-
tern. șt., 25-26 sept. 2009. Ch., 2009, pp. 
172-174.

MArIAN, Silvia. Consideraţii gene-
rale privind bunurile imobile (potrivit 
codului civil în vigoare). Economica. 
2002, 2, 12-14.

MArIAN, Silvia. Înscrierea dreptu-
lui de proprietate al persoanelor juridi-
ce – abordări moderne. Legea și viaţa. 
2006, 5, 22-23. ISSN 1810-309X.

MArIAN, Silvia. Mijloace juridico-
civile de apărare a drepturilor reale 
imobiliare. Economica. 2002, 4, 22-23.

MArIAN, Silvia. Particularităţi pri-
vind înregistrarea drepturilor reale 
imobiliare. Legea și viaţa. 2005, 3, 21-
22. ISSN 1810-309X.

MArIAN, Silvia. Particularităţile în-
registrării drepturilor reale imobiliare. 
Economica. 2002, 3, 39-40.

MArIAN, Silvia. Sarcini stabilite în 
interesul particularilor. Economica. 
2002, 6, 32-35.

MArIAN, Silvia. şi v. MArIAN. 
reglementarea juridică a prevenirii şi 
combaterii evaziunii fiscale. In: Proble-
me actuale ale teoriei și istoriei Dreptu-
lui: materialele conf. intern. șt.-pract., 
1-2 oct. 2009. Ch., 2009, pp. 111-113.

MArIAN, Silvia. Unele aspecte ale 
cadastrului şi publicităţii imobiliare. 
Legea și viaţa. 2005, 10, 15-17. ISSN 
1810-309X.

MArIAN, Silvia. Unele aspecte ale 
reformei funciare. Sarcini stabilite în 
interesul particularilor. Economica. 
2002, 3-4, 32-34.

MArIAN, Silvia. Unele aspecte pri-
vind înscrierea altor drepturi reale. Le-
gea și viaţa. 2006, 6, 13-14. ISSN 1810-
309X.

MARIţ Alexandru s-a născut la 
30 octombrie 1976 în s. Năvâr-

neţ, r-nul Făleşti. În anii de şcoală a 
obţinut locuri premiante şi Menţiuni 
pentru participare la Olimpiade raio-
nale şi republicane la disciplina Istorie 
(1991, 1992). După absolvirea, în 1993, 
a şcolii din satul natal, a făcut studii 
de licenţă (1999) şi studii de doctorat 
la Catedra de drept public, Facultatea 
de Drept a Universității „Babeş-Bolyai” 
Cluj-Napoca, românia. 

În 2004, la Univer-
sitatea „Babeş-Bol-
yai”, a susținut teza 
de doctorat – Latura 
subiectivă a infracţi-
unii în noua legislaţie 
penală. 

În 2006 a înregis-
trat tema tezei de Alexandru Mariț
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doctor habilitat în drept la CNNA cu 
tema – Dimensiunea subiectivă pre și 
post infracţională a persoanei infracto-
rului și a făptuitorului.

Din 1997 a exercitat funcții didacti-
ce şi manageriale la Catedra de drept 
a Facultăţii de Drept a Universității 
de Stat „Alecu russo” or. Bălţi: lector-
asistent, şef adjunct al Catedrei (1999-
2000), lector superior (2003-2005), şef 
interimar la Catedra drept public, şef la 
Catedra de drept (din 2005). În 2006 a 
fost conferenţiar universitar, din 2006 
– şef la Catedra ştiinţe penale a USeM.

Membru al Asociaţiei de ştiinţe pena-
le a rM (preşedinte al Comisiei de cen-
zori), membru al SȘP 12.00.08-Drept 
penal de susţinere a tezelor de doctorat 
(din 2006). Cercetător ştiinţific supe-
rior, din 2009 vice director al IISD al 
AȘM. expert la Institutul de reforme 
Penale din rM în cadrul proiectului de 
cercetare Impactul noii legislaţii penale 
a RM asupra detenţiei (din 2006). 

În 2007 a fost numit consilier al 
Preşedintelui Curţii Constituţionale 
al rM. În 2014 a fost ales membru al 
Consiliului Superior al Procurorilor. 
Consultant superior al serviciului In-
vestigaţii şi monitorizare al Centrului 
pentru drepturile omului în Moldova. 
În 2005 a fost ales consilier în Consiliul 
municipal al or. Bălţi.

În 2003 a devenit membru al Uniu-
nii Avocaților din Moldova, din 2007 
– membru al Consiliului ştiinţific al 
Asociaţiei avocaţilor din rM. Preşe-
dinte al ONG-lui Pro Lex. Director al 
proiectului Dreptul ecologic o prioritate 
a educaţiei ecologice, Fundaţia reC-
Moldova (1999).

A participat, în calitate de consultant 
şi raportor, la întrunirile ştiinţifice de 
specialitate: 50 de ani de la Declara-

ţia Universală a Drepturilor Omului 
(1997), Transparenta administraţiei 
publice locale în RM (Fundaţia Viitorul, 
Fundaţia Soros-Moldova, 1998), Admi-
nistraţia Publică locală în RM (Agenţia 
Naţională de Dezvoltare în domeniul 
Administraţiei publice locale, USUM, 
1999), Corupţia în RM (2002); semina-
re, organizate de ABA/CeeLI: Arestul 
preventiv în R. Moldova, Liberarea pro-
vizorie sub controlul judiciar și sub cau-
ţiune în R. Moldova, Acordul cu privire 
la vinovăţie, Dreptul la apărare (2001). 

Autor a peste 90 de publicaţii ştiinţi-
fice şi ştiințifico-didactice.
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Moldova: materialele conf. șt., 19 oct. 
2004. Bălţi, 2005, pp. 182-190.
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legislaţie penală. In: Probleme de drept 
în perioada de tranziţie în RM: conf. 
șt. anuală a profesorilor, organizată de 
Univ. de Criminologie din RM, 26 apr. 
2002. Ch., 2002, pp. 111-113.

MArIŢ, Alexandru. reflecţii asupra 
naturii juridice a intenţiei şi a impru-
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denţei infracţionale. Legea și viaţa. 
2005, 7, 20-25. ISSN 1810-309X.

MArIŢ, Alexandru. vinovăţia pe-
nală în cadrul principiilor legalităţii 
şi a principiului legalităţii incrimi-
nării şi a pedepsei. In: Cunoașterea 
antijuridicității faptei infracţionale sau 
reprezentarea ilegalităţii ei. Consideraţii 
privind realitatea socio-juridică din R. 
Moldova: materialele conf. șt., 19 oct. 
2004. Bălţi, 2005, pp. 148-162.

MArIŢ, Alexandru. vinovăţia pena-
lă în legislaţiile penale din epoca con-
temporană şi în noile legislaţii penale. 
Revista de Criminologie, Drept penal 
și Criminalistică. 2006, 1, 46-53. ISSN 
1810-729X.

MArIŢ, Alexandru. viziuni şi raţio-
namente asupra perceperii conceptului 
de intenţie infracţională. Legea și viaţa. 
2005, 8, 30 36. ISSN 1810-309X.

MARTIN Cristina s-a născut la 26 
iunie 1975 în or. Chişinău. A ab-

solvit Facultatea de Drept a USM: stu-
dii de licență (1997) şi studii de mas-
terat (2000). În 1998 a urmat un curs 
în domeniul Dreptului concurenţial la 
Central european University. În 2005 a 
efectuat o cercetare în domeniul Drep-
tului privat la european Public Law 
Center. 

În 2007 a susținut teza de doctor în 
drept la specialitatea 12.00.03-Drept 

privat – Reglementa-
rea juridică a opera-
ţiunilor de leasing fi-
nanciar în Republica 
Moldova, conducător 
ştiinţific victor vOL-
CINSCHI, dr., prof. 
univ.

A fost lector la Ca-

tedra de drept economic a Facultăţii de 
Drept a USM (1997). În perioada ani-
lor 2001-2006 a fost angajată ca jurist al 
BAA Ernst&Young SrL.

Arbitru al Curţii de Arbitraj Comer-
cial Internaţional de pe lângă Came-
ra de Comerţ şi Industrie a rM (din 
2009). Din 2007 – membru al Comi-
siei de Licenţiere a activităţii de Audit 
a Ministerului Finanţelor al republicii 
Moldova. 

A participat, în cadrul proiectului 
BerD, la elaborarea Legii cu privire 
la ipotecă (2008) şi a Legii cu privire al 
leasing (2005).
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MARTIN Daniel s-a născut la 6 
septembrie 1975, în or. Șoldă-

neşti. În 1992 a absolvit Școala medie 
nr. 2 în or. edineţ. În 1992–1997 a ur-
mat studii de licență la Facultatea de 
Drept a USM (1992-1997). 

În 2008 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal 
– Măsurile alternative privaţiunii de li-
bertate în legislaţia penală a Republicii 
Moldova, conducător ştiinţific victor 
MOrArU, dr., prof. univ.

În 1997 şi-a început activitatea didac-
tică la Catedra de drept penal şi crimi-
nologie a Facultății de Drept a USM ca 
lector (1997-2009), apoi conferenţiar 
universitar (din 2010). În 2000-2002 
a fost angajat în funcţia de consultant 
juridic la compania Solusiona SrL. Din 

2009 a colaborat cu 
Internaţional Langua-
ge Training Center, în 
calitate de audient. 

Membru al Co-
legiului disciplinar 
al notarilor. expert 
național în elaborarea 
proiectului Codului 
de Executare. În 1997 
a devenit membru al Uniunii Avocaților 
din Moldova; avocat în cadrul BAA 
Avornic și Partenerii (din 2001).

A efectuat stagii de instruire profe-
sională: Reciclarea cadrelor didactice 
tinere (Universitatea din Bourdea-
ux, Franţa, 2000), Elaborarea cursului 
„Drept penal comparat” pentru maste-
ranzii USM (Universitatea din Pamplo-
na, Spania, 2000).

A participat la întruniri ştiințifice: 
Bilanţul activităţii știinţifice a USM pe 
anii 2000-2001, Probleme de prevenire 
și combatere a delicvenţei juvenile, tra-
ficului de fiinţe umane și migraţiunii 
generale, Academia „Ștefan cel Mare” 
(2004), Învăţământul superior și cerce-
tarea – piloni ai societăţii bazate pe cu-
noaștere (2006, Chişinău).
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şi controverse. Revista Naţională de 
Drept. 2008, 6, 27-31. ISSN 1811-0770.

MArTIN, Daniel. Natura juridică şi 
temeiurile de aplicare a condamnării 
cu suspendarea condiţionată a execu-
tării pedepsei în noul Cod penal al rM. 
Analele șt. ale USM. Ser. Șt. sociouma-
nistice. 2003, 1, 177-181. ISSN 1857-
3622.

MArTIN, Daniel. Prevenirea de 
Dreptul de a ocupa anumite funcţii sau 
de a exercita o anumită activitate-pe-
deapsă alternativă privaţiunii de liber-
tate. Studia Universitatis. Ser. Șt. socia-
le. 2007, 6, 142-149. ISSN 1857-2081.

MArTIN, Daniel. Unele consideraţii 
privind amenda ca pedeapsă penală. 
Analele șt. ale USM. Ser. Șt. socioumanis-
tice. 2004, 1, 133-137. ISSN 1857-3622.

MARTÎNCIC Eugeniu (02.08.1935- 
17.09.2005) s-a născut în or. Du-

broviţa, reg. rovno, Ucraina. În 1954-
1958 a făcut studii la Institutul juridic 
din or. Harkov, Ucraina. 

În 1964-1967 a fost aspirant al Insti-
tutului juridic Unional, or. Moscova, 
rusia. Acolo, în 1968, a susținut teza 
de doctorat cu tema: Гарантии прав 
обвиняемого в советском уголов-
ном процессе, conducător științific V.P. 
RADKOV, dr., prof. univ.. 

În 1984, la Kiev, a susținut teza de 
doctor habilitat – Проблемы процес-
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суального статуса 
и эффективности 
охраны прав подсу-
димого (осужденно-
го) в судах первой 
и кассационной ин-
станций.

În 1958 şi-a început 
activitatea profesio-
nală ca avocat al Bi-

roului de consultaţii juridice în or. Ko-
lomîia, reg. Ivano-Frankivsk, Ucraina 
(1958-1964). În 1968-1971 a fost lector 
superior la Institutul juridic Unional 
fără frecvenţă, filiala în or. Magadan. A 
fost ales judecător la judecătoria regio-
nală or. Magadan (1970-1971). În 1977 
a fost ales judecător al judecătoriei Su-
preme rSSM (1977-1980). 

În 1972 şi-a început activitatea de 
cercetare ştiințifică: colaborator şti-
inţific superior la Secţia filosofie şi 
drept a AȘM. În activitatea sa de cer-
cetător ştiinţific a abordat probleme 
ale Justiţiei Constituţionale, Istoriei 
procesului penal, Reformei sistemului 
judecătoresc, procuraturii și avocatu-
rii. S-a manifestat în domeniul Filo-
zofiei dreptului, încercând să adapteze 
la realitatea actuală operele lui Mon-
tesquieu, rousseau, Lock. Opiniile 
sale referitor la perspectivele de dez-
voltare ale avocaturii, ale participării 
Curţii Constituţionale la soluţiona-
rea problemelor, ce ţin de drepturile 
omului, rămân actuale.

În 1976 şi-a continuat activitatea di-
dactică la Catedra de drept penal şi cri-
minalistică, USM: autor şi lector al dis-
ciplinei Etica profesională a juristului 
(1982-1990). În 1977 i-a fost conferit 
titlul ştiințifico-didactic profesor uni-
versitar. Din 1991 a exercitat funcţia de 
şef al Catedrei drept procesual penal la 

Universitatea de Stat din or. Kursk, Fe-
deraţia rusă.

Membru al Consiliului Știinţific pen-
tru susţinerea tezelor de doctor în drept 
şi doctor habilitat a AȘM şi ULIM; ex-
pert al Comitetului pentru Drepturile 
omului a ONU, filiala Moldova; expert 
al Centrului pentru Drepturile Omului 
din republica Moldova şi al Comisiei 
superioare de atestare a AȘM.

Autor a peste 300 lucrări ştiinţifice, 
inclusiv 25 de monografii.

Mențiuni: Medalia Veteran al Muncii 
(1985), Titlul onorific Profesor Magna 
cum Laude (ULIM, 1996). 

În 2011 Universitatea de Stat din or. 
Kursk a inaugurat Concursul anual 
Profesorul Eugeniu MARTÎNCIC, pen-
tru cea mai bună lucrare ştiințifică a 
studenților, masteranților, doctoranzi-
lor. 

Bibliografie selectivă:
MArTÎNCIC, eugen şi Dumitru 

GrAMA. Dezvoltarea dreptului în Mol-
dova în anii puterii Sovietice: material 
în ajutorul lectorului. Ch.:, 1984. 28 p.

MArTÎNCIC, eugen şi Dumitru 
GrAMA. Statutul constituţional al per-
soanei: Drepturi, libertăţi, îndatoriri, 
mod de viaţă. Ch.: Cartea mold., 1981. 
158 p.

ZAPOrOjAN, Igor. Criminalitatea 
are chip de femeie. red. eugen MArT-
ÎNCIC. Ch.: Ce USM, 2000. 160 p. 
ISBN 9975-9551-3-4.

 * * *
МАРТЫНЧИК, Е.Г. et. al. Адвокат 

в уголовном процессе. Учеб. пособие 
для вузов. Под ред. В.И. СЕРГЕЕВА. 
М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 
2004. 351 c.

МАРТЫНЧИК, Е. Г. et. al. Обеспе-
чение законности в АПК. Отв. ред. 

Eugeniu Martîncic
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B. ИВАНОВ. М.-К.: Штиинца, 1991. 
222 c. ISBN 5-376-00911-4.

МАРТЫНЧИК, Е.Г. Авторитет 
советского суда: моногр. Под ред. 
В.М. ИВАНОВА. К.: Штиинца, 1991. 
174 с.

МАРТЫНЧИК, Е.Г. Адвокатское 
расследование в уголовном процессе. 
Теоретико-методологические осно-
вы доктрины адвокатского рас-
следования. М.: Юнити, 2009. 173 c. 
ISBN 978-5-238-01704-4.

МАРТЫНЧИК, Е.Г. Гарантии 
прав обвиняемого в советском уго-
ловном процессе: aвтореф. дис. канд. 
юрид. наук. М., 1968. 22 c.

МАРТЫНЧИК, Е.Г. Гарантии 
прав обвиняемого в суде первой ин-
станции: моногр. К., 1975. 219 с.

МАРТЫНЧИК, Е.Г. Гарантии 
прав осужденного в надзорном про-
изводстве. Ред. В.И. МОКРЯК. К.: 
Штиинца, 1985. 159 c.

МАРТЫНЧИК, Е.Г. и Д.К. ГРА-
МА. Процесс над участниками Та-
тарбунарского восстания. К.: Кар-
тя Молдовеняскэ, 1988. 170 c. ISBN 
5-362-00387-9.

МАРТЫНЧИК, Е.Г. и Д. МИЛУ-
ШЕВ. Предварительное производ-
ство в социалистическом уголовном 
процессе. Под ред. Ю.Н. ТОДЫКА. 
К.: Штиинца, 1986. 140 c.

МАРТЫНЧИК, Е.Г. Кассационное 
производство в российском уголов-
ном процессе: науч.-практ. пособие. 
Курск: Изд-во Курск. Гос. Техн. Ун-
та, 2003. 56 c.

МАРТЫНЧИК, Е.Г. О расширении 
полномочий кассационной инстанции. 
Проблемы укрепления социалистиче-
ской законности в уголовном судопро-
изводстве: межвузовский сб. Барнаул: 
Алтайский гос. ун-т, 1985. 184 с.

МАРТЫНЧИК, Е.Г. Основы форми-
рования приговора в советском уго-
ловном процессе. Отв. ред. П.С. НИ-
КИТЮК. К.: Штиинца, 1989. 168 c.

МАРТЫНЧИК, Е.Г. Особое мне-
ние судьи по уголовному делу. Под 
ред. П.С. НИКИТЮК. К.: Штиинца, 
1981. 130 c.

МАРТЫНЧИК, Е.Г. Охрана прав 
осужденного в кассационном произ-
водстве: моногр. Ред. П. С. НИКИ-
ТЮК. К.: Штиинца, 1979. 120 с.

МАРТЫНЧИК, Е.Г. Проблемы 
процессуального статуса и эффек-
тивности охраны прав подсудимо-
го (осужденного) в судах первой и 
кассационной инстанций: aвтореф. 
дис. д-ра юрид. наук. Киев, 1982. 47 c.

МАРТЫНЧИК, Е.Г. Проблемы 
процессуального статуса и эффек-
тивности охраны прав подсудимо-
го (осужденного) в судах первой и 
кассационной инстанций: дис. д-ра 
юрид. наук. 12.00.09. К., 1981. 424 c.

МАРТЫНЧИК, Е.Г., Н.С. ИЛЛА-
РИОНОВ и М.Я. ЗИНЯК. Проблемы 
с наркоманией: Проблемы и перспек-
тивы. К.: Штиинца, 1990. 219 с.

МАРТЫНЧИК, Е.Г. et.al. Охрана 
прав и законных интересов лично-
сти в уголовном судопроизводстве. 
Под ред. Т.И. КАРПОВA. К.: Шти-
инца, 1982. 188 c.

 * * *
МАРТЫНЧИК, Е.Г. Вправе ли 

прокурор быть субсидиарным об-
винителем. Законность. 2003, 11, 10. 
ISSN 0132-1536.

МАРТЫНЧИК, Е.Г. и Д.А. БЫР-
СА. Адвокатура Республики Молдо-
ва. Адвокатская практика. 2001, 5, 
39-46. ISSN 1999-4826.

МАРТЫНЧИК, Е.Г. и Ю. МАР-
ЖИНЕАНУ. Принципы уголовного 
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процесса и правосудия: эволюция 
понятия, соотношение и совершен-
ствование законодательных регла-
ментаций. Российский судья. 2001, 2, 
30-34. ISSN 1812-3791.

МАРТЫНЧИК, Е.Г. Кассационное 
производство в российском уголов-
ном процессе: некоторые особенно-
сти и черты. Российский судья. 2001, 
2. С.10-12. ISSN 1812-3791.

МАРТЫНЧИК, Е.Г. Кассационное 
производство в российском уголов-
ном процессе: некоторые особенно-
сти и черты. Российский судья. 2002, 
12, 10. ISSN 1812-3791.

МАРТЫНЧИК, Е.Г. О рассмо-
трении дел краевыми и областны-
ми судами: по данным кассацион-
ной практики Кассационной палаты 
Верховного суда РФ за 2000 г. Рос-
сийский судья. 2002, 1, 17. ISSN 1812-
3791.

МАРТЫНЧИК, Е.Г. Оригиналь-
ный и новаторский проект Поста-
новления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, но порож-
дающий многие проблемы. Россий-
ский судья. 2004, 8, 29-32. ISSN 1812-
3791.

МАРТЫНЧИК, Е.Г. Очная ставка 
на досудебном производстве: про-
цессуальные и криминалистические 
аспекты. Следователь. 2006, 2, 22-27. 
ISSN 1812-3783.

МАРТЫНЧИК, Е.Г. Принципы 
адвокатского расследования. Адво-
катская практика. 2011, 1, 37-30. 
ISSN 1999-4826.

МАРТЫНЧИК, Е.Г. Производство 
по уголовным делам частного обви-
нения: прерогативы и особенности 
мировой юстиции. Российский су-
дья. 2003, 7, 11-15. ISSN 1812-3791.

МАРТЫНЧИК, Е.Г. Суд и ад-

вокатура: возникновение, разви-
тие, взаимоотношения (уголовно-
процессуальный аспект). Россий-
ский судья. 2002, 1, 13-16. ISSN 1812-
3791.

МАРТЫНЧИК, Е.Г. Судьи и адво-
каты: ваша честь, доброе имя и ре-
путация под прицелом следовате-
ля. Pоссийский судья. 2004, 2, 17-21. 
ISSN 1812-3791.

МАРТЫНЧИК, Е.Г. УПК Россий-
ской Федерации: достижения и не-
реализованные. Российский судья. 
2002, 4, 3-6. ISSN 1812-3791.

Omagii: 
COrGHeNICI, L., v. GHeTU, v. 

CHITOrOAGA et. al. Eugen Martân-
cic: biobibliografie. ed. îngr. de Z. SO-
CHIrCĂ. Ch.: Ce ULIM, 2000. 66 p.

РЯБИНИНА, Т. К 75-летию со 
дня рождения Евгения Григорье-
вича Мартынчика, 02.08.1935 г.-
17.09.2005 г. Уголовное судопроизвод-
ство. 2010, 4, 29-31. ISSN 2072-4411.

Отправление правосудия по уго-
ловным делам через призму уголовно-
процессуального, криминалисти-
ческого, оперативно-розыскного 
и судебно-экспертного опыта: V 
Межд. открытый конкурс на луч-
шую научную работу среди студен-
тов, бакалавров, магистрантов и 
аспирантов им. проф. Е.Г. Мартын-
чика. [citat 10 noiembrie 2015]. Dispo-
nibil: http://www.iuaj.net/node/1945

MARTÎNIUC Cristina s-a năs-
cut la 24 mai 1979 în or. Sânge-

rei. În 1996 a absolvit Liceul „Mihai 
eminescu” din or. Sângerei şi Liceul 
din or. Cleveland, Ohio, USA. A ur-
mat studii la USM: studii de licență la 



382 Doctori în drept din Republica Moldova: 1959-2011

Facultatea de Drept 
(1996-2001), stu-
dii postuniversitare 
la Facultatea Limbi 
moderne, speciali-
tatea Limba germa-
nă (1999-2001) şi 
studii de doctorat la 
Facultatea de Drept 
(2001-2007). În 2004 

a urmat studii diplomatice în cadrul 
MAI al rFG, Bonn/Berlin şi cursuri de 
limbă germană la Goethe Institut din 
or. Berlin, Germania.

În 2007 a susținut teza de docto-
rat la specialitatea 12.00.10-Drept 
internațional public – Probleme ac-
tuale ale calităţii de subiect de Drept 
internațional public contemporan, 
conducător ştiinţific Nicolae OSMO-
CHeSCU, dr., prof. univ. 

Din 2001 a lucrat în cadrul MAe al 
rM: colaborator al Direcției genera-
le consulare (2001-2003), colaborator 
în Secţia Consiliul europei a Direcției 
generale drept internaţional şi tratate 
(2003-2005), colaborator al Direcției 
generale europa şi America de Nord 
(2005), colaborator al Departamentu-
lui cooperare bilatrerală direcţia euro-
pa de Sud-est (2008-2010). 

În 2005-2008, a fost membru al Mi-
siunii republicii Moldova pe lângă 
Comunităţile europene, Bruxelles, 
regatul Belgiei. Din 2010 – secretar I, 
însărcinat cu funcţii consulare la re-
prezentanţa Permanentă a republicii 
Moldova pe lângă Oficiul ONU în Ge-
neva, Confederaţia elveţiană. 

În 2008-2009 a fost lector universitar 
la Catedra drept internaţional şi drept 
al relaţiilor economice externe a Facul-
tăţii de Drept, USM.

În 2011, prin Decretul Preşedintelui 

republicii Moldova i s-a acordat ran-
gul diplomatic secretar II.

Bibliografie selectivă:
MArTÎNIUC, Cristina. Probleme 

actuale ale calităţii de subiect de Drept 
internațional public contemporan: auto-
referat (12.00.10). Ch., 2006, 24 p.

MArTÎNIUC, Cristina. Probleme 
actuale ale calităţii de subiect de Drept 
internațional public contemporan: tz. 
dr. (12.00.10). Ch., 2006. 183 p.

 * * *
CHIrTOACĂ, Natalia şi Cristina 

MArTÎNIUC. Protejarea intereselor 
cetăţenilor în statul acreditar. Revis-
ta de Filosofie și Drept. 2005, 2, 77-82. 
ISNN 0236-3062.

MArTÎNIUC, Cristina. Cavalerii or-
dinului de Malta ca subiecţi de Drept 
internațional public contemporan. Re-
vista Naţională de Drept. 2005, 5, 42-
43. ISSN 1811-0770.

MArTÎNIUC, Cristina. Naţiunile 
care luptă pentru eliberare - subiec-
te de Drept internațional public con-
temporan. Revista Naţională de Drept. 
2005, 3, 37-39. ISSN 1811-0770.

MArTÎNIUC, Cristina. Noţiunea şi 
categoriile de subiecte ale Dreptului in-
ternaţional public contemporan. Revis-
ta Naţională de Drept. 2004, 11, 38-43. 
ISSN 1811-0770.

MArTÎNIUC, Cristina. Statul su-
biect de Drept internațional public. 
Revista Naţională de Drept. 2004, 12, 
30-41. ISSN 1811-0770.

MĂMĂLIGĂ Ilie s-a născut la 21 
mai 1964 în s. Bălăureşti, r-nul 

Nisporeni. În 1985-1990 a urmat stu-
dii de licenţă şi masterat la Facultatea 
de Drept a USM. În 1993-1997 a făcut 

Cristina Martîniuc
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studii de doctorat la Universitatea din 
Bucureşti.

În 2000 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.03-Drept privat 
(Drept internaţional privat) – Natu-
ra juridica a contractului comercial 
internațional, conducător ştiinţific Ion 
P. FILIPeSCU, dr., prof. univ. 

Din 2000 a activat în cadrul IISD al 
AȘM, în funcţie de cercetător ştiinţific 
superior. 

În 2010 a devenit membru al Uniu-
nii Avocaților din Moldova, fondator şi 
membru al BAA Protecţia Drepturilor 
Omului (din 2011).

În 2006-2010 a fost membru al gru-
pului de elaborare al Proiectului - RM 
în contextul geopolitic contemporan și 
probleme actuale ale edificării statului 
de drept în RM din perspectivele inte-
grării europene.

Membru al CȘS al AȘM. În 2009 i 
s-a conferit titlul ştiinţifico-didactic 
conferenţiar cercetător în specialitatea 
12.00.03-Drept privat (Drept internaţi-
onal privat).

În 2012 a fost abilitat, pe o perioadă 
de şase ani, în calitate de conducător 
(consultant) ştiinţific la tezele de doc-
torat la specialitatea12.00.03-Drept 
privat (Drept internaţional privat). 
Din 2012, pe un termen de patru ani, 
a fost membru al SȘP al IISD al AȘM 
12.00.03-Drept privat.

A prezentat comunicări la întruniri 
ştiinţifice: Aspecte de implementare ale 
dreptului european în sistemul de drept 
al RM în procesul de integrare europea-
nă (al 34-lea Congres al Academiei 
Americano-române de Arte şi Știin-
ţe, Universitatea Naţională de Apărare 
„Carol I”, Bucureşti, românia, 2010), 
Declaraţia Universală a Drepturilor 
omului: norme politico-morale, conven-

ţionale-imperative ori constituţional-
fundamentale. Familie, religie, lege: di-
alog știinţific – entităţi și politici (Insti-
tutul de Istorie Socială „ProMemoria” 
USM, Muzeul Naţional de Arheologie 
şi Istorie a Moldovei, 2011).

Bibliografie selectivă:
COSTACHI, Gheorghe, Anatol 

BANTUȘ, Ilie MĂMĂLIGĂ et. al. Pro-
bleme ale edificării statului de drept în 
RM. red. Alexandru rOȘCA. Ch.: FeP 
Tip. Centrală, 2003. 538 p. ISBN 9975-
78-225-6.

COSTACHI, Gheorghe, Anatol 
BANTUȘ, Ilie MĂMĂLIGĂ et. al. Pro-
bleme ale edificării statului de drept în 
RM. red. Alexandru rOȘCA. vol. 2. 
Ch: FeP Tip. Centrală, 2006. 480 p. 
ISBN 978-9975-78-014-8.

MĂMĂLIGĂ, Ilie. Natura juridică 
a contractului comercial internaţional: 
tz. (12.00.03). Bucureşti: Univ. din 
Bucureşti. 1999. 222 p.

 * * *
IGNATIev, vasile şi MĂMĂLIGĂ, 

Ilie. Problema corelării intermedieri cu 
antreprenoriatul şi rolul lor în dezvol-
tarea constituţională contemporană. 
Revista Naţională de Drept, 2009, 7, 
12-17. ISSN 1811-0770.

MĂMĂLIGĂ, Ilie. Aspects of Imple-
mentation of european Law în the Le-
gal System of the republic of Moldova 
with in the european Integration Pro-
cess. Acta Universitatis Danubius. Ad-
ministratio. 2011, vol. 3, 1, 54-57. ISSN 
1844-8062.

MĂMĂLIGĂ, Ilie. efectele Dreptu-
lui internaţional asupra statelor aflate 
în stare de război sau în conflict armat 
în secolul al XXI-lea. Legea și viaţa. 
2006, 5, 4-5. ISSN 1810-309X.

MĂMĂLIGĂ, Ilie. Integritatea teri-
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torială a statelor - principiu fundamen-
tal cutumiar al dreptului internaţional. 
Legea și viaţa. 2006, 8, 19-22. ISSN 
1810-309X.

MĂRGINEANU Iurie s-a născut 
la 6 iulie 1964 în or. Chişinău. 

În perioada 1982-1984 a făcut serviciul 
militar în or. Lvov, Ucraina. În 1993 a 
absolvit Facultatea de Drept a USM şi 
în 2001 doctorantura în cadrul ULIM.

În 2003 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.09-Proces penal – 
Principiile procedurii penale în Republi-
ca Moldova (Cercetare comparativă de 
drept procesual penal).

În 1993 a devenit membru al Uniu-
nii Avocaților din Moldova, director al 
BAA Law Reputation & Partners.

Activitatea didactică şi-a început-o 
în 1995 în funcţie de lector, apoi confe-
renţiar universitar la Catedra de drept 
public a ULIM; disciplinele de predare: 
Dreptul procesual penal, Dreptul proce-
sual penal, probleme actuale și perspec-
tive. 

Membru al Consiliilor naţionale de 
experţi: Evaluarea legislaţiei naţionale, 
Fundaţia Soros-Moldova (2003), Pre-
darea legislaţiei procesual-penale avo-
caţilor, procurorilor, judecătorilor (Cur-
tea Supremă de justiție, 2003-2004), 
Susţinerea învăţământului juridic în 
organele de drept ale Republicii Moldo-

va (ex-Lege, 2004-
2005), Învăţământul 
continuu a avocaţilor, 
Misiunea Norvegi-
ană (NOrLAM în 
rM, din 2008).

Membru al Comi-
siei pentru etică şi 
Disciplină al BAA 

din rM (2002-2006), preşedinte al 
Consiliului ştiinţific pe lângă Consi-
liul BAA din rM (din 2006), membru 
al SȘS interuniversitar (USM-ULIM) 
pentru conferirea gradelor ştiinţifice, 
membru al Consiliului ştiinţific al CSj 
al rM (din 2008).

Autor a peste 40 de lucrări ştiințifice.

Bibliografie selectivă:
MĂrGINeANU, Iurie şi Lilian OSO-

IANU. Avocatura în Republica Moldo-
va – o subtilă diplomaţie în dezvoltare, 
instituţie juridică a societăţii civile cu 
viziune spre integrarea europeană. Ch., 
2003. 112 p. ISBN 9975-9788-0-0.

MĂrGINeANU, Iurie. Principiile 
justiţiei penale în Republica Moldova. 
Exegeză comparativă de drept procesu-
al penal. Ch.: Monograf, 2006. 204 p. 
ISBN 978-9975-9747-2-1.

MĂrGINeANU, Iurie. Principiile 
procedurii penale în Republica Moldova 
(Cercetare comparativă de drept proce-
sual penal): autoreferat (12.00.09). Ch., 
2003. 24 p.

MĂrGINeANU, Iurie. Principiile 
procedurii penale în Republica Moldova 
(Cercetare comparativă de drept proce-
sual penal): tz. dr. (12.00.09). Ch., 2003. 
173 p.

 * * *
MĂrGINeANU, Iurie şi S. MAS-

LOv. reţinerea – măsură de constrân-
gere în procesul penal. Revista Naţio-
nală de Drept. 2011, 6-7, 50-51. ISSN 
1811-0770.

MĂrGINeANU, Iurie. Baza juridică 
şi organizarea activităţii Organizaţi-
ei Internaţionale a Poliţiei Criminale. 
Studii Juridice Universitare. 2008, 1-2, 
63-64. ISSN 1857-4122.

MĂrGINeANU, Iurie. Constituţia 
garantează dreptul la apărare sau drep-Iurie Mărgineanu
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tul la un avocat. Avocatul Poporului. 
2006, 11-12, 24-25. ISSN 1819-7141.

PAvIŠIĆ, Berislav, eduard KUNŠ-
TeK şi Iurie MĂrGINeANU. Crimi-
nal Procedure System of the republic 
of Moldova. In: Transition of Criminal 
Procedure Systems. vol. II. rijeka, 2004, 
pp. 204-215.

MĂRGINEANU Lilia s-a născut 
la 12 mai 1970 în or. Bălţi. A 

absolvit Facultatea de Profesii sociale, 
specialitatea Jurnalist (1990) şi Facul-
tatea Pedagogică (1993) a Institutului 
Pedagogic de Stat „Alecu russo” din 
or. Bălţi. A absolvit Facultatea de Drept 
a USM: studii de licență (2000) şi studii 
de masterat, specializarea Psihologie 
(2002). Studiile de doctorat le-a urmat 
la AȘM.

În 2007 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.02-Drept public 
(administrativ) – Rolul și statutul juri-
dic al autorităţilor administraţiei publi-
ce în soluţionarea problemelor copiilor 
în dificultate, conducător ştiinţific Ma-
ria OrLOv, dr., conf. univ.

În 2002 a făcut stagiu de instruire 
Dezvoltarea Asistenţei Sociale în RM 
– Lucrul cu copiii și adolescenţii în si-
tuaţie de risc III la Universitatea Oster-
sund, Suedia. 

Și-a început activitatea profesională 
în 1990 în calitate de profesor la Școala 
medie Donduşeni, apoi la Școala-com-
plexă nr. 83 or. Chişinău (1996-1999). 
În 1999-2001 a fost consultant la BIA 
Sobieski-Camerzan. 

A deținut funcţii didactice şi ma-
nageriale la AAP: lector universitar la 
Catedra ştiinţe juridice (2001-2002), 
lector superior universitar la Catedra 
organizare statală şi asistenţă juridică 

(2002-2003), şef al 
Serviciului personal 
(2003-2004). Din 
2007 şi-a desfăşurat 
activitatea didactică 
şi ştiințifică în cadrul 
ULIM, în funcție de 
şef al Catedrei drept 
privat, ULIM.

În 2002-2003 a 
fost şef al Secţiei şanse egale a Depar-
tamentului asistenţă socială a Minis-
terului Muncii şi Protecţiei Sociale. 
Preşedinte al organizaţiei obşteşti 
Legal Egal, membru al ONG-lui Gen-
der-Centru, colaborator în Progra-
mul OSCe/ODIHr de Monitorizare 
a justiţiei în Moldova (2004-2006). În 
perioada 2006-2007 a fost jurist şi şef 
al Serviciului personal în Secţia pen-
tru lucrări construcţie-montaj a MAI 
al rM. 

Coordonator al grupului naţional 
de lucru la analiza legislaţiei naţio-
nale (2003). Membru al comisiilor de 
elaborare a documentelor legislative: 
Protecţia copilului aflat în dificulta-
te (Ministerului Muncii şi Protecţiei 
Sociale, 2002), Prevenirea și comba-
terea violenţei în familie (ONG Gen-
der-Centru, Fundaţia Soros-Moldova, 
2003), Asigurarea șanselor egale pen-
tru femei și bărbaţi (UNIFeM, 2003-
2004). 

expert naţional la analiza compatibi-
lităţii legislaţiei naţionale cu legislaţia 
internaţională cu referire la traficul de 
fiinţe umane şi la definitivarea proiec-
tului de Lege, privind prevenirea și com-
baterea traficului de fiinţe umane (Misi-
unea OSCe în Moldova, 2004), expert 
la elaborarea evaluării implementării 
PAUeM, Programul OSCe/ODIHr 
de Monitorizare a justiţiei în Moldova 

Lilia Mărgineanu
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(proiectul Euroforum, Fundaţia Soros-
Moldova, 2006).

A prezentat comunicări la conferinţe 
ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Bibliografie selectivă:
MĂrGINeANU, Gabriel şi Lilia 

MĂrGINeANU. Dreptul afacerilor. 
Ch., 2004. 724 p. ISBN 9975-9750-2-X.

MĂrGINeANU, Gabriel şi Lilia 
MĂrGINeANU. Dreptul familiei. Ch.: 
Tip. elena-vI SrL, 2002. 418 p. ISBN 
9975-9548-6-3.

MĂrGINeANU, Lilia. Rolul și sta-
tutul juridic al autorităţilor administra-
ţiei publice în soluţionarea problemelor 
copiilor aflaţi în dificultate: autoreferat 
(12.00.02). Ch., 2007. 22 p. 

MĂrGINeANU, Lilia. Rolul și sta-
tutul juridic al autorităţilor adminis-
traţiei publice în soluţionarea proble-
melor copiilor aflaţi în dificultate: tz. dr. 
(12.00.02). Ch., 2007. 186 p. 

rUSNAC, Svetlana, victoria GON-
ŢA, Lilia MĂrGINeANU, Ludmila 
ZMUNCILA. Asistenţa multidiscipli-
nară a cazurilor de violenţă în familie: 
programe analitice pentru ciclul mas-
terat. Ch.: Sofart-Studio; ULIM, 2010. 
108 p.: tab. ISBN 978-9975-4064-2-4.

 * * *
MĂrGINeANU, Gabriel şi Lilia 

MĂrGINeANU. Asigurarea aplicării 
normelor Dreptului familiei de către 
organele administraţiei publice. In: 
Administrarea publică: Teorii, Practici, 
Perspective. Ch., 2002, cc. 95-111.

MĂrGINeANU, Lilia. Originea şi 
evoluţia mecanismelor de protecţie a 
copilului. Legea și viaţa. 2007, 6, cc. 56-
58. ISSN 1810-309X.

MĂrGINeANU, Lilia. Problema co-
pilului aflat în dificultate – problemă 
actuală a cercetărilor ştiinţifice. In: Pro-

bleme actuale ale științelor socio-umane 
în condiţiile integrării europene: mate-
rialele conf. intern. șt.-pract. Ch., 2006, 
cc. 720 -724.

MĂrGINeANU, Lilia. Protecţia co-
pilului – obiectiv important în activita-
tea autorităţilor publice. Administrarea 
publică. 2004, 1-2, 96-104. ISSN 1813-
8489.

MĂrGINeANU, Lilia. reevaluarea 
rolului administraţiei publice în so-
luţionarea problemelor copilului aflat 
în dificultate. Administraţia publică în 
perspectiva integrării Europene: materi-
ale ale ses. de comunicări șt., 27-28 oct., 
2006. Ch.: elena-vI, 2007, cc. 186-192.

MĂrGINeANU, Lilia. rolul admi-
nistraţiei publice în soluţionarea pro-
blemelor copiilor rămaşi fără ocroti-
re părintească. Revista Naţională de 
Drept. 2007, 7, 69-74. ISSN 1811-0770.

MĂrGINeANU, Lilia. Sistemul au-
torităţilor publice – concept şi realitate. 
Administrarea publică. 2004, 3, 139-
146. ISSN 1813-8489.

MĂrGINeANU, Lilia. Un deceniu 
de consolidare a puterii de stat. Admi-
nistrarea publică. 2001, 3, 63-69. ISSN 
1813-8489.

MĂrGINeANU, Lilia. violenţa în 
familie – încălcare a drepturilor omu-
lui. In: Locul și rolul organelor adminis-
traţiei publice în asigurarea respectării 
drepturilor și libertăţilor fundamentale 
ale omului: materialele conf. intern. șt.-
pract. Ch., 2004, pp. 168 -179.

OrLOv, Maria şi Lilia MĂrGINeA-
NU. Instituţii şi mecanisme de combate-
re a traficului de copii. In: Prevenirea și 
combaterea crimelor transnaţionale: pro-
bleme teoretice și practice: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 6-7 oct. 2005. Ch.: Acad. 
„Ștefan cel Mare”, 2005, cc. 139-147.
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MELNIC Violeta s-a născut la 22 
iunie 1982 în s. Holoşniţa, r-nul 

Soroca. În 1997 a absolvit Școala me-
die incompletă din satul natal şi, în 
1999, Școala medie generală nr. 4 din 
or. Drochia. În 1999-2004 a urmat stu-
dii de licenţă la ULIM, Facultatea de 
Drept, Diplomă de excelenţă. A făcut 
studii de masterat la USM, Facultatea 
de Drept, Filiera francofonă, speciali-
zarea Drept Internaţional, Master en 
Droit et Gestion de la vigne et du vin 
(2004-2005). Și-a continuat studiile la 
Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, Fa-
cultatea de Drept, studii aprofundate 
în Drept privat internaţional (2004-
2005) şi la USM, Facultatea de Știinţe 
economice, specializarea Business şi 
administrare (2006-2009).

În 2010, la Universitatea „Al.I. Cuza” 
a susținut teza de doctorat Minorul în 
legislaţia penală europeană, conducător 
ştiinţific Tudorel TOADer, dr., prof. 
univ.

Activitatea profesională şi-a înce-
put-o în 2005 în calitate de procu-
ror-stagiar, apoi procuror-interimar 
la Centrul de pregătire a cadrelor a 
Procuraturii Generale. În 2006 a fost 
numită procuror la Procuratura sect. 
Centru a mun. Chişinău. În perioada 
2006-2007 a fost angajată în funcţie de 
jurisconsult la Întreprinderea privată 
moldo-austriacă. Din 2007 a exercitat 
funcţii la Ministerul justiţiei: speci-
alist coordonator în Secţia relaţii cu 
Parlamentul şi Curtea Constituţiona-
lă, specialist principal, consultant, şef-
adjunct al Direcției avizare a actelor 
normative.

În 2006 a urmat cursuri de instruire 
profesională: La protection européenne 
des droits de l’ homme, Universitatea 
„Al. I. Cuza” Iaşi, românia şi Insti-

tutul Des droits de 
l’homme, Strasbourg, 
Franţa. 

A participat la con-
ferinţe naţionale şi 
internaţionale: Vio-
lenţa domestică: între 
stigmatizare. Accep-
tare socială și inter-
venţie terapeutică = 
Domestic Violence: between Stigmati-
sation, social Acceptance and Therape-
utic Intervention, Universitatea „Al. I. 
Cuza”, Iaşi (2008), Protecţia minorului 
– victimă a infracţiunilor contra vieţii, 
integrităţii corporale, sănătăţii și vieţii 
sexuale în unele state europene (Iaşi, 
2007).

A fost menţionată cu Diplome de 
Onoare ale Ministerului justiţiei pen-
tru activitatea prodigioasă în domeniul 
justiţiei şi Diplome de excelenţă la sesi-
uni ştiinţifice.

Bibliografie selectivă:
MeLNIC, violeta. Minorul în legisla-

ţia penală europeană. Iaşi, 2010. 362 p.
MeLNIC, violeta. Minorul în legisla-

ţia penală europeană: autoreferat. Iaşi, 
2010. 43 p.

 * * *
MeLNIC, violeta. Concurenţa. In: 

Symposia Studentium. Ser. Drept: ma-
terialele ses. șt., 23-24 apr. 2004. Ch.: 
ULIM, 2005, pp. 110-112.

MeLNIC, violeta. Drepturile mino-
rului aflat în conflict cu legea la nivel 
european. Revista de Știinţe Juridice 
Universitare. 2009, 3-4, 181-197. ISSN 
1454-3699.

MeLNIC, violeta. expertiza judici-
ară şi Drepturile omului. In: Symposia 
Studentium. Ser. Drept: material ses. șt. 
Ch.: ULIM, 2003, pp. 50-54. 

Violeta Melnic
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MeLNIC, violeta. L’âge de la respon-
sabilité pénale dans l’Union européen-
ne. In: Studii și cercetări juridice euro-
pene: materialele conf. intern. a docto-
ranzilor, apr. 2010. vol. II. Timişoara, 
2010, pp. 437-450. 

MeLNIC, violeta. Les mesures édu-
catives et les peines des mineurs dans 
les états de l’Union européenne. In: 
Studii și cercetări juridice europene: 
materialele conf. intern. a doctoranzilor, 
apr. 2010. vol. II. Timişoara, 2010, pp. 
451-466. 

MeLNIC, violeta. Protecţia mino-
rului – victimă a infracţiunilor contra 
vieţii, integrităţii corporale, sănătăţii şi 
vieţii sexuale în unele state europene. 
Dialogi Juridici. 2007, 1, 19-36. 

MeLNIC, violeta. Protecţia minoru-
lui în Legislaţia penală europeană. In: 
Internaţional Conference of Young Res-
searchers: scientific abstracts. 5 ed., Nov. 
9, 2007. Ch., 2007, pp. 180.

MeLNIC, violeta. Protecţia mino-
rului victimă a infracţiunii în cadrul 
Uniunii europene. In: Promovarea 
drepturilor omului în contextul integră-
rii europene: teorie și practică. Dreptul 
internaţional umanitar la 60 de ani de 
la semnarea Convenţiilor de la Geneva: 
colocviu intern., 30-31 oct. 2009. Ch.: 
ULIM, 2010, pp. 571-584. 

MeLNIC, violeta. recuperarea preju-
diciului în caz de răspundere civilă con-
tractuală. Aspecte teoretice şi practice. 
In: Analele șt. ale USM. Ser. Șt. sociouma-
nistice. 2009, 1, 41-49. ISSN 1857-3622.

MIHALACHE Iurie s-a născut la 
22 februarie 1983 în s. Păpăuţi, 

r-nul rezina. După absolvirea Gimna-
ziului din satul natal (1999), şi-a conti-
nuat studiile la Liceul Teoretic „Ștefan 

cel Mare”, or. rezina, 
profil real (1999-
2002). În 2002-2006 
a urmat studii, con-
comitent, la Facul-
tatea de Drept şi la 
Filiera francofonă 
în drept a USM şi, 
în 2003-2008, la Fa-
cultatea de Pedago-
gie, frecvenţă redusă, a Universității 
de Stat din Tiraspol. La Facultatea de 
Drept a USM a făcut studii postuniver-
sitare: masteratul, specializarea Drept 
civil (2006-2007) şi studii de doctorat 
(2007-2010).

În 2010 a susținut, în cadrul IISD al 
AȘM, teza de doctorat la specialitatea 
12.00.03-Drept privat – Răspunderea 
juridică civilă a cărăușului pentru pre-
judiciu în cazul transportului aerian, 
conducător ştiinţific eugenia COjO-
CArI, dr. hab., prof. univ.

În 2015 a făcut studii de postdoctorat 
în cadrul Facultății de Drept a USPee 
„Constantin Stere” (dreptul afacerilor) 
şi în cadrul Facultății de Drept a Uni-
versităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napo-
ca (românia).

Și-a început activitatea profesională 
în 2006 în funcţie de lector la Facul-
tatea de Drept a USM (2006-2015) şi 
la Facultatea de Drept a USeM (2006-
2007). Din 2010 – lector superior, şef 
la Catedra drept privat (2011-2013), 
decan (din 2014) al Facultății de Drept 
a USPee „Constantin Stere”. 

În 2008-2009 a fost angajat ca ju-
rist la BC Universalbank SA. În 2009 a 
exercitat funcţia de şef al Direcției juri-
dico-administrative a Agenţiei Agroin-
dustriale Moldova-Vin. În 2010-2014 – 
director general al ÎM Moldo-române 
Eurolines Moldova SrL. 

Iurie Mihalache
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În 2010 a devenit membru al Uniu-
nii Avocaților din Moldova, fondator 
al BIA Iurie Mihalache. Avocat al BAA 
Avornic și Partenerii; Arbitru în cadrul 
Curţii de Arbitraj Internaţional pe lân-
gă Camera de Comerţ şi Industrie a 
rM (din 2014).

În 2014 a devenit formator al INj, 
grupa judecători, cursul de predare 
Particularitățile examinării cauzelor 
comerciale în instanțele judecătorești 
naționale. 

referent şi membru în comisiile de 
susținere a tezelor de doctor.

Bibliografie selectivă:
CUZNeȚOv, Alexandru, Iurie MI-

HALACHe et. al. Dreptul afacerilor: 
curs univ. ed. a II-a rev. şi compl. Ch.: 
CeP USM, 2013. 427 p.

MIHALACHe, Iurie et. al. Dreptul 
afacerilor. Curs introductiv: suport de 
curs la specialitatea „Dreptul afacerilor” 
pentru studenţii Facultăţii de Știinţe 
economice. Ch.: CeP USM, 2011. 296 
p. ISBN 978-9975-71-133-3.

MIHALACHe, Iurie. Activitatea de 
întreprinzător în domeniul transportu-
lui rutier de persoane (aspecte juridice): 
monogr. Ch.: Print Caro, 2015. 284 p.

MIHALACHe, Iurie. Drept privat ro-
man: note de curs. ed. a II-a. Ch.: Poli-
graf., 2014. 272 p.

MIHALACHe, Iurie. Drept privat 
roman: note de curs. ed. I. Ch.: Litera, 
2012. 271 p.

MIHALACHe, Iurie. Dreptul afa-
cerilor: note de curs. Ch.: Print Caro, 
2015. 387 p.

MIHALACHe, Iurie. Dreptul trans-
porturilor: manual. Ch.: Pontos, 2012. 
672 p.

MIHALACHe, Iurie. Răspunderea 
juridică civilă a cărăușului pentru pre-

judiciu în cazul transportului aerian: 
autoreferat: (12.00.03). Ch., 2010. 30 p.

MIHALACHe, Iurie. Răspunderea 
juridică civilă a cărăușului pentru pre-
judiciu în cazul transportului aerian: 
monogr. Ch.: CeP USM, 2011. 286 p. 
ISBN 978-9975-71-108-1.

MIHALACHe, Iurie. Răspunderea 
juridică civilă a cărăușului pentru pre-
judiciu în cazul transportului aerian: tz. 
dr. (12.00.03). Ch., 2010. 235 p.

 * * *
CHeLArU, Oleg şi Iurie MIHALA-

CHe. Analiza juridică a contractului 
de înstrăinare a bunului cu condiţia în-
treţinerii pe viaţă. Revista Naţională de 
Drept. 2007, 5, 38-43. ISSN 1811-0770.

CHeLArU, Oleg şi Iurie MIHALA-
CHe. Aspecte cu privire la obiectul şi 
forma contractului de vânzare-cum-
părare a întreprinderii ca un complex 
patrimonial unic. Revista Naţională 
de Drept. 2007, 11, 60-63. ISSN 1811-
0770.

COjOCArI eugenia şi Iurie MIHA-
LACHe. Condiţiile angajării răspun-
derii juridice civile a cărăuşului pentru 
prejudicii în cazul transportului aerian. 
Revista Naţională de Drept. 2010, 3, 15-
28. ISSN 1811-0770.

COjOCArI eugenia şi Iurie MIHA-
LACHe. răspunderea civilă a trans-
portatorului aerian pentru deteriora-
rea sau pierderea de bagaje. Revista Na-
ţională de Drept. 2009, 4, 35-44. ISSN 
1811-0770.

MIHALACHe, Iurie. Asigurarea 
obligatorie de răspundere civilă în 
transportul aerian. In: Dimensiunea 
știinţifică și praxiologică a dreptului. 
Contribuţii la dezvoltarea doctrinară 
a dreptului, în honorem Elena Aramă, 
doctor habilitat în Drept, profesor uni-
versitar. Om emerit: materialele conf. 
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intern. șt.-pract., 14-15 mart. 2009. Ch.: 
Bons Offices, 2009, pp.78-87.

MIHALACHe, Iurie. Compensarea 
daunelor morale în litigiile privind 
transportul aerian. In: Cercetare și ino-
vare – perspective de evoluţie și integrare 
europeană : materialele conf. masteran-
zilor și doctoranzilor. Ch.: CeP, 2009, 
pp.172-173.

MIHALACHe, Iurie. evoluţia izvoa-
relor juridice de reglementare a răs-
punderii civile în transportul aerian al 
rM. Revista Naţională de Drept. 2009, 
6, 39-49. ISSN 1811-0770.

MIHALACHe, Iurie. exonerarea de 
răspundere сivilă a cărăuşului în trans-
portul aerian de mărfuri (I). Revista 
Naţională de Drept. 2010, 4, 28-34. 
ISSN 1811-0770.

MIHALACHe, Iurie. exonerarea de 
răspundere сivilă a cărăuşului în trans-
portul aerian de mărfuri (II). Revista 
Naţională de Drept. 2010, 5, 43-52. 

MIHALACHe, Iurie. Forma con-
tractului de vânzare-cumpărare a în-
treprinderii ca un complex patrimonial 
unic. Studia Universitatis a USM. 2007, 
9, 2007, 67-73. ISSN 1857-1735.

MIHALACHe, Iurie. Natura juridică 
a răspunderii civile a cărăuşului aerian 
în rM. Studia Universitatis Babeș-Bol-
yai,. 2008, 1, 199-208. ISSN 1843-3855.

MIHALACHe, Iurie. Problemele 
răspunderii civile pentru întârziere în 
transportul aerian de pasageri. Studia 
Universitatis a USM. 2009, 1, 77-80. 
ISSN 1857-1735.

MIHALACHe, Iurie. răspunderea 
civilă pentru vătămarea sănătăţii sau 
decesul pasagerilor în timpul trans-
portului aerian. Revista Naţională de 
Drept. 2009, 7, 33-44. ISSN 1811-0770.

MIHALACHe, Iurie. Teoria şi prac-
tica examinării cauzelor civile ce ţin de 

răspunderea companiilor aeriene pen-
tru întârzierea şi anularea zborurilor. 
Revista Naţională de Drept. 2009, 5, 
64-69. ISSN 1811-0770.

MIHALACHe, Iurie. Unele aspecte 
referitoare la declararea valorii încăr-
căturii la încheierea contractelor de 
transport aerian de mărfuri şi pasageri. 
Revista Naţională de Drept,. 2008, 10, 
53-55. ISSN 1811-0770.

MILUȘEV Dumitru s-a născut 
la 16 noiembrie 1945 în s. va-

lea Perjei, r-nul Taraclia. A absolvit cu 
Menţiune Facultatea de Drept a USM. 

În 1983, în cadrul Institutului Uni-
onal al MAI UrSS a susținut teza de 
doctorat la specialitatea 12.00.09-Pro-
ces penal – Особенности предвари-
тельного производства в уголовном 
процессе Народной Республики Бол-
гарии, conducător ştiinţific eugeniu 
MArTÎNCIC, dr. hab., prof. univ. 

În 1973 şi-a început activitatea di-
dactică la Școala specială de Miliţie 
din or. Chişinău, unde, pe parcursul 
a 24 de ani, a deţinut funcţiile: lec-
tor, lector superior (1973-1974), şef al 
Catedrei disciplinelor juridice (1975-
1981), prim adjunct al directorului 
Școlii (1982-1984). Din 1998, în cadrul 
Universității Slavone a fost lector supe-
rior, conferenţiar universitar, şef al Ca-
tedrei de drept public (2007), decan al 
Facultăţii de Drept a 
Universității Slavone 
(din 2010). 

A fost decorat cu 9 
medalii ale UrSS şi 
ale rM, inclusiv Me-
dalia Meritul Civic 
(2006).

Dumitru Milușev
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процессе. Под ред. Ю.Н. ТОДЫКИ. 
К.: Штиинца, 1986. 138 c.

МИЛУШЕВ, Д.В. Доказательства 
и доказывание в уголовном судопро-
изводстве Республики Молдова: Кон-
спект лекций в определениях, схемах 
и таблицах). К.: Ацомед-Плус, 2006. 
56 c. ISBN 978-9975-9893-4-3.

МИЛУШЕВ, Д.В. и А. САКАРА. 
Уголовное преследование в уголовном 
судопроизводстве Республики Мол-
дова: Конспект лекций в определени-
ях, схемах и таблица): учеб. пособие. 
К.: Acomed-Plus, 2009. 110 c. ISBN 
978-9975-9989-2-5.

МИЛУШЕВ, Д.В. Меры по обеспе-
чению решения задач уголовного су-
допроизводства: Конспекты лекций 
в определениях, схемах и таблицах. 
К.: Ацомед-Плус, 2006. 58 c. ISBN 
978-9975-9893-8-1.

МИЛУШЕВ, Д.В. Особенности 
предварительного производства в 
уголовном процессе Народной Респу-
блики Болгарии: автореф. дис. канд. 
юрид. наук. М., 1983. 25 c.

МИЛУШЕВ, Д.В. Особенности 
предварительного производства в 
уголовном процессе Народной Ре-
спублики Болгарии: дис. канд. юрид. 
наук: 12.00.09. К., 1982. 204 c.

МИЛУШЕВ, Д.В. Особые произ-
водства в уголовном процессе Респу-
блики Молдова. Учебное пособие для 
подготовки к семинарам и экзаме-
ну: Конспект лекций в определениях, 
схемах и таблицах. К.: Acomed-Plus, 
2010, 111 c. ISBN 978-9975-9989-4-9.

МИЛУШЕВ, Д.В. Понятие и прин-
ципы уголовного судопроизводства 

Республики Молдова: (Конспект лек-
ций в определениях, схемах и табли-
цах). К.: Ацомед-Плус, 2006. 42 c. 
ISBN 978-9975-9893-0-5.

МИЛУШЕВ, Д.В. Уголовно-
процессуальное право Республики 
Молдова: (Общая часть в опреде-
лениях, схемах и таблицах): учеб. 
пособие. Ch., 2011. 243 c. ISBN 978-
9975-9602-1-2.

МИЛУШЕВ, Д.В. Уголовно-
процессуальное право Республики 
Молдова: (Общая часть в определе-
ниях, схемах и таблицах): учеб. по-
собие. К.: Ацомед-Плус, 2007. 242 c. 
ISBN 978-9975-9602-1-2.

МИЛУШЕВ, Д.В. Участники уго-
ловного судопроизводства в Респу-
блике Молдова: (Конспект лекции в 
определениях, схемах и таблицах). 
К.: Ацомед-Плус, 2006. 92 c. ISBN 
978-9975-9893-3-6.
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МАРТЫНЧИК, Е.Г. и Д.В. МИ-

ЛУШЕВ. Участники стороны за-
щиты в молдавском и россий-
ском уголовном судопроизводстве: 
(сравнительно-правовой анализ). 
Закон и жизнь. 2005, 9, 7-11. ISSN 
1810-3081.

МИЛУШЕВ, Д.В. и С.П. ЩЕРБА. 
Некоторые особенности предвари-
тельного производства в уголовном 
процессе НРБ. В: Уголовный процесс 
и криминалистика. М., 1983, 74-87.

МИЛУШЕВ, Д.В. Некоторые во-
просы обеспечения в уголовном су-
допроизводстве Республики Молдо-
ва прав и законных интересов лиц, 
пострадавших от преступления. За-
кон и жизнь. 2005, 11, 14-17. ISSN 
1810-3081.

МИЛУШЕВ, Д.В. Пределы вмеша-
тельства государства в экономику: 
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теоретико-правовой аспект. Вест-
ник Поволжской академии государ-
ственной службы. 2011, 2, 48-52.

MIŞINA Tatiana s-a născut la 11 
noiembrie 1975 în or. Belgorod-

Dnestrovsk, Ucraina. În 1994 a absolvit 
Colegiul Pedagogic „A. Mateevici” din 
or. Chişinău. În 1995-1999 a fost stu-
dentă la Facultatea de Drept a ULIM, 
specialitatea Drept economic. Studiile 
de doctorat le-a urmat la USM (2003-
2007).

În 2007 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.03-Drept privat 
– Contractul de asigurare benevolă de 
persoane în RM, conducător ştiinţific 
victor vOLCINSCHI, dr., prof. univ.

A exercitat funcţiile de manager la 
compania Mitca (1996-1999) şi juris-
consult la compania Businessbanca 
(1999-2000). 

În 2000 şi-a început activitatea di-
dactică: lector, asistent, lector supe-
rior la Facultatea de Drept a ULIM 
(2000-2007). În 2007-2010 a fost con-
ferenţiar interimar, apoi şef al Catedrei 
drept privat la Universitatea Slavonă. 
În 2009-2010, la Catedra drept privat 
a USeM a exercitat funcţia de confe-
renţiar interimar universitar. Din 2010 
– conferenţiar interimar universitar la 
Catedra de Drept civil a USM.

Din 2008 - membru al CȘS DH 
30.12.00.03, în cadrul 
AȘM.

Bibliografie selec-
tivă:

MIȘINA, Tatiana. 
Contractul de asigu-
rare benevolă de per-
soane în RM: autore-

ferat (12.00.03). Ch., 2006. 36 p.
MIȘINA, Tatiana. Contractul de asi-

gurare benevolă de persoane în RM: tz. 
dr. (12.00.03). Ch., 2006. 165 p.

 * * *
КИБАК, Георге, Татьяна МИШИ-

НА и Ирина ЦОНОВА. Гражданское 
право. Особенная часть: учеб. посо-
бие. К.: Ce al USM, 2009. 480 c. ISBN 
978-9975-70-867-8.

 * * *
МИШИНА, Татьяна. Понятие, 

формы и разновидности догово-
ра добровольного страхования от 
несчастных случаев. Legea şi viaţa. 
2006, 11, 45-50. ISSN 1810-309X.

МИШИНА, Татьяна. Порядок за-
ключения договора добровольно-
го личного страхования. В: Консти-
туционное развитие РМ на совре-
менном этапе: материалы науч.-
теорет. конф. К.: Tip. Centrală, 2004, 
cc. 97-103.

МИШИНА, Татьяна. Юридиче-
ская природа договора доброволь-
ного личного страхования. Legea 
și viaţa. 2006, 11, 35-39. ISSN 1810-
309X.

MIȘIN Vadim s-a născut la 12 
martie 1945 în or. Kulisarî, reg. 

Guriev, Kazahstan. În 1974 a absolvit 
Facultatea de Drept a USM, apoi Școa-
la superioară de partid din or. Kiev, ca-
lificarea Jurist. 

În 2003, în cadrul 
AȘM, a susținut teza 
de doctorat speciali-
tatea 12.00.02-Drept 
public (administra-
tiv) – Проблемы раз-
деления властей в 
государстве в пе-
реходном периоде, Tatiana Mișin Vadim Mișin
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conducător ştiinţific Gheorghe COS-
TACHI, dr. hab., prof. univ.

După absolvirea facultății, a deținut 
funcții eligibile în organele comsomo-
liste şi de partid din diferite localități 
ale republicii Moldova. Începând din 
anul 1983, a lucrat în sistemul MAI al 
rSSM. În 1986 a fost numit în funcția 
de şef al Departamentului transport al 
MAI, fiind avansat până la gradul de 
general-maior de poliție. 

În 1998 a fost ales deputat în Parla-
mentul rM; vicepreşedinte al Parla-
mentului rM (2000, 2001); în 2005 a 
devenit membru al Comisiei pentru 
Securitatea naţională, Apărare şi Ordine 
publică. În 2009 a fost ales preşedinte al 
Comisiei pentru Drepturile omului şi 
relaţii interetnice. Preşedinte al Uniunii 
Ofiţerilor din Moldova (până în 2012). 

În 2005 a fost decorat cu Ordinul Re-
publicii.

Bibliografie selectivă:
MIȘIN, vadim et. al., red. Dezvoltarea 

constituţională a RM la etapa actuală: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 2004, 
Bălţi. Ch.: Tip. Centrală, 2004. 1440 p.

 * * *
МИШИН, Вадим. Проблемы раз-

деления власти в государстве в пе-
реходном периоде: (сравнительно-
правовой анализ): автореф. 
(12.00.02). К., 2003. 20 c.

МИШИН, Вадим. Проблемы раз-
деления влаcти в государстве в пе-
реходном периоде (сравнительно-
правовой анализ): дис. канд. юрид. 
наук. (12.00.02). Ch., 2003. 159 с.

 * * *
МИШИН, Вадим. Некоторые раз-

мышления над проектом „новой” 
Конституции. Экономическое обо-
зрение. 2011, 36, 2.

MÎţU Gheorghe s-a născut la 18 
ianuarie 1981 în or. Drochia. În 

1996 a absolvit Școala medie „Mihai 
eminescu” şi şi-a continuat studii-
le la Liceul teoretic „B.P. Hasdeu” din 
or. Drochia (1996-1999). A absolvit 
Facultatea de Drept a USM: studii de 
licenţă, specialitatea Drept economic, 
1999-2003; studii de masterat, specia-
litatea Drept privat, 2003-2004; studii 
de doctorat, specialitatea Drept civil, 
2005-2009; concomitent, în 2007-2009, 
a fost audient, profilul judecător la INj. 

În 2010 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.03-Drept privat 
– Reprezentarea și intermedierea – in-
stituţii fundamentale în Dreptul privat, 
conducător ştiinţific Sergiu BĂIeȘU, 
dr., conf. univ.

În 2003 şi-a început activitatea didac-
tică la Catedra de drept civil, Facultatea 
de Drept a USM: lector, lector superior 
(din 2003), prodecan al Facultăţii de 
Drept (2012-2014).

În 2012 a devenit membru al Uniunii 
avocaţilor din Moldova. În feb. 2014 a 
fost numit, pe un termen de cinci ani, 
în funcția de judecător la judecătoria 
râşcani, mun. Chişinău.

Consultant naţional în domeniul le-
gislaţiei cu privire la serviciul public 
(Cancelaria de Stat, 2010), membru al 
Grupului de lucru pentru definitivarea 
proiectului Legii cu privire la procedura 
notarială. 

În perioada 2006-
2010 a fost consul-
tant principal la Di-
recţia drept şi relaţii 
publice a Aparatului 
Preşedintelui rM. 
Membru al Cole-
giului disciplinar al 
notarilor de pe lân- Gheorghe Mîțu
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gă Ministerul justiţiei, preşedinte al 
Comisiei de atestare a interpreţilor şi 
traducătorilor de pe lângă Ministerul 
justiţiei (din 2013). 

I s-a conferit gradul de calificare de 
rangul II, consilier de stat clasa III

Bibliografie selectivă:
MÎŢU, Gheorghe. Reprezentarea și 

intermedierea - instituţii fundamentale 
în Dreptul privat: tz. dr. (12.00.03). Ch., 
2010. 212 p.

 * * *
MÎŢU, Gheorghe. Actul cu sine în-

suşi şi dubla reprezentare. In: Învăţă-
mântul superior și cercetarea – piloni de 
bază ai societăţii bazate pe cunoaștere: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 28 
sept. 2006. vol. II. Ch.: USM, 2006, pp. 
112-114.

MÎŢU, Gheorghe. Analiza juridică a 
conceptului de mandat aparent în lu-
mina prevederilor Codului Civil din 
2002. In: Codul civil al RM 5 ani de apli-
care – probleme, realizări și perspective: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 18-19 
sept. 2008. Ch., 2008, pp. 111-113.

MÎŢU, Gheorghe. Aspecte teoretice 
şi practice privind reprezentarea socie-
tăţilor comerciale. Revista Naţională de 
Drept. 2008, 10, 59-65. 

MÎŢU, Gheorghe. Instituţiile repre-
zentării şi intermedierii în reglemen-
tarea Codului civil din 2002. In: Codul 
civil al RM 5 ani de aplicare – probleme, 
realizări și perspective: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 18-19 sept. 2008. Ch., 
2008, pp. 77-79. 

MÎŢU, Gheorghe. Intermediarii în 
asigurări. Studia Universitatis. 2009, 8, 
32-40. ISSN 1814-3199.

MÎŢU, Gheorghe. Intermediarii pe 
piaţa valorilor mobiliare. Revista Naţi-
onală de Drept. 2008, 7, 60-64.

MÎŢU, Gheorghe. Intermedierea în 
transportul maritim. In: Cercetare și 
inovare – perspective de evoluţie și inte-
grare europeană: materialele conf. șt. a 
masteranzilor și doctoranzilor, 23 sept. 
2009. Ch.: USM, 2009, pp. 164-165.

MÎŢU, Gheorghe. Noţiunea şi ele-
mentele definitorii ale reprezentării 
convenţionale. In: Învăţământul su-
perior și cercetarea – piloni de bază ai 
societăţii bazate pe cunoaștere: materia-
lele conf. intern. șt.-pract., 28 sept. 2006. 
vol. II. Ch.: USM, 2006, pp. 52-57.

MÎŢU, Gheorghe. reprezentarea le-
gală în materia obligaţiilor. Revista Na-
ţională de Drept. 2009, 10-12, 171-172.

MÎŢU, Gheorghe. reprezentarea le-
gală în raporturile patrimoniale dintre 
soţi. Mandatul tacit reciproc al soţilor 
în regimul comunităţii de bunuri. In: 
Cercetare și inovare – perspective de 
evoluţie și integrare europeană: materi-
alele conf. șt. a masteranzilor și docto-
ranzilor, 23 sept. 2009. Ch.: USM, 2009, 
pp. 180-181.

MÎŢU, Gheorghe. Unele consideraţi-
uni teoretice şi practice privind inter-
medierea în domeniul activităţii vama-
le. Revista Naţională de Drept. 2008, 8, 
32-38.

MOCANU Victor s-a născut la 
5 iulie 1962 în s. Mihailovca, 

r-nul Cimişlia. A absolvit AAP: studii 
de masterat (1997) şi 
studiile de doctorat 
(2000). 

În 2002, la ULIM, a 
susținut teza de doc-
torat la specialitatea 
12.00.02-Drept pu-
blic – Raportul dintre 
interesul naţional și Victor Mocanu
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interesul local în procesul descentraliză-
rii serviciilor publice, conducător ştiin-
ţific victor POPA, dr. hab., prof. univ. 

În 1985-1991 a fost angajat la Centrul 
de Sănătate Publică or. Leova. În 1991-
1997 - specialist principal (şef-adjunct) 
la Primăria mun. Chişinău. Colabora-
tor ştiinţific la Institutul de Cercetări în 
domeniul Dreptului, în anii 2000-2002. 

Din 2002 şi-a desfăşurat activitatea 
didactică la USM şi la USeM: lector 
universitar superior, conferenţiar uni-
versitar, şef la Catedra de teorie a drep-
tului şi discipline statale a Facultăţii de 
Drept a USeM (2009-2011), secretar 
ştiinţific al Senatului USeM (din 2004).

În 2006 a fost ales membru al SȘP la 
specialitatea Drept public.
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24 p.
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procesul descentralizării serviciilor 
publice: tz. dr. (12.00.02). Ch., 2002. 
136 p.

MOCANU, victor. Servicii munici-
pale: direcţii de schimbare. Ch.: TISH, 
2004, 24 p. ISBN 9975-977-40-9.

MOCANU, victor. Servicii publice 
locale: problematici, recomandări. Ch.: 
TISH, 2003, 24 p. ISBN 9975-947-30-1.

MOCANU, victor, viorel. Studiu 
asupra dezvoltării locale în RM. Ch.: 
Cartier, 1998, 95 p. ISBN 9975-949-
46-0.

POPA, victor, Igor MUNTeANU 
şi victor MOCANU. De la centralism 
spre descentralizare. Ch: Cartier, 1998. 
218 p. ISBN 9975-949-33-9.

POPA, victor, Liubomir CHIrIAC 
şi victor MOCANU. Ghidul funcţiona-
rului public. Ch.: SC Tehnologii Inte-
lectuale, 2007. 446 p. ISBN 978-9975-
9589-2-9.
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MOCANU, victor et. al. Local Go-

vernment în Moldova. In: Stabilization 
of Local Government, edited by Emilia 
Kandeva. vol. 2. Budapesta, 2001, pp. 
289-349.

MOCANU, victor. Descentraliza-
rea serviciilor publice-factor decisiv în 
realizarea principiilor şi standardelor 
existente în autonomia locală. In: Pri-
orităţile și mecanismele descentralizării 
în Moldova: conf. șt.-pract., 25-26 iun. 
2002. Ch.: TISH, 2002.

MOCANU, victor. Descentralizarea 
şi serviciile publice locale. In: Descen-
tralizarea finanţelor publice locale. Ch.: 
TISH, 2002, pp. 176-203.

MOCANU, victor. efectele organi-
zării administrativ-teritoriale a statului 
asupra serviciilor publice. In: Admi-
nistraţia publică locală în perspectiva 
integrării europene: materialele ses. de 
comunicări șt., 27-28 oct. 2006. Ch.: 
elena-vI, 2006, pp. 548-551.

MOCANU, victor. Modificarea şi 
suspendarea raportului de serviciu al 
funcţionarului public. In: Ghidul func-
ţionarului public. Ch.: SC Tehnologii 
Intelectuale, 2007, pp. 155-176.

MOCANU, victor. Organizarea ser-
viciilor publice. In: Ghidul primarului. 
Ch.: Universul, 2001, pp. 191-200. 

MOCANU, victor. Politica de per-
sonal la nivelul comunei. In: Ghidul 
primarului. Ch.: Universul, 2001, pp. 
62-87.

MOCANU, victor. Problemele or-
ganizării serviciilor publice: cadrul 
juridic şi procedurile de constituire. 
In: Cartea albă: Situaţia autonomiei 
locale în RM. Ch.: Cartier, 2000, pp. 
104-121.

MOCANU, victor. Procesul decizi-
onal în administraţia publică locală. 

In: Ghidul primarului. Ch.: Universul, 
2005, p. 26-55.

MOCANU, victor. Procesul decizi-
onal local. In: Ghidul primarului. Ch.: 
Universul, 2001, pp. 39-61.

MOCREAC Vladimir s-a născut 
la 1 noiembrie 1937 în s. Hlinaia, 

r-nul Slobozia. A absolvit USM, Facul-
tatea de Drept (1965). În 1969-1972 a 
urmat studii de doctorat la Institutul de 
Stat şi Drept al Academiei de Știinţe a 
UrSS în or. Moscova. 

În 1973, la Moscova, a susținut teza de 
doctorat la specialitatea 12.00.02-Drept 
public – Государственное руко-
водство народным хозяйством в 
Cоциалистической Pеспублике Ру-
мынии.

Și-a desfăşurat activitatea didactică 
şi ştiințifică concomitent: cercetător 
ştiinţific superior, apoi şef de secţie la 
AȘM (1972-1994), conferenţiar uni-
versitar la Facultatea de Drept a USM 
(1973-1996), şef al Catedrei disciplini 
statale la ULIM (din 1992); titular al 
cursurilor: Drept constituţional, Drept 
constituţional al ţarilor străine, Filozo-
fia dreptului, Jurisdicţia constituţională. 
În 2008 i s-a conferit titlul ştiințific cer-
cetător ştiinţific superior.

A deţinut funcţii manageriale şi elec-
tive în cadrul mai multor instituţii: di-
rector al Centrului de informaţie ştiin-
ţifică al IFSD al AȘM, 
membru al SȘI de 
profil 12.00.02-Drept 
public, membru al 
Consiliului Știinţific 
al Institutului de Cer-
cetări în domeniul 
Protecţiei Drepturi-
lor omului. Vladimir Mocreac



397Dicţionar enciclopedic

A fost membru al colegiului de re-
dacţie al revistei Justiţia Constituţio-
nală şi redactor responsabil al revistei 
ştiinţifico-practice Symposia Professo-
rum, Seria Drept, ULIM.

Autor a peste 40 de lucrări ştiinţifice.

Bibliografie selectivă:
MOCreAC, vladimir şi Maruan 

Abdull HALIL. Instituţia Președintelui 
în ţările de tranziţie. Statul de drept și 
administraţia publică. Ch.: Cartier, 
1999. 167 p.

MOCreAC, vladimir, elab. Sympo-
sia Professorum: Ser. Drept: materialele 
ses. șt., 21 oct. 2005. Dir. publ. Andrei 
GALBeN. Coord. şt. Pavel PArASCA. 
Ch.: Ce ULIM, 2006. 257 p. ISBN 978-
9975-934-05-3.

MOCreAC, vladimir, T. CÂrNAŢ, 
M. LUCHIANCICOvA et. al. Studiu 
de bază cu privire la situaţia curentă 
în domeniul drepturilor omului în RM. 
red. resp. A. SCvOrŢOvA. Trad. Z. 
rUMLeANSCAIA şi N. CULAvA. 
Ch.: Pontos, 2003. 104 p. ISBN 9975-
902-59-6.

MOCreAC, vladimir. Sovietul Su-
prem al URSS – exponent al năzuin-
ţelor poporului sovietic. Ch.: Ştiinţa, 
1974. 22 p.

 * * *
МАРТЫНЧИК, Евгений. Гаран-

тии прав осужденного в надзорном 
производстве. Отв. ред. МОКРЯК, 
Виктор. К.: Штиинца, 1985. 159 c.

МОКРЯК, Владимир, Антон МО-
РАРЬ и Алексей ХЕЙСТВЕР. Сред-
ства массовой информации и иде-
ологическая борьба на современном 
этапе. К.: Штиинца, 1983. 122 c.

МОКРЯК, Владимир. Государ-
ственное руководство народным хо-
зяйством в Cоциалистической Ре-

спублике Румынии: автореф. дис. 
канд. юрид. наук: 12.00.02 - Государ-
ственное право и управление. М., 
1973. 25 с.

ТОДЫКА, Ю.Н., Ю.И. ТЮТЕ-
КИН, В.И. МОКРЯК et. al. Консти-
туционное законодательство и во-
просы государства и права. Отв. 
ред. П.С. НИКИТЮК. К.: Штиинца, 
1981. 155 с.

Omagiu:
DrON, Ion şi Dragoş vICOL. vladi-

mir MOCreAC. In: Profesorii Univer-
sităţi Libere Internaţionale din Moldova 
= Les professeurs de L’ULIM = Prepo-
davateli ULIM. Ch.: ULIM, 2001, pp. 
45-46.

MORARU Victor s-a născut la 
12 martie 1950 în s. Horodişte, 

r-nul edineţ. A absolvit Școala medie 
din s. văratic, r-nul râşcani (1967). 
În 1967-1972 a fost student la UTM, 
specialitatea Inginer-constructor. Și-a 
continuat studiile la Academia MAI 
a UrSS (1988). În 1993-1998 a urmat 
studii de doctorat la Academia de Po-
liţie „Al. I. Cuza”, Bucureşti, românia. 

În 1998 a susținut teza de doctorat 
– Confiscarea specială, conducător şti-
inţific vasile DOBrINOIU, dr., prof. 
univ. 

Și-a început activitatea profesională 
în cadrul MAI în ca-
litate de şef secţie a 
Direcției poliţiei eco-
nomice (1988-1989), 
apoi şef adjunct al 
D e p ar t ame ntu lu i 
Instituţiilor Peniten-
ciare (1989-1990), 
prorector al Acade- Victor Moraru
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miei de Poliţie „Ștefan cel Mare” (1990-
1998). 

Din 1998 a exercitat funcții didacti-
ce şi manageriale la USM: prodecan al 
Facultăţii de Drept a USM (1998-2004 
şi 2006-2009), conferenţiar universitar 
la Catedra drept penal şi criminologie 
(2004-2006), decan interimar al Facul-
tăţii de Drept (2009), profesor univer-
sitar la Catedra drept penal şi crimino-
logie (din 2009), membru al Senatului 
USM. În 2008 i s-a conferit titlul ştiin-
ţifico-didactic profesor universitar.

În 2002 a devenit membru al Uniu-
nii Avocaților din Moldova. Membru 
al Consiliului INj, expert Naţional la 
Institutul de reforme Penale.

A participat la conferinţe naţionale 
şi internaţionale: Probleme actuale ale 
legislaţiei naţionale în contextul proce-
sului integraţionist european (2007), 
Tradiţie și reformă în dreptul românesc 
(Iaşi, 2008), Dreptul european și Drep-
tul naţional (Universitatea „Ovidius”, 
Constanţa, 2008, Роль образователь-
ных учреждений ФСИН Россия в обе-
спечении эффективного функциони-
рования уголовно-исполнительной 
системы (vladimir, Federaţia rusă, 
2008), Problemele actuale ale legislaţiei 
naţionale în contextul procesului inte-
graţionist european (USM, 2008).

Mențiuni şi distincții: Medalia USM, 
60 de ani de la fondarea primelor insti-
tuţii academice din RM (2006), Medalia 
Meritul Civic (2009).

Bibliografie selectivă:
COjOCArU, vladimir, Daniel 

MArTIN şi victor MOrArU. Ghidul 
condamnatului. Ch.: Helmax-exim, 
2008. 112 p. ISBN 978-9975-9676-2-4.

MOrArU, victor, Daniel MArTIN 
şi vlad MANeA. Drept execuțional pe-

nal: culeg. de acte normative naţ. și in-
tern. Ch.: CeP USM, 2006. 396 p. ISBN 
978-9975-917-55-1.

MOrArU, victor, Maria STrULeA 
şi Mihaela vIDAICU. Drept penal eu-
ropean: suport de curs. Ch.: CeP USM, 
2011. 226 p. ISBN 978-9975-70-473-1.

MOrArU, victor. Confiscarea spe-
cială în Dreptul penal. Ch.: Tip. Sirius 
SrL, 2001. 135 p.

MOrArU, victor. Drepturile și inte-
resele legitime ale condamnatului. Ch.: 
MUSeUM, 2002. 44 p. ISBN 9975-906-
65-6.

MOrArU, victor. Executarea pe-
depselor privative de libertate: monogr. 
Ch.: CeP USM, 2011. 299 p. ISBN 978-
9975-71-152-4.

SOCOLOv, Tatiana. Mass media și 
fenomenul dezvoltării comunitare. red. 
MOrArU, victor. Ch.: CCre „Pre-
SA”, 2005. 110 p. ISBN 9975-70-515-4.

 * * *
MOrArU, victor. Abordarea crimi-

nologică a conduitei suicidale. Studia 
Universitatis. Ser. Șt. sociale. 2008, 1, 
107-111. ISSN 1814-3199.

MOrArU, victor. Aplicarea legisla-
ţiei cu privire la extradarea cetăţenilor. 
Revista Naţională de Drept. 2001, 10, 
7-9. ISSN 1811-0770.

MOrArU, victor. Cadrul reglemen-
tării măsurilor de siguranţă. In: Analele 
șt. ale Facultăţii de Drept a USM. Ch.: 
USM, 2001, pp. 78-84. 

MOrArU, victor. Confiscarea lu-
crurilor produse prin fapta prevăzută 
de legea penală. Revista Naţională de 
Drept. 2000, 3, 14-15. ISSN 1811-0770.

MOrArU, victor. Factorii de risc 
în comportamentul suicidal la ado-
lescenţi şi prevenirea acestuia. Revista 
Naţională de Drept. 2007, 10, 29-32. 
ISSN 1811-0770.



399Dicţionar enciclopedic

MOrArU, victor. Instituţia liberării 
condiţionate: unele probleme şi soluţii. 
Revista Naţională de Drept. 2007, 12, 
23-34. ISSN 1811-0770.

MOrArU, victor. Măsurile de si-
guranţă în Dreptul penal al rM: unele 
propuneri de lege ferenda. Revista Na-
ţională de Drept. 2008, 3, 10-13. ISSN 
1811-0770.

MOrArU, victor. Modificările re-
cente a conceptului „starea de nepu-
tinţă a victimei” în doctrina şi legislaţia 
penală a rM. Jurnalul de Studii Juridice. 
2010, 1-2, 189-201. ISSN 1841-6195.

MOrArU, victor. răspunderea pe-
nală pentru infracţiuni în domeniul in-
formaticii în legislaţiile unor ţări stră-
ine. Revista Naţională de Drept. 2005, 
11, 21-24. ISSN 1811-0770.

MOrArU, victor. Securitatea infor-
maţională a rM – direcţie principală în 
politica penală a statului. Revista Naţi-
onală de Drept. 2008, 8, 18-23. ISSN 
1811-0770.

MOrArU, victor. Semnele obiecti-
ve ale luării de mită în legea penală a 
româniei: studiu de caz. Revista Na-
ţională de Drept. 2008, 7, 27-30. ISSN 
1811-0770.

MOROȘAN Ion s-a născut la 2 
iulie 1972. În 1990-1996 a făcut 

studii la Universitatea de Stat de Me-
dicină şi Farmacie din Moldova „N. 
Testemiţanu”, Facultatea Pediatrie. A 
absolvit Facultatea de Drept la ULIM: 
studii de licență (1996-2001), studii de 
doctorat la Catedra discipline statale 
(1998-2002). Studiile de masterat le-a 
urmat la Departamentul relaţii inter-
naţionale şi integrare europeană a Șco-
lii Naţionale de Studii Politice şi Admi-
nistrative, Bucureşti, 1996-1998. 

În 2002 a susținut 
teza de docto-
rat la specialitatea 
12.00.02-Drept pu-
blic – Garanţii juridi-
ce privind drepturile 
și libertăţile funda-
mentale ale omului în 
RM, conducător şti-
inţific victor POPA, 
dr. hab., prof. univ.

A făcut stagii de instruire profesiona-
lă: Involvment of users and carers, Open 
Society Institute Mental Disability Ad-
vocacy Cluj (2003), Global Public Ser-
vice Lawyering. Theory and Practice 
(Central european University, Buda-
pest, Ungaria, 2004).

Și-a început activitatea profesională 
în 1998 în ca director adjunct al De-
partamentului relaţii externe la ULIM. 

Și-a desfăşurat activitatea didactică 
la instituțiile: UCCM – lector superior 
la Catedra drept (2002), Universitatea 
de Criminologie – şef al Catedrei drept 
civil şi economic (2003), UASM – şef 
al Catedrei de drept şi şef al Catedrei 
drept privat (din 2003).

În perioada 2000-2004 a exercitat 
funcţiile: consilier de stat de clasa III în 
Aparatul Parlamentului rM (2000), ju-
rist la Centrul pentru protecţia persoa-
nelor cu dizabilități mentale Pro-Uman 
(2003-2004), avocat la BAA Universita-
tea de Criminologie (2003). 

Membru al Asociaţiei Internaţiona-
le pentru Drepturile Omului şi Drept 
Umanitar. În 2003 a fost reprezentant 
al rM în grupul de elaborare a rezolu-
ţiei Convenţia ONU pentru Drepturile 
persoanelor cu dizabilități în or. Kiev. 
reprezentant al Centrului Internaţi-
onal de Investiţii ONG cu statut con-
sultativ pe lângă Consiliul economic şi 

Ion Moroșan
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Social al ONU (New-York) şi al Orga-
nizaţiei Dezvoltării Industriale a Naţi-
unilor Unite în rM (viena, din 2004).

Bibliografie selectivă:
MOrOȘAN, Ion şi Nicolae GÂrBU. 

Reglementarea juridică a drepturilor și 
libertăţilor fundamentale ale omului. 
Ch.: UCM, 2003. 180 p. ISBN 9975-
9736-6-3.

MOrOȘAN, Ion. Garanţii juridice 
privind Drepturile și libertăţile funda-
mentale ale omului în RM: autoreferat 
(12.00.02). Ch., 2002. 24 p.

MOrOȘAN, Ion. Garanţii juridice 
privind Drepturile și libertăţile fun-
damentale ale omului în RM: tz. dr. 
(12.00.02). Ch., 2001. 141 p.

MOrOȘAN, Ion. Protecția juridica a 
drepturilor și libertăților fundamentale 
ale omului în RM. Ch.: USM, 2004. 300 
p. ISBN 978-9975-9788-5-9.

 * * *
MOrOȘAN, Ion şi Gh. COSTACHI. 

Prevederi constituţionale privind re-
strângerea exerciţiului unor Drepturi 
şi libertăţi ale omului. Legea și viaţa. 
1999, 12, 20-22. ISSN 1810-309X.

MOrOȘAN, Ion şi Gh. COSTACHI. 
referitor la Dreptul constituţional la 
muncă al persoanelor la etapa actua-
lă. Legea și viaţa. 2000, 5, 32-33. ISSN 
1810-309X.

MOrOȘAN, Ion. Drepturile şi liber-
tăţile fundamentale ale omului-parte 
inalienabilă a dreptului public interna-
ţional. Legea și viaţa. 1999, 12, 23-24. 
ISSN 1810-309X.

MOrOȘAN, Ion. repere la legislaţia 
rM privind extrădarea persoanelor. 
Legea și viaţa. 1999, 12, 22-23. ISSN 
1810-309X.

MOSCALCIUC Irina. În 2008, în 
cadrul USM, a susținut teza de 

doctorat la specialitatea 12.00.08-Drept 
penal – Analiza juridico-penală a in-
fracţiunilor săvârșite în sfera consumu-
lui de produse și servicii, сonducător 
ştiinţific Sergiu BrÎNZĂ, dr. hab., prof. 
univ.

Bibliografie selectivă:
MOSCALCIUC, Irina. Analiza juri-

dico-penală a infracţiunilor săvârșite în 
sfera consumului de produse și servicii: 
autoreferat (12.00.08). Ch., 2008. 22 p.

MOSCALCIUC, Irina. Analiza juri-
dico-penală a infracţiunilor săvârșite în 
sfera consumului de produse și servicii: 
tz. dr. (12.00.08). Ch., 2008. 255 p.

 * * *
MOSCALCIUC, Irina. Apărarea 

juridico-penală a drepturilor şi inte-
reselor consumatorilor serviciilor de 
sănătate. Analele șt. ale USM. Ser. Șt. 
socioumanistice. 2006, 1, 484-488. ISSN 
1857-3622.

MOSCALCIUC, Irina. Aspecte pri-
vind stabilirea semnelor laturii obiecti-
ve a infracţiunilor prevăzute la art. 213 
şi 216 CP rM. Revista Naţională de 
Drept. 2007, 6, 36-42. ISSN 1811-0770.

MOSCALCIUC, Irina. Caracteristi-
cile obiectului juridic al infracţiunilor 
săvârşite în sfera consumului de pro-
duse şi servicii. Studia Universitatis. 
Ser. Șt. sociale. 2007, 6, 153-161. ISSN 
1814-3199.

MOSCALCIUC, Irina. Conceptul de 
piaţă şi rolul acestuia în apărarea ordi-
nii de drept împotriva infracţiunilor. 
Revista Naţională de Drept. 2006, 11, 
48-51. ISSN 1811-0770.

MOSCALCIUC, Irina. Consumato-
rul – victima infracţiunilor săvârşite în 
sfera consumului de produse şi servi-
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cii. Revista Naţională de Drept. 2007, 5, 
47-53. ISSN 1811-0770.

MOSCALCIUC, Irina. evoluţia ca-
drului legislativ penal privind protecţia 
penală a consumatorilor în rM. Revis-
ta Naţională de Drept. 2007, 4, 73-81. 
ISSN 1811-0770.

MOSCALCIUC, Irina. Infracţiunile 
săvârşite în sfera consumului de bu-
nuri, servicii şi lucrări în reglementa-
rea legii penale norvegiene, daneze, 
olandeze şi poloneze (analiza juridi-
co-comparativă). Revista Naţională de 
Drept. 2006, 7, 70-74. ISSN 1811-0770.

MOSCALCIUC, Irina. Latura obiec-
tivă a infracţiunilor prevăzute la art. 
254-256 CPrM. Revista Naţională de 
Drept. 2007, 7, 50-55. ISSN 1811-0770.

MOSCALCIUC, Irina. Necesitatea 
incriminării comercializării de medi-
camente contrafăcute sau cu termenul 
de valabilitate expirat în Codul penal 
al rM. Analele șt. ale USM. Ser. Șt. so-
cioumanistice. 2006, 1, 489-492. ISSN 
1857-3622.

MOSCALCIUC, Irina. Obiectul ma-
terial al infracţiunilor săvârşite în sfera 
consumului de produse şi servicii. Stu-
dia Universitatis. Ser. Șt. sociale. 2007, 
3, 167-174. ISSN 1814-3199.

MOSCALCIUC, Irina. Pericolul so-
cial al produselor contrafăcute pentru 
economia naţională. In: Probleme teo-
retice și practice ale economiei proprie-
tăţii intelectuale: comunicări prezenta-
te la ed. a 6-a a conf. intern. șt.-pract., 
16-17 noiem. 2006. Ch.: AGePI, 2007, 
pp.188-191.

MOSCALCIUC, Irina. Piaţa de con-
sum ca valoare socială ocrotită de le-
gea penală. Revista Naţională de Drept. 
2007, 1, 42-46. ISSN 1811-0770.

MOSCALCIUC, Irina. Problema 
stabilirii elementelor circumstanţiale 

agravante ale infracţiunilor săvârşite în 
sfera consumului de produse şi servi-
cii. Revista Naţională de Drept. 2007, 8, 
49-54. ISSN 1811-0770.

MOSCALCIUC, Irina. Probleme 
privind protecţia penală a consumato-
rilor împotriva achiziţionării de pro-
duse contrafăcute. Studia Universitatis. 
Ser. Șt. sociale. 2007, 6, 162-167. ISSN 
1220-0395.

MOSCALCIUC, Irina. Problemele 
stabilirii elementelor constitutive su-
biective ale infracţiunilor săvârşite în 
sfera consumului de produse şi servi-
cii. Revista Naţională de Drept. 2007, 9, 
50-56. ISSN 1811-0770.

MOSCALCIUC, Irina. Publicitatea 
neautentică: problemele influenţării 
psihologice infracţionale. Revista Na-
ţională de Drept. 2006, 3, 76-79. ISSN 
1811-0770.

MOSCALCIUC, Irina. răspunderea 
pentru infracţiunile în sfera consumu-
lui de bunuri, servicii şi lucrări în re-
glementarea legislaţiei penale chineze 
şi turce (analiza juridico-comparativă). 
Revista Naţională de Drept. 2006, 8, 39-
43. ISSN 1811-0770.

MOSCALCIUC, Irina. reflecţii asu-
pra reglementării juridice a protecţiei 
consumatorilor în rM. Revista Naţi-
onală de Drept. 2007, 3, 42-49. ISSN 
1811-0770.

MOSCALCIUC, Irina. reglementa-
rea juridică a protecţiei consumatorilor 
prin prisma politicii penale a statului. 
Revista Naţională de Drept. 2007, 2, 42-
45. ISSN 1811-0770.

MOSCALCIUC, Irina. Stabilirea 
obiectului juridic al infracţiunilor să-
vârşite în sfera consumului de produse 
şi servicii. Revista Naţională de Drept. 
2007, 11, 44-51. ISSN 1811-0770.
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MUNTEAN Iulian s-a născut la 15 
octombrie 1978 în or. Chişinău. 

În 2000 a absolvit UTM, iar în 2003 – 
ASeM. A urmat studii de doctorat la 
AȘM.

În 2010 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.02-Drept public 
– Problemele supuse referendumului 
(studiu în dreptul comparat), conducă-
tor ştiinţific Gheorghe COSTACHI, dr. 
hab., prof. univ.

Și-a desfăşurat activitatea didactică 
la Facultatea de economie generală şi 
drept a ASeM în funcția de lector su-
perior universitar la Catedra drept pu-
blic. În perioada 2003-2010 a exercitat 
funcţia de economist coordonator în 
Serviciul ştiinţă al ASeM. 

Membru al Uniunii Avocaților din 
Moldova, din 2011, avocat în compa-
nia Brodsky Uskov Looper Reed & Part-
ners. Membru al Biroului electoral.

Bibliografie selectivă:
MUNTeAN, Iulian. Problemele su-
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din or. Hânceşti. A urmat studii superi-
oare la Facultatea de Drept a USM (1984-
1989) şi studii postuniversitare la Școala 
de Înalte Studii Politice şi relaţii Interna-
ţionale din Bucureşti (1991-1994).

În 2001, la Universitatea din Bucureşti, 
a susținut teza de doctorat – Contractul 
internaţional de vânzare-cumpărare co-
mercială, conducător ştiinţific Ion FILI-
PeSCU, acad., dr., prof. univ.

În 1989, dupa absolvirea Facultăţii, 
a fost numit ajutor al procurorului din 
sect. Ciocana, or. Chişinău. În 1991 a 
devenit procuror în cadrul Secţiei su-
praveghere generală a Procuraturii Ge-
nerale a rM. 

A exercitat funcţiile de director al De-
partamentului juridic al companiei Te-
chnosteel SrL (2001-2004), administra-
tor cu drepturi depline la SC Tehnosteel 
Vest (2004), director administrativ al SC 
Certasig SA (2008-2010).În 2010 a fost 
numit consilier al directorului general la 
Combinatul Metalurgic Mechel din or. 
Targovişte, românia.

Bibliografie selec-
tivă:

MUSTeAŢĂ, Gri-
gore, Sorin DOrIN, 
Iuliana vINTILĂ et. 
al. Principii de drept 
alimentar. Bucureşti: 
Agir, 2003. 552 p. 
ISBN 973-8130-92-1 Grigore Musteață 



NAMAȘCO Sergiu s-a născut la 
10 ianuarie 1973 în s. Mălăieşti, r-

nul Grigoriopol. În 1995 a absolvit Fa-
cultatea de Drept a USM. A urmat stu-
dii de doctorat la Universitatea „M.v. 
Lomonosov” or. Moscova, Facultatea 
de Drept, Catedra drept comercial.

În 2001 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.03-Drept privat 
– Особенности применения договора 
купли-продажи в оптовой торговле, 
conducător ştiințific B.I. PUTINSKI, 
dr., prof. univ.

Și-a început activitatea profesională 
în funcție de lector, apoi lector superi-
or la Catedra dreptul antreprenoriatu-
lui a Facultății de Drept a USM (1995-
2004).

În perioada 2001-2004 a practicat 
avocatura. În 2004 a fost numit jude-
cător, în 2007-2014 – vicepreşedinte 
la judecătoria economică de Circum-
scripţie or. Chişinău.

Bibliografie selectivă:
НАМАШКО, Сергей. Особенно-

сти применения договора купли-
продажи в оптовой торговле: дис. 
канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 2001. 
163 c.

НАМАШКО, Сергей. Особенно-
сти применения договора купли-

продажи в оптовой 
торговле: aвтореф. 
дис. канд. юрид. 
наук. М. 2001. 33 c.

 * * *
НАМАШКО, Сер-

гей. Определение 
понятия догово-
ра оптовой купли-
продажи. Юрист. 
2001, 11, 23-26. ISSN 1812–3929.

НАМАШКО, Сергей. Предмет до-
говора оптовой купли-продажи то-
варов. Законодательство. 2001, 11, 
29-34. ISSN 1681-8695.

NASTAS Ion s-a născut la 18 
iulie 1982 în s. Mândreşti, r-nul 

Teleneşti. În 1999 a absolvit Școala 
medie din satul natal. Și-a continuat 
studiile la Școala republicană de Mate-
matică de pe lângă USM (1997-1999). 
A absolvit Facultatea de Drept a USM: 
studii de licență, specializarea Drept 
penal și criminologie (1999-2004), stu-
diile de masterat (2004-2005) şi studii-
le de doctorat (2005-2010). A făcut stu-
dii adiţionale: Prevenirea și combaterea 
spălării banilor la Academia de Poliţie 
din Cairo, egipt (2006), Modulul de Li-
deri al Programului Avansat de Studii al 

Sergiu Namașco

N
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Securităţii la Centrul 
european de Studii 
în domeniul Securi-
tăţii „George C. Mar-
shall” (Germania, 
2009). 

În 2010 a susținut 
teza de docto-
rat la specialitatea 
12.00.08-Drept penal 

– Coruperea pasivă și coruperea acti-
vă în reglementarea legislaţiei penale a 
RM, conducător ştiinţific Igor CIOBA-
NU, dr., conf. univ.

În 2006 a fost numit inspector prin-
cipal (gradul căpitan) la Direcţia gene-
rală a Centrului pentru Combaterea 
Crimelor economice şi Corupţiei.

Bibliografie selectivă:
NASTAS, Ion. Coruperea pasivă și co-

ruperea activă în reglementarea legisla-
ţiei penale a RM: autoreferat (12.00.08). 
Ch., 2010. 26 p.

NASTAS, Ion. Coruperea pasivă și co-
ruperea activă în reglementarea legisla-
ţiei penale a RM: tz. dr. (12.00.08). Ch., 
2010. 183 p.

 * * *
NASTAS, Ion şi Ion CIOBANU. evo-

luţia conceptului de persoană cu func-
ţie de răspundere în legislaţia penală 
naţională. Revista Naţională de Drept. 
2009, 1, 32-37. ISSN 1811-0770.

NASTAS, Ion şi Ion CIOBANU. Is-
toria dreptului penal roman şi francez 
– sursă pentru definitivarea subiectu-
lui special al infracţiunilor de corupţie 
neloială. Revista Naţională de Drept. 
2008, 12, 39-42. ISSN 1811-0770.

NASTAS, Ion şi Ion CIOBANU. Tră-
săturile definitorii ale obiectului coru-
perii pasive. Studia Universitatis. 2007, 
3, 120-128. ISSN 1814-3199.

NASTAS, Ion şi Ion CIOBANU. 
Conceptul corupţiei privit prin prisma 
reglementărilor interne şi ale celor in-
ternaţionale. Analele șt. ale USM. Ser. 
Șt. socioumanistice. 2008, 1, 396-401. 
ISSN 1857-3622.

NASTAS, Ion. Analiza juridică a fap-
tei de extorcare a folosului necuvenit, 
privită prin prisma practicii judiciare. 
Revista Naţională de Drept. 2006, 6, 61-
63. ISSN 1811-0770.

NASTAS, Ion. Aprecierea juridică a 
faptei de primire de către o persoană 
cu funcţie de răspundere a remuneraţi-
ei ilicite, în cazul lipsei scopului prevă-
zut de art. 325 Cod penal. Revista Na-
ţională de Drept. 2006, 4, 76-78. ISSN 
1811-0770.

NASTAS, Ion. Definitivarea cercului 
de subiecţi posibili a fi traşi la răspun-
dere penală pentru săvârşirea infracţi-
unilor de corupţie. Revista Naţională 
de Drept. 2009, 5, 58-63. ISSN 1811-
0770.

NASTAS, Ion. evoluţia şi rolul regle-
mentărilor juridice privind corupţia. 
Revista Naţională de Drept. 2007, 2, 
58-65. ISSN 1811-0770.

NASTAS, Ion. Impactul corupţiei 
asupra procesului de dezvoltare a în-
treprinderilor mici şi mijlocii. In: Ino-
varea în susţinerea întreprinderilor mici 
și mijlocii: materialele conf. intern. șt.-
pract., 27-28 noiem. 2008. Ch., 2008, 
pp. 53-58.

NASTAS, Ion. Persoana cu funcţie de 
răspundere – subiect special al infrac-
ţiunilor de corupţie. Revista Naţională 
de Drept. 2008, 10, 66-68. ISSN 1811-
0770.

NASTAS, Ion. recunoaşterea calită-
ţii de persoană cu funcţie de răspun-
dere pentru unii subiecţi speciali ai ra-
porturilor de Drept penal. Revista Na-

Ion Nastas
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ţională de Drept. 2009, 3, 48-53. ISSN 
1811-0770.

NASTAS, Ion. reglementările inter-
naţionale cu privire la prevenirea şi 
combaterea corupţiei. Revista Naţiona-
lă de Drept. 2007, 7, 63-68. ISSN 1811-
0770.

NASTAS, Ion. relevarea statutului 
persoanei cu funcţie de răspundere 
– element indispensabil al luptei cu 
corupţia. Revista Naţională de Drept. 
2009, 2, 54-62. ISSN 1811-0770.

NEGARĂ Viorica s-a născut în 
1971 în or. Chişinău. 

În 2000, la Universitatea „Babeş-
Bolyai”, Cluj-Napoca, românia, a 
susținut teza de doctorat la specialita-
tea 12.00.03-Drept civil – Intermedie-
rea dreptului comerţului internaţional. 

Și-a desfăşurat activitatea didactică 
în calitate de lector, ulterior, lector su-
perior la Catedra drept internaţional şi 
drept al relaţiilor economice externe a 
USM.

Bibliografie selectivă:
NeGArĂ, viorica. Contractele de 

intermediere în comerţul internaţional. 
Ch.: elan Poligraf, 2000. 248 p. ISBN 
9975-9511-1-2.

NeGArĂ, viorica. Intermedierea în 
dreptul comerţului internaţional: mate-
rial metodic. Cluj-Napoca, 2000. 

NeGArĂ, viorica. The Intermediati-
on în the Internaţional Trade Law. Cluj-
Napoca, 2000.

 * * *
COSTIN, M.N. şi viorica NeGArĂ. 

elemente de drept comparat în mate-
ria contractului de comision comerci-
al. Legea și viaţa. 1998, 3, 31-32. ISSN 
1810-309X.

NEGRU Andrei s-a născut la 1 iu-
nie 1971 în s. Horodişte, r-nul Că-

lăraşi. A absolvit Facultatea de Drept a 
USM – studii de licență (1989-1994) şi 
studii de doctorat (1994-2000). În 2001 
a făcut stagiu de instruire profesională 
la Universitatea din Bordeaux-Iv şi la 
INj din Franţa.

În 2000 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.01-Teoria generală 
a dreptului; istoria statului şi dreptu-
lui – Independenţa puterii judecătorești 
conducător ştiinţific elena ArAMĂ, 
dr. hab., prof. univ.

În 2013 a susținut teza de doctor ha-
bilitat la specialitatea 12.00.01-Teoria 
generală a dreptului – Consolidarea 
justiţiei în statul contemporan democra-
tic (aspecte teoretico-practice), consul-
tant ştiințific elena ArAMĂ, dr. hab., 
prof. univ.

În 1994 şi-a început activitatea di-
dactică la USM: lector, prodecan 
al Facultăţii de Drept (2001-2004), 
decan al Facultăţii de Drept (2004-
2006), Conferențiar universitar la 
Catedra teoria şi istoria dreptului; ti-
tular la disciplinele: Teoria generală a 
dreptului, Problemele teoriei generale 
a dreptului și statului, Condiţiile defi-
nitorii ale calităţii și eficienţei justiţiei 
contemporane. În 2003 a obţinut titlul 
ştiinţifico-didactic conferenţiar uni-
versitar. În 2004-2006 – decan al Fa-
cultăţii de Drept a USeM. 

În 2005 a fost abi-
litat cu dreptul de 
conducător ştiinţi-
fic la doctorantu-
ră, la specialitățile: 
12.00.01-Teoria gene-
rală a dreptului; isto-
ria statului și dreptu-
lui; istoria doctrinelor Andrei Negru
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politice și de drept. Membru al CSP din 
rM, în perioada 2009-2013.

Autor a peste 40 de publicații 
ştiințifice.

Bibliografie selectivă:
NeGrU, Andrei şi victor ZAHA-

rIA. Teoria generală a dreptului și sta-
tului în definiţii și scheme: note de curs. 
Ch.: Bons Offices, 2009. 200 p. ISBN 
978-9975-4052-3-2.

NeGrU, Andrei. Consolidarea 
justiției în statul contemporan demo-
cratic: monogr. Ch.: Sirius, 2012, 240 p. 
ISBN 978-9975-57-039-8.

NeGrU, Andrei. Independenţa pu-
terii judecătorești în statul de Drept. 
(Aspect teoretico-normativ): autoreferat 
(12.00.01). Ch., 2000. 25 p.

NeGrU, Andrei. Consolidarea 
justiției în statul contemporan democra-
tic (aspecte teoretico practice): autorefe-
ratul tz. dr. habilitat în drept. Ch.: Ce 
USM, 2013.

NeGrU, Andrei. Consolidarea 
justiției în statul contemporan demo-
cratic: tz dr. habilitat în drept. Ch.: Ce 
USM, 2013, 280 p.

NeGrU, Andrei. Independenţa pu-
terii judecătorești în statul de drept. 
(Aspect teoretico-normativ): tz. dr. 
(12.00.01). Ch., 2000. 197 p.

 * * *
ArAMĂ, elena şi Andrei NeGrU. 

Acţiunea legii în timp şi drepturile su-
biective. Analele șt. ale USM. Ser. Șt. so-
cioumanistice. 2001, 1, 201-205. ISSN 
1857-3622.

ArAMĂ, elena şi Andrei Ne-
GrU. reflecţii asupra principiului 
neretroactivității actelor normativ-
juridice. Revista Naţională de Drept. 
2001, 3. ISSN 1811-0770.

NeGrU, Andrei şi Boris NeGrU. 

reflecţii cu privire la legitimitatea 
CSM în contextul legislaţiei naţionale 
actuale şi a standartelor europene. Re-
vista Naţională de Drept. 2010, 1. ISSN 
1811-0770.

NeGrU, Andrei şi e. MANȚUC. 
Factorii care determină eficiența 
activității de aplicare a dreptului de 
către organele autorităților publice. Re-
vista Națională de Drept. 2011, 5. ISSN 
1811-0770.

NeGrU, Andrei şi T. NOvAC. For-
mele răspunderii juridice a magistra-
tului. Revista Națională de Drept. 2014, 
18-25. ISSN 1811-0770.

NeGrU, Andrei şi T. NOvAC. Per-
ceperi de esență şi conținut al statutu-
lui magistratului. Revista Națională de 
Drept. 2014, 8. ISSN 1811-0770.

NeGrU, Andrei şi Mihai POALe-
LUNGI. Argumentarea imunității 
magistratului în realitatea juridică 
națională. Revista Națională de Drept. 
2012, 11. ISSN 1811-0770.

NeGrU, Andrei şi v. MIHĂLAȘ. Ca-
litatea justiţiei ca o condiţie de edificare 
a statului de drept. In: Teorii și practici 
ale guvernării democratice: materialele 
ses. șt., 23-24 oct. 2010. Ch.: elena-vI 
SrL, 2010.

NeGrU, Andrei. Aplicarea dreptului 
– formă specială a realizării Dreptului. 
Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică 
a dreptului. In: Dimensiunea știinţifică 
și praxiologică a dreptului. Contribuţii 
la dezvoltarea doctrinară a dreptului, în 
honorem Elena Aramă, doctor habilitat 
în drept, profesor universitar. Om eme-
rit: 14-15 mart. 2009. Ch.: Bons Offi-
ces, 2009.

NeGrU, Andrei. Aportul justiției în 
valorificarea procesului de mediere. In: 
Creșterea impactului cercetării și dez-
voltării capacității de inovare: materi-



413Dicţionar enciclopedic

alele conf. intern. șt.-pract., 21-22 sept. 
2011. v. I. Ch., 2011.

NeGrU, Andrei. Aprecieri de esență 
a principiului consolidării justiţiei. Le-
gea și Viața. 2012, 11. ISSN 1810-3081.

NeGrU, Andrei. Aspecte de legalita-
te a reglementărilor juridice naţionale 
din sfera justiţiei. Revista Naţională de 
Drept. 2010, 2. ISSN 1811-0770.

NeGrU, Andrei. Caracteristica ge-
nerală a unor teorii privind clasificarea 
sistemelor de drept ale lumii. Revis-
ta Naţională de Drept. 2002, 11. ISSN 
1811-0770.

NeGrU, Andrei. Caracteristica in-
stituţiilor puterii judecătoreşti în rM. 
Buletinul Asociaţiei Tinerilor Juriști. 
1999, 3.

NeGrU, Andrei. Caracteristica şi va-
loarea reglementărilor constituţionale 
ce determină organizarea şi funcţiona-
litatea justiţiei: în contextul Legii Fun-
damentale a rM. Studii juridice. 2010, 
4. ISSN 1841-6195.

NeGrU, Andrei. Cariera judecătoru-
lui în realitatea juridică naţională. Stu-
dii juridice. 2010, 1. ISSN 1841-6195.

NeGrU, Andrei. Din istoricul sepa-
raţiei puterilor în stat. Analele șt. ale 
USM. Ser. Șt. socioumanistice. 1998, 1, 
223-227. ISSN 1857-3622.

NeGrU, Andrei. eficacitatea drep-
tului. Administrarea Publică. 2002, 3. 
ISSN 1813-8489.

NeGrU, Andrei. expunere de opinii 
referitoare la reglementările juridice 
naţionale în domeniul formării şi ac-
tivităţii Colegiului disciplinar şi a răs-
punderii disciplinare a judecătorilor. 
Revista Naţională de Drept. 2011, 11. 
ISSN 1811-0770.

NeGrU, Andrei. Identificarea statu-
tului de autoritate a justiţiei contempo-
rane într-un stat de drept democratic. 

In: Problemele actuale ale istoriei, teo-
riei dreptului și știinţelor administraţi-
ei publice: materialele conf. intern. șt.-
pract., 1-2 oct. 2009. Ch.: ASeM, 2010, 
pp. 35-37.

NeGrU, Andrei. Independenţa per-
sonală a judecătorului în condiţiile sta-
tului de drept. Administrarea Publică. 
2000, 1. ISSN 1813-8489.

NeGrU, Andrei. Opinii cu privire la 
organizarea, abordarea metodologică 
şi sarcinile atestării magistraţilor. In: 
Teorii și practici ale guvernării demo-
cratice: materialele ses. șt., 23-24 oct. 
2010. Ch.: elena-vI SrL, 2010.

NeGrU, Andrei. Organizarea şi 
competenţa Consiliului Superior al 
Magistraturii. Noţiuni generale. Aspect 
comparat. Revista Naţională de Drept. 
2006, 12. ISSN 1811-0770.

NeGrU, Andrei. Particularităţile ce 
stabilesc deosebirile dintre familiile ro-
mano-germanică şi anglo-americană. 
Revista Naţională de Drept. 2002, 12. 
ISSN 1811-0770.

NeGrU, Andrei. Procesul consoli-
dării justiției - autoperfecționarea con-
tinuă a justiției contemporane. Revis-
ta Națională de Drept. 2012, 10. ISSN 
1811-0770.

NeGrU, Andrei. Statul şi justiţia ca 
o reflectare a coraportului dintre stat 
şi drept. In: Învăţământul superior și 
cercetarea – piloni ai societăţii bazate 
pe cunoaștere: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 28 sept. 2006. Ch.: CeP USM, 
2006.

NeGrU, Andrei. The identification 
and manifestation of the modern jus-
tice consolidation proces. Jurnalul de 
Studii Juridice. 2012. ISSN: 1841-6195.

NeGrU, Andrei. The principle of 
justice consolidation – an immanent 
condition of the contemporary justice. 
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Jurnalul de Studii Juridice. 2012. ISSN: 
1841-6195.

NeGrU, Andrei. valorificarea 
capacității societății civile în proce-
sul de reformare a justiției. Revista 
Națională de Drept. ed. spec. 10-11, 
2011. ISSN 1811-0770.

NeGrU, Andrei. valorificări teoreti-
ce şi perspective praxiologice ale feno-
menului justiției consolidate. Legea și 
Viața, Ch., 2012, 11. ISSN 1810-3081.

 * * *
НЕГРУ, Андрей. Предпосылки 

становления правового государ-
ства. Теоретическое и практическое 
значение их определения. Закон и 
жизнь. 2002, 11. ISSN 1810-3081.

NEGRU Boris s-a născut la 14 sep-
tembrie 1951 în s. Gălăşeni, r-nul 

râşcani. În 1970-1975 a făcut studii la 
Facultatea de Drept a USM. A urmat 
studii de doctorat la Universitatea de 
Stat»M.v. Lomonosov”, or. Moscova 
(1975-1978). 

În 1979, la Universitatea de Stat»M.v. 
Lomonosov”, a susținut teza de docto-
rat la specialitatea 12.00.01-Teoria şi is-
toria dreptului – Советский государ-
ственный аппарат и основные тен-
денции его развития в условиях зре-
лого социализма, conducător ştiinţific 
Andrei DeNISOv, dr., prof. univ. 

A efectuat stagii de instruire profesi-
onală în SUA (1995) 
şi la Institutul de 
Administrare Publi-
că din Paris (Franţa, 
1996).

Și-a început acti-
vitatea profesională, 
în 1979, la Faculta-
tea de Drept a USM, 

în calitate de lector, lector superior 
(1979-1990), conferenţiar universitar 
(1996-2002), din 2010 – şef la Catedra 
de teorie şi istorie a dreptului. Profe-
sor universitar. Membru al Consiliului 
Facultății de Drept, USM. A îndeplinit 
funcţia de prorector pentru ştiință la 
AAP (2002-2003).

În 1990-1996 a fost şef al Secţiei pen-
tru problemele legislaţiei a Aparatului 
Parlamentului rM. Membru al Comi-
siei pentru reforma constituţională 
(2009), membru al CSj.

Distincții: Diploma Consiliului Supe-
rior al Magistraturii, Medalia Meritul 
Civic (2009), Ordinul de Onoare (2010). 

Bibliografie selectivă:
AvOrNIC, Gheorghe, elena ArA-

MĂ, Boris NeGrU et. al. Teoria gene-
rală a dreptului. Ch.: Cartier, 2004. 675 
p. ISBN 9975-79-274-X.

NeGrU, Boris şi Alina NeGrU. Te-
oria generală a dreptului. Ch.: Bons 
Offices, 2006. 520 p. ISBN 978-9975-
928-90-8.

NeGrU, Boris şi violeta COjOCA-
rU. Tehnica legislativă: note de curs. 
Ch., 1997. 110 p. ISBN 9975-923-36-4.

NeGrU, Boris. Teoria generală a 
dreptului și statului. Ch.: AAP, 1999. 
314 p.

 * * *
NeGrU, Boris şi G. GrUIA. Proble-

me actuale a coraportului dreptului na-
ţional şi dreptului internaţional în con-
textul integrării europene a rM. In: 
Materiale conf. șt., organizate de Curtea 
Constituţională a RM. Ch., 2008, pp. 
112-116.

NeGrU, Boris şi Andrei NeGrU. 
reflecţii cu privire la legitimitatea 
Consiliului Superior al Magistraturii în 
contextul legislaţiei naţionale actuale Boris Negru
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şi a standartelor europene. Revista Na-
ţională de Drept. 2010, 1, 56-59. ISSN 
1811-0770.

NeGrU, Boris. Domeniul şi limitele 
acţiunii dreptului. Administrarea Pu-
blică. 2008, 3-4, pp. 33-36. ISSN 1813-
8489.

NeGrU, Boris. Probleme actuale a 
consolidării statalităţii rM. In: Caiete 
știinţifice ale ses. de comunicări știinţifi-
ce a Institutului de știinţe administrative 
din RM, 27-28 oct. 2007. Ch., 2008, pp. 
77-81.

NeGrU, Boris. Scop, ideal, valori şi fi-
nalităţi în drept. Dimensiunea ştiinţifică 
şi praxiologică a dreptului. In: Dimensi-
unea știinţifică și praxiologică a dreptului. 
Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a 
dreptului, în honorem Elena Aramă, doc-
tor habilitat în drept, profesor universitar. 
Om emerit: materialele conf. intern. șt.-
pract., 14-15 mart. 2009. Ch.: Bons Offi-
ces, 2009, pp. 277-282.

NeGrU, Boris. Subiectele federaţiei. 
In: Reintegrarea RM. Soluţii și modele. 
Ch.: TISH, 2005, pp. 45-48.

 * * *
НЕГРУ, Б.Н. Советский государ-

ственный аппарат и основные тен-
денции его развития в условиях зре-
лого социализма: aвтореф. дис. канд. 
юрид. наук. М., 1979. 22 c.

НЕГРУ, Б.Н. Советский государ-
ственный аппарат и основные тен-
денции его развития в условиях зре-
лого социализма: дис. канд. юрид. 
наук: 12.00.01. М., 1978. 201 c.

NEGRU Teodor (13.01.1937-2015) 
s-a născut în com. Cârpeşti, jud. 

Cahul. În 1952 a absolvit Școala de şapte 
clase în satul natal. În 1952-1956 a făcut 
studii la Școala pedagogică din or. Ca-

hul. În 1966 a absolvit, 
cu Menţiune, Faculta-
tea de Drept a USM. 
Studiile de doctorat 
le-a urmat la Institu-
tul de Stat şi Drept al 
UrSS, or. Moscova, în 
1969-1972. 

În 1972 a susținut 
teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.03-Drept privat 
– Научно-технический прогресс и 
трудовой договор, conducător ştiinţi-
fic roman LIvȘIŢ, dr. hab., prof. univ.

În 1959-1961 a lucrat învăţător la 
Școala medie din s. Lărguţa, r-nul 
Leova, după care a fost transferat, în 
funcţie de director, la Școala Primară 
din s. Nicolaevca (vâlcele), r-nul Leo-
va (1960-1961). A exercitat funcţia de 
judecător în or. Cimişlia (1965-1969). 

Din 1972 a activat în cadrul Facultății 
de Drept a USM: lector, conferenţiar 
universitar, 1972-1990, şef la Catedra 
drept privat (1994-2004). Din 2005 – 
conferenţiar universitar la Catedra şti-
inţe administrative, Facultatea de rela-
ţii Internaţionale a AAP.

Membru al Comitetului Helsinki 
(reprezentanța Moldova). Membru al 
colegiului de redacţie la revista Analele 
știinţifice ULIM.

Membru al Consiliului specializat de 
susţinere a tezelor de doctor şi doctor 
habilitat în domeniul Dreptul muncii şi 
Dreptul securităţii sociale.

Deputat în primul Parlament al rM 
(1990-1994). Semnatar al Declarației 
de independență a RM.

Distincții: Ordinul Republicii (2012).

Bibliografie selectivă:
NeGrU, Teodor şi Cătălina SCOr-

ŢeSCU. Dreptul muncii: (Partea gene-

Teodor Negru
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rală). Ch.: ULIM, 2004. 290 p. ISBN 
9975-934-22-6.

NeGrU, Teodor şi Cătălina SCOr-
ŢeSCU. Dreptul muncii: (în tabele). 
Ch.: ULIM, 2000. 211 p. ISBN 9975-
920-34-9.

NeGrU, Teodor şi Cătălina SCOr-
ŢeSCU. Dreptul muncii. Curs univer-
sitar. Ch.: Labirint, 2010. 320 p. ISBN 
978-9975-943-19-7.

NeGrU, Teodor. Dreptul muncii. 
Ch., 1995. 64 p. ISBN 5-7790-0161-8.

 * * *
NeGrU, Teodor şi Cătălina SCOr-

ŢeSCU. Codul Muncii 2003. Unele 
consideraţii cu privire la structura şi 
principiile de bază. Legea și viaţa. 2003, 
9, 16-18. ISSN 1810-309X.

NeGrU, Teodor şi Cătălina SCOr-
ŢeSCU. Concursul în instituţiile de 
învățământ superior. Legea și viaţa. 
2005, 9, 11-14. ISSN 1810-309X.

NeGrU, Teodor şi Cătălina SCOr-
ŢeSCU. Contractul individual de 
muncă. Legea și viaţa. 2003, 12, 11-14. 
ISSN 1810-309X.

NeGrU, Teodor şi Cătălina SCOr-
ŢeSCU. Încetarea contractului de 
muncă. Legea și viaţa. 2003, 12, 21-24. 
ISSN 1810-309X.

NeGrU, Teodor şi Cătălina SCOr-
ŢeSCU. jurisdicţia muncii. Legea și 
viaţa. 2004, 10, 21-22. ISSN 1810-309X.

 * * *
НЕГРУ, Ф.П. и В.Н. ПЕТРОВ. Ком-

ментарий к кодексу законов о труде 
Молдавской ССР. К.: Картя молдове-
няскэ, 1989. 477 c. ISBN 5-362-00399-2.

НЕГРУ, Ф.П. Научно-технический 
прогресс и трудовой договор (Неко-
торые вопросы): aвтореф. дис. канд. 
юрид. наук. М., 1972. 26 c.

НЕГРУ, Ф.П. Научно-технический 
прогресс и трудовой договор. Ред. Р.З. 

ЛИВШИЦ. К.: Штиинца, 1977. 93 с.
 * * *

НЕГРУ, Ф.П. Влияние техническо-
го прогресса на содержание трудо-
вой функции. Советское государ-
ство и право. 1972, 6, 116-119. ISSN 
0132-0769.

НЕГРУ, Ф.П. Развитие научно-
технического прогресса и некото-
рые основания расторжения трудо-
вого договора. В: Государство, пра-
во и демократия в условиях разви-
того социалистического общества: 
тез. докладов 2-ой науч.-теорет. 
конф. aспирантов, 2-4 февр. 1973 г. 
М., 1973, cc. 146-148.

НЕГРУ, Ф.П. Увольнение по ини-
циативе работника. Советское го-
сударство и право. 1979, 6, 131-135. 
ISSN 0132-0769.

Omagii:
Aport în ştiinţele juridice: Teodor 

NeGrU. Legea și viaţa. 2005, 1, 18. 
ISSN 1810-309X.

BALAN, vasile. Teodor Negru. In: A 
baștinii eternă amintire: Căprești. Ch., 
2004, pp. 163.

Teodor NeGrU. In: Școla pedagogică 
din Cahul. Pagini de istorie. Ch.: Labi-
rint; raza de Sud, 2003, pp. 140-141.

NEMERENCO Valeriu s-a născut 
la 22 aprilie 1959 în s. Fântâna 

Albă, r-nul edineţ. A 
absolvit Facultatea de 
Drept a USM (1979-
1984), a AAP (1994-
1997). În 2000-2004 
a urmat doctorantu-
ra la ULIM. 

În 2009 a susținut 
teza de doctorat la Valeriu Nemerenco
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specialitatea 12.00.02-Drept public 
– Modele și sisteme de administraţie 
publică a municipiilor capitală, condu-
cător ştiinţific victor POPA, dr. hab., 
prof. univ.

A exercitat funcția de procuror, la 
Procuratura rM (1984-1990). În 1990 
a fost consilier al deputatului UrSS 
Mircea Snegur. În perioada 1990-1992 
a fost preşedinte al Comitetului execu-
tiv raional Frunze, Chişinău; ulterior, 
în 1992-2009 şi din 2012 – pretor la 
Pretura sect. Buiucani, mun. Chişinău. 
A fost deputat în Parlamentul rM în 
anii 2009-2010.

A făcut stagii de instruire profesio-
nală la Primăria sect. 14, Budapesta, 
Ungaria: Organizarea și funcţionarea 
administraţiei publice (1997), Organi-
zarea și Funcţionarea serviciilor muni-
cipale (2001). 

A participat la conferinţe naţionale 
şi internaţionale: Diplomaţia orașelor, 
conferinţa a III-a primarilor oraşe-
lor lumii (Moscova, Federaţia rusă, 
2004), Reuniunea Grupurilor Europene 
de Drept public (Atena, Grecia, 2005), 
Cultura juridică și prevenirea corup-
ţiei (Chişinău, 2007), Descentraliza-
rea: Politici de succes și noi perspective 
(Chişinău, 2007).

În 2010 a fost decorat cu Ordinul 
Gloria Muncii.

Bibliografie selectivă:
NeMereNCO, valeriu. Administra-

ţia municipiului Chișinău – model eu-
ropean. Ch.: Prut Intern., 2009. 237 p. 
ISBN 978-9975-69-120-8.

NeMereNCO, valeriu. Buiucani – 
2000: album. Ch.: Prut Intern., 2000. 
160 p. ISBN 9975-093-X.

NeMereNCO, valeriu. Buiucani: file 
din istoria satului și a sectorului Buiu-

cani, mun. Chișinău. Ch.: Prut Intern., 
2002. 199 p. ISBN 9975-69-341-5.

NeMereNCO, valeriu. Modele și 
sisteme de administraţie publică a mu-
nicipiilor capitală: autoreferat. Ch., 
2008. 171 p.

NeMereNCO, valeriu. Modele și 
sisteme de administraţie publică a mu-
nicipiilor capitală: tz. (12.00.02). Ch., 
2008. 171 p.

STĂvILĂ, v. şi valeriu NeMereN-
CO. Viișoara. Schiţă istorică. Ch.: Prut 
Intern. 2001. 182 p.

 * * *
NeMereNCO, valeriu. Aspecte 

comparate în organizarea adminis-
trativă a municipiilor-capitală. Revis-
ta Naţională de Drept. 2007, 8, 70-74. 
ISSN 1811-0770.

NeMereNCO, valeriu. Autorităţile 
deliberative ale municipiului Chişinău. 
Revista Naţională de Drept. 2007, 9, 57-
60. ISSN 1811-0770.

NeMereNCO, valeriu. Autorităţile 
executive ale municipiului Chişinău. 
Revista Naţională de Drept. 2007, 7, 45-
49. ISSN 1811-0770.

NeMereNCO, valeriu. Cu încrede-
re spre ziua de mâine. Moldova și Lu-
mea. 2005, 3-4, 7-8.

NeMereNCO, valeriu. Istoria loca-
lităţii ca mijloc de educaţie patriotică. 
Moldova și Lumea. 2004, 1, 8-11.

NeMereNCO, valeriu. Organiza-
rea administrativ-teritorială: Studiu 
comparat. Revista Naţională de Drept. 
2007, 10, 56-60. ISSN 1811-0770.

NIKITIUK Petru (27.01.1924-
01.05.2005). În 1953 a absolvit 

Facultatea de Drept a Universității din 
Lvov, Ucraina, după care şi-a început 
activitatea profesională în funcție de 
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inspector în dome-
niul avocaturii şi no-
tariatului în cadrul 
Ministerului justiției, 
Ucraina. În 1957 a 
fost numit membru 
al Colegiului civil al 
judecătoriei regio-
nale Transcarpatice, 
Ucraina. 

În 1963, în cadrul Universității 
de Stat»T.G. Șevcenko” or. Kiev, a 
susținut teza de doctorat la specialita-
tea 12.00.03-Drept privat – Основа-
ния возникновения и прекращения 
права личной собственности на жи-
лой дом в СССР, conducător ştiințific 
v.A.reAZeNTSev, dr., prof. univ.

În 1975, în cadrul Institutului de 
Stat şi Drept al Academiei de Științe 
a UrSS, or. Moscova, a susținut teza 
de doctor habilitat la specialitatea 
12.00.03-Drept privat – Проблемы со-
ветского наследственного права. 

Din 1963 şi-a desfăşurat activitatea 
didactică la Catedra drept civil şi drept 
procesual civil a Facultăţii de Drept a 
USM: lector superior, conferențiar, 
profesor universitar. În 1971 a fost 
numit şef al Departamentului statul şi 
dreptul la AȘM, din 1986 – colaborator 
ştiințific principal al Departamentului 
filozofie al AȘM.

În 1988 şi-a continuat activitatea di-
dactică ca profesor universitar la UTM. 

Și-a adus o contribuție deosebită la 
dezvoltarea instituţiei succesiunii tes-
tamentare.

În 1996 a fost numit preşedinte al 
grupului de elaborare al proiectului 
Codul cu privire la locuinţe. 

Distincții: Diplomele de Onoare ale 
AȘM (1986, 1987).

Bibliografie selectivă:
CHeSLer, A., A. KOjevNIKOvA şi 

Petru NIKITIUK. Dreptul locativ: în-
trebări și răspunsuri. Ch.: Cartea mold., 
1967. 154 p.

NIKITIUK, Petru. Dreptul de moște-
nire. ed. a 2-a rev. şi compl. Ch.: Cartea 
mold., 1982. 98 p. 

NIKITIUK, Petru. Dreptul succesoral 
al RSS Moldovenești. Ch.: Cartea mold., 
1973. 60 p.

 * * *
БОЛОТОВ, М.П. и Петр НИКИ-

ТЮК. Жилищное право. К.: Штиин-
ца, 1985. 225 с.

КИБАК, Г.А и Петр НИКИТЮК. 
Жилищное законодательство в во-
просах и ответах. Справочник. К.: 
Картя молдовеняскэ, 1990. 184 с.

МАРТЫНЧИК Е.Г. Основы фор-
мирования приговора в советском 
уголовном процессе. Отв. ред. НИ-
КИТЮК, Петр. К.: Штиинца, 1989. 
168 c.

МАРТЫНЧИК Е.Г. Особое мне-
ние судьи по уголовному делу. Под 
ред. НИКИТЮК, Петр. К.: Штиин-
ца, 1981. 130 c.

НИКИТЮК, Петр et. al. Коммен-
тарий к Гражданскому кодексу Мол-
давской ССР. К.: Картя Молдовеня-
скэ, 1971. 535 c.

НИКИТЮК, Петр. Жилищное за-
конодательство СССР и МССР 
(юридические гарантии конститу-
ционного права граждан на жили-
ще). К.: Штиинца, 1980. 196 с. 

НИКИТЮК, Петр. Наследствен-
ное право и наследственный процесс. 
Проблемы теории и практики. Ред. 
О.В. ОВЧИННИКОВА. К.: Штиин-
ца, 1973. 258 c.

НИКИТЮК, Петр. Основания воз-
никновения и прекращения пра-

Petru Nikitiuk
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ва личной собственности на жи-
лой дом в СССР: aвтореф. дис. канд. 
юрид. наук. Киев, 1963. 23 c.

НИКИТЮК, Петр. Основания воз-
никновения и прекращения пра-
ва личной собственности на жилой 
дом в СССР: дис. канд. юрид. наук. 
Ужгород, 1963. 165 с.

НИКИТЮК, Петр. Проблемы со-
ветского наследственного права: 
aвтореф. дис. д-ра юрид. наук. М., 
1975. 59 c.

 * * *
НИКИТЮК, Петр, Г.П, САВИЧЕВ 

и В.А. ТАРХОВ. К проекту Основ 
гражданского законодательства. Со-
ветское государство и право, 1960, 
12, 74-76. ISSN 0132-0769.

НИКИТЮК, Петр. Наследование 
и охрана интересов семьи. Совет-
ское государство и право. 1974, 7, 
35-40. ISSN 0132-0769.

НИКИТЮК, Петр. Наследова-
ние по новым гражданским кодек-
сам. Социалистическая законность. 
1965, 7, 28-32. ISSN 0132-1536.

НИКИТЮК, Петр. Нотариат и но-
тариальное законодательство: про-
блемы и суждения. Советское госу-
дарство и право. 1976, 10, 112-116. 
ISSN 0132-0769.

НИКИТЮК, Петр. О правовой 
природе наследственного преемства 
в социалистическом обществе. Пра-
воведение. 1970, 5, 50-57. ISSN 0131-
8039.

НИКИТЮК, Петр. Основания 
возникновения права личной соб-
ственности на жилой дом. В: Труды 
ВЮЗИ. Т. 2. М.: РИО ВЮЗИ, 1963, cc. 
148-171.

НИКИТЮК, Петр. Правовые во-
просы обеспечения трудовыми ре-
сурсами сельского хозяйства в 

СССР. Право и сельское хозяйство 
в СССР и Италии. В: Правовое ре-
гулирование рационального исполь-
зования материальных, трудовых 
и природных ресурсов в сельском хо-
зяйстве СССР и Италии: матери-
алы советско-итальянского кругло-
го стола по аграрному праву, 19-30 
сент. 1979 г. М.: Изд-во ИГиП АН 
СССР, 1981, cc. 66-74.

НИКИТЮК, Петр. Раздел наслед-
ственного имущества. Советская 
юстиция. 1970, 22, 35-41. ISSN 0131-
6761.

НИКИТЮК, Петр. Реализация на-
следственных прав. Советское го-
сударство и право. 1973, 2, 111-116. 
ISSN 0132-0769.

НИКИТЮК, Петр. Юридические 
гарантии конституционного права 
граждан СССР на жилище. B.: Кон-
ституция СССР и правовое положе-
ние личности. М.: Изд-во ИГиП АН 
СССР, 1979, cc. 154-160.

NOUR Valeriu s-a născut la 21 au-
gust 1973 în or. Străşeni. În 1992 a 

absolvit Colegiul Auto şi Drumuri din 
Chişinău, specialitatea Deservirea teh-
nică și repararea automobilelor. În 1996 
a obţinut licenţa în drept la Academia 
de Poliţie „Al. I. Cuza” din Bucureşti, 
românia. În 1998 a fost admis la studii 
de doctorat în cadrul Universității din 
Bucureşti, Facultatea 
Drept, Catedra Drept 
penal.

În 2005 a susținut 
teza de docto-
rat la specialitatea 
12.00.08-Drept pe-
nal – Circumstanţele 
atenuante în dreptul Valeriu Nour 
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penal, conducător ştiinţific Costică 
BULAI, dr., prof. univ.

Și-a desfăşurat activitatea profesională 
în instituțiile de învățământ ale MAI al 
rM: lector (1996-1997), lector superior 
al Catedrei statul şi dreptul (1997-1998), 
şef al Catedrei drept public la Colegiul de 
Poliţie „Dmitrie Cantemir” (1998-2002), 
şef-adjunct la Facultatea de Drept, şef al 
Secţiei învățământ zi (2002-2009), şef al 
Facultăţii Securitate şi Ordine publică, 
secretar ştiinţific al Senatului, prodecan 
al Facultății Științe polițieneşti a Acade-
miei „Ștefan cel Mare” a MAI. 

În 2011 i s-a conferit titlul ştiințifico-
didactic conferențiar universitar, spe-
cialitatea Drept penal. În 2006-2008 a 
fost membru al SȘS din cadrul USM şi 
AȘM – Drept penal, Procedură penală și 
Criminologie.

Autor a peste 20 de articole ştiințifice, 
monografii, lucrări cu caracter 
ştiințifico-aplicativ.

Mențiuni: Serviciu impecabil de gra-
dul III” a MAI, Serviciu impecabil de 
gradul II” a MAI, Colaborator eminent 
al MAI.

Bibliografie selectivă:
BALAN, Oleg, vitalie rUSU şi vale-

riu NOUr. Drept internaţional umani-
tar. Ch.: Univ. de Criminologie, 2003. 
312 p.

NOUr, valeriu, Ghenadie CHIrI-
ŢĂ, vitalie STrUNGArU, Aureliu 
CLIMAȘevSCHI. Instruirea profesio-
nală a poliţistului. Ch.: Tip. Sinectica-
Com, 2009. 300 p. ISBN 978-9975-935-
02-9.

NOUr, valeriu. Circumstanţele ate-
nuante: tz. dr. Bucureşti, 2005. 232 p.

 * * *
NOUr, valeriu şi DIMIN, v. Aspec-

tul judiciar al criminalităţii juvenile. In: 

Criminalitatea în RM: starea actuală, 
tendinţele, măsurile de prevenire și de 
combatere: materialele conf. intern. șt.-
pract., 18-19 apr. 2003. Ch.: Acad. „Ște-
fan cel Mare”, 2003, pp. 375-378.

NOUr, valeriu şi Iu. ODAGIU. 
efectele circumstanţelor atenuante. 
In: Analele șt. ale Academiei „Ștefan cel 
Mare”. ed. a Iv-a. Ch.: Acad. „Ștefan 
cel Mare”, 2003, pp. 154-158.

NOUr, valeriu şi Iu. ODAGIU. 
Provocarea din partea victimei – cir-
cumstanţă atenuantă. In: Analele șt. 
ale Acad. „Ștefan cel Mare”. ed. a Iv-a. 
Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2003, pp. 
148-153.

NOUr, valeriu. Criterii generale 
de individualizare a pedepsei. Stări şi 
circumstanţe de atenuare. In: Proble-
me actuale de prevenire și combatere a 
criminalităţii: anuar șt. al Acad. „Ștefan 
cel Mare”. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 
2003, pp. 137-142.

NOUr, valeriu. Criterii speciale de 
individualizare judiciară a pedepselor 
pentru infractorii minori. In: Probleme 
de prevenire și combatere a criminali-
tăţii juvenile, traficului de fiinţe umane 
și migraţiunii ilegale: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 23-24 apr. 2004. Ch.: 
Acad. „Ștefan cel Mare”, 2004, pp. 152-
157.

NOUr, valeriu. Deontologia activi-
tăţii poliţiei în lupta cu criminalitatea. 
In: Criminalitatea în RM: starea actu-
ală, tendinţele, măsurile de prevenire și 
de combatere: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 18-19 apr. 2003. Ch.: Acad. 
„Ștefan cel Mare”, 2003, pp. 358-361.

NOUr, valeriu. rolul, locul şi im-
portanţa clasificării circumstanţelor 
atenuante în mecanismul de individu-
alizare a pedepsei. In: Probleme actuale 
de prevenire și combatere a criminalită-
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ţii: anuar șt. ed. v. Ch.: Acad. „Ștefan 
cel Mare”, 2004, pp. 85-87.

ŢUȘCĂ, v. şi NOUr, valeriu. Femeia 
– reprezentant al ministerelor de forţă 
din Franţa. In: Probleme de lingvistică, 
știință literară, didactică și umanistică: 
materialele conf. intern. șt.-pract. Ch.: 
USM, 2000, pp. 108-114.

NOVRUZOV Vugar Șahmar Oglî 
s-a născut la 7 aprilie 1962 în or. 

Lacin, Azerbaidjan. În 1983-1988 a 
făcut studii la Facultatea de Drept a 
USM. Studiile de doctorat le-a urmat la 
AȘM (2009).

În 2009 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.02-Drept public 
– Актуальные проблемы формиро-
вания механизма власти в странах 
переходного периода, conducător şti-
inţific Gheorghe COSTACHI, dr. hab., 
prof. univ.

În perioada 1988-1991 a exerci-
tat funcții în cadrul CC al ULCT din 
Moldova: şef al Comandamentului 
detaşamentelor studențeşti, instructor 
şi secretar adjunct al CC al USM, spe-
cialist al Ștabului republican al forţei 
de muncă a Uniunii Tineretului. În 
1991-1992 – instructor, specialist prin-
cipal în gestionarea relaţiilor economi-
ce externe, şef al Departamentului ju-
ridic al Comandamentului republican 

al forţei de muncă al 
Uniunii Tineretului 
şi Studenţilor al CC 
al ULCT din Azerba-
idjan.

În 1992 a fost nu-
mit manager prin-
cipal la compania 
AZMOL SRL (1992-
1994). În 1994-1995 

a deţinut funcţia de director al compa-
niei Salve SRL, iar din 1995 – director 
general la AZMOL COMPANY SRL. 

În 2004 a fost ales preşedinte al Con-
gresului Azerilor din Moldova.

Mențiuni şi distincții: Diploma de 
gr. II a Guvernului RM (2010), Ordi-
nul Gloria Muncii (2010), Ordinul Fiul 
Patriei al revistei internaţionale din 
eurasia Azərbaycan Dünyası (Lumea 
Azerbaidjanului) şi a Fondului Dədə 
Qorqud.

Bibliografie selectivă:
КОСТАКИ, Георге и Вугар Шах-

мар оглы НОВРУЗОВ. Демократи-
ческие преобразования общества 
и власти в переходном периоде. К., 
2011. 392 p. ISBN 978-9975-78-967-7.

НОВРУЗОВ, Вугар Шахмар оглы. 
Актуальные проблемы формиро-
вания механизма власти в стра-
нах переходного периода: автореф. 
(12.00.02). К., 2009. 30 p.

НОВРУЗОВ, Вугар Шахмар оглы. 
Актуальные проблемы формирова-
ния механизма власти в странах 
переходного периода: дис. (12.00.02). 
К., 2009. 150 с.

 * * *
COSTACHI, Gheorghe şi vugar Șah-

mar Oglî NOvrUZOv. În actualitate: 
prevenirea şi combaterea delincvenţei 
juvenile. In: Межотраслевые пробле-
мы предупреждения и борьбы против 
преступности среди несовершенно-
летних на современном этапе: ма-
териалы междунар. науч.-практ. 
конф., 5 окт., 2007 г. К.: Acad. „Ștefan 
cel Mare”, 2008, cc. 250-256.

COSTACHI, Gheorghe şi vugar Șah-
mar Oglî NOvrUZOv. Măsuri antico-
rupţie în funcţionarea mecanismului 
puterii de stat. In: Cultura juridică și 

Vugar ȘahmarOglî 
Novruzov
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prevenirea corupţiei: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 1 noiem. 2007. Ch.: 
Transparency Intern.-Moldova, 2007, 
pp. 240-245.

NOvrUZOv, vugar Șahmar Oglî. 
Corupţie şi putere: Cu privire la măsu-
rile de combatere a corupţiei în siste-
mul educaţional. In: Educaţia și Corup-
ţia: materialele conf. intern. șt.-pract. 
Ch., 2009, pp. 190-194.

NOvrUZOv, vugar Șahmar Oglî. 
Cu privire la definirea conceptelor 
„constituţie” şi „constituţionalitate”. 
Revista Naţională de Drept. 2008, 3, 17-
19. ISSN 1811-0770.

NOvrUZOv, vugar Șahmar Oglî. 
În actualitate: prevenirea şi combate-
rea delincvenţei juvenile. In: Probleme 
interdisciplinare în materia prevenirii 
și combaterii criminalităţii juvenile la 
etapa contemporană: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 5 oct. 2007. Ch.: Acad. 
„Ștefan cel Mare”, 2007, pp. 250-256.

NOvrUZOv, vugar Șahmar Oglî. 
Măsuri de anticorupţie în funcţionarea 
mecanizmului puterii în stat. In: Cultu-
ra juridică și prevenirea corupţiei: mate-
rialele conf. intern. 1 noiem. 2007. Ch.: 
Transparency Intern.-Moldova, 2007, 
pp. 240-245.

NOvrUZOv, vugar Șahmar Oglî. 
Probleme ale modernizării mecaniz-
mului statal al puterii în statele cu o 
democraţie tânără. Legea și viaţa. 2007, 
10, 44-45. ISSN 1810-309X.

NOvrUZOv, vugar Șahmar Oglî. 

Probleme de formare ale statului de 
drept în lumina integrării europene. 
In: Probleme actuale ale legislaţiei na-
ţionale în contextul procesului integra-
ţionist european, consacrată memoriei 
ilustrului jurist, savant și pedagog Con-
stantin Florea: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 2008. Ch.: USM, 2008, pp. 
187-189.

NOvrUZOv, vugar Șahmar Oglî. 
Problemele actuale a efecienţei forme-
lor de guvernare în ţările aflate în tran-
ziţie. Legea și viaţa. 2007, 10, 56-58. 
ISSN 1810-309X.

NOvrUZOv, vugar Șahmar Oglî. 
Problemele actuale de stabilire a unui 
mecanism democratic al puterii. Legea 
și viaţa. 2008, 4, 48-50. ISSN 1810-
309X.

NOvrUZOv, vugar Șahmar Oglî. 
referitor la auto guvernare şi guverna-
re locala în societăţile în tranziţie. Le-
gea și viaţa. 2008, 7, 44-47. ISSN 1810-
309X.

NOvrUZOv, vugar Șahmar Oglî. 
reglamentarea juridică a administraţi-
ei publice locale şi a guvernanţei locale 
în societăţile în tranziţie. Legea și viaţa. 
2008, 8, 19-24. ISSN 1810-309X.

NOvrUZOv, vugar Șahmar Oglî. 
Sistem a drepturilor şi libertăţilor con-
stituţionale ale cetăţenilor. In: Dem-
nitate și dreptate pentru toţi: tez. conf. 
jubiliare intern. 60 de ani ai Declaraţiei 
Universale a Drepturilor Omului. Ch., 
2009, pp. 267-269.



ODAGIU Iurie s-a născut la 4 ia-
nuarie 1974 în s. Fundurii vechi, 

r-nul Glodeni. În 1991 a absolvit cu 
Menţiune Școala medie. A absolvit cu 
mențiune Academia Naţională de Po-
liţie „Ștefan cel Mare” a MAI (1991-
1995). 

În 2005 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal 
– Circumstanţele cu caracter penal și 
efectele acestora asupra pedepsei penale, 
conducător ştiinţific Costică BULAI, 
dr., prof. univ.

Și-a desfăşurat activitatea profesio-
nală în cadrul Academiei „Ștefan cel 
Mare” a MAI: lector, lector superior, 
locţiitor al şefului Catedrei, şef al Cate-
drei procedură penală şi criminalistică 
(1995-2007), prorector pentru ştiință 
(2007-2008), prim-prorector (din 
2008). În 2009 a fost ales vicepreşedin-
te al SȘP în cadrul Academiei „Ștefan 
cel Mare” a MAI.

A efectuat cursuri 
de specializare: In-
vestigarea traficului 
de droguri (Depar-
tamentul de Stat al 
SUA, 2005), Investi-
garea locului explo-
ziei și mecanismelor 
explozive (Departa-

mentul de Stat al SUA, 2005), Preîntâm-
pinarea consumului de droguri (UNDP 
Moldova, 2004), Expertiza tehnico-
criminalistică a documentelor (Minsk, 
Belaruşi), Știinţele penale și pregătirea 
cadrelor de poliţiști (Fustenfeldbruk, 
Germania); cursuri şi seminare spe-
ciale pentru disciplinele: Metodologia 
criminalistică, Activitatea de urmărire 
penală, Expertiza judiciară, Activitatea 
de preîntâmpinare a consumului de dro-
guri de către poliţiști etc.

A publicat circa 30 de lucrări ştiinţi-
fice.

Bibliografie selectivă:
NeSTOr, Sergiu şi Iurie ODAGIU. 

Metodica cercetării infracţiunilor pri-
vind traficul de droguri. Ch.: Acad. 
„Ștefan cel Mare”, 2003. 102 p. ISBN 
9975-930-73-5.

ODAGIU, Iurie et. al. Acte proce-
durale întocmite în faza de urmărire 
penală. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare” 
a MAI, 2009. 308 p. ISBN 978-9975-
930-49-9.

ODAGIU, Iurie et. al. Îndrumar în 
activitatea de prevenire a consumului 
de droguri. Ch.: reclama, 2004. 184 p. 
ISBN 9975-937-19-5.

ODAGIU, Iurie et. al. Îndrumarul in-
spectorului de sector al poliţiei în acti-Iurie Odagiu

O
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vitatea de urmărire penală. Ch.: Acad. 
„Ștefan cel Mare”, 2004. 220 p.

ODAGIU, Iurie şi Lilian LUCHIN. 
Expertize judiciare: ghid practic. Ch.: 
Acad. „Ștefan cel Mare”, 2011. 131 p. 
ISBN 978-9975-935-83-8.

ODAGIU, Iurie şi v. TODICĂ. Ex-
pertize judiciare. Ch.: Acad. „Ștefan cel 
Mare”, 2003. 76 p. ISBN 9975-930-35-2.

ODAGIU, Iurie, Sergiu NeSTOr, 
Anatolie ANDrONACHe et. al. Urme-
le materiale și corpurile delicte în activi-
tatea de urmărire penală. (Ghid pentru 
ofiţerul de urmărire penală). Ch.: Acad. 
„Ștefan cel Mare”, 2008. 103 p. ISBN 
978-9975-930-83-3.

ODAGIU, Iurie. Circumstanţele agra-
vante: tz. dr. Bucureşti: Univ. Bucureşti, 
2005. 241 p.

ODAGIU, Iurie. Circumstanţele cu 
caracter penal și efectele acestora asupra 
pedepsei penale: autoreferat (12.00.08). 
Ch., 2003. 27 p.

ODAGIU, Iurie. Circumstanţele cu 
caracter penal și efectele acestora asupra 
pedepsei penale: tz. dr. (12.00.08). Ch., 
2003. 164 p.

ODAGIU, Iurie. Criminalistica: note 
de curs. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 
2004. 146 p.

ODAGIU, Iurie. Problemar la tactica 
și metodica criminalistică. Ch.: Acad. 
„Ștefan cel Mare”, 2005. 136 p. ISBN 
9975-935-79-6.

ODAINIC (PRODAN) Mariana 
s-a născut la 24 aprilie 1981 în or. 

Cahul. În 1999 a absolvit Liceul teoretic 
„Mihai eminescu” în or. Bălţi. În 1998 
a făcut studii la Liceul „Andre Malra-
ux”, remiremont, Franţa. În 1999-2004 
a urmat studii de licență şi de masterat 
la Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, 

Facultatea Drept, cu 
specializare în Drept 
economic. Studiile de 
doctorat le-a efectuat 
la ULIM.

În 2007 a susținut 
teza de docto-
rat la specialitatea 
12.00.01-Teoria ge-
nerală a dreptului – 
Cauzalitatea – condiţie inerentă a răs-
punderii juridice, conducător ştiinţific 
Dumitru BALTAG, dr. hab., prof. univ.

Activitatea profesională şi-a început-
o în 2003, în funcţie de lector, ulterior, 
lector superior la Catedra drept civil a 
Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI. A 
ţinut prelegeri în domeniile: Drept ban-
car, Drept valutar, Drept comercial. Din 
2006, la ULIM, a fost lector, din 2008 – 
lector superior la Catedra drept public; 
disciplinele de predare: Dreptul bancar, 
Dreptul financiar și Dreptul fiscal. 

Și-a perfecţionat abilităţile profesi-
onale în cadrul stagiilor de formare: 
Reglementarea valutară pe teritoriul 
RM și controlul exportului și importului 
mărfurilor și serviciilor (2004), Fondul 
pentru susţinerea Antreprenoriatului și 
Dezvoltarea Micului Business (2004), 
Trainingul de dezvoltare profesională a 
tinerilor universitari (Centrul de re-
surse Curriculare din Moldova pentru 
învăţământul superior, 2004). 

A participat la conferinţe ştiințifice: 
Aspecte ale activităţii poliţiei la început 
de mileniu (2002), Poliţia și securitatea 
publică (2002), Evoluţia Constituţiona-
lismului în R. Moldova (2004), Dreptul 
naţional în contextul proceselor integra-
ţioniste europene (2006), Promovarea 
drepturilor omului în contextul integră-
rii europene: teorie și practică, (2013), 
Știința juridică universitară în contextul 

Mariana Odainic 
(Prodan)
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procesului de promovare a valorilor ge-
neral-umane (ULIM 2013, 2014, 2015), 
Organizarea administrației publice lo-
cale în RM în lumina experienței și a 
practicilor administrației locale din Eu-
ropa (Chişinău, 2015) etc.

Autor a peste 50 de publicaţii ştiin-
ţifice.

Bibliografie selectivă:
GUȘTIUC, A., M. PrODAN şi r. 

GÎrLeA. Drept bancar. vol. II. Ch.: 
elena vI, 2004. 220 p.

GUȘTIUC, A., M. PrODAN şi r. 
GÎrLeA. Elemente de drept bancar co-
munitar. Ch.: elena vI, 2004. 67 p.

GUȘTIUC, A., M. PrODAN şi v. 
CUȘNIr. Dreptul Afacerilor – reperto-
riu legislativ. Ch.: elena v I, 2004. 97 p.

ODAINIC, Mariana. Drept bancar 
european: suport de curs. Ch.: ULIM, 
2015. 59 p. ISBN 978-9975-124-75-1. 

ODAINIC, Mariana. Drept bancar 
și valutar: suport de curs. Ch.: ULIM, 
2015. 55 p. ISBN 978-9975-124-74-4. 

PrODAN, M. şi A. GUȘTIUC. Fo-
rex. Ch.: elena vI, 2004. 67 p.

PrODAN, M. şi A. GUȘTIUC. Re-
glementări valutare pe teritoriul RM. 
Ch.: elena vI, 2003. 86 p.

PrODAN, Mariana. Cauzalitatea-
condiţie inerentă a răspunderii juridice: 
tz. dr. (12.00.01). Ch., 2007. 175 p.

PrODAN, Mariana. Cauzalitatea-
condiţie inerentă a răspunderii juridice: 
autoreferat (12.00.01). Ch. 2007. 25 p.

PrODAN, Mariana. Particularită-
ţile concurenţei în condiţiile integră-
rii economice regionale: autoreferat 
(08.00.01). Ch., 2005. 26 p.

PrODAN, Mariana. Particularităţile 
concurenţei în condiţiile integrării eco-
nomice regionale: tz. dr. (08.00.01). Ch., 
2005. 121 p.

PrODAN, Mariana et. al. Drept civil. 
Persoane. Ch.: elena vI, 2004. 172 p. 
ISBN 9975-935-24-9.

 * * *
ODAINIC, Mariana. efectele 

intervențiilor băncii centrale pe piața 
valutară. In: Știința juridică universita-
ră în contextul procesului de promovare 
a valorilor general-umane: materialele 
conf. șt., 14 noiem. 2014. Ch.: ULIM, 
2014, рp. 40-49.

ODAINIC, Mariana. Orientarea pro-
europeană a republicii Moldova prin 
prisma reglementărilor economico-fi-
nanciare fundamentale. Studii Juridice 
Universitare. 2013, 1-2. ISSN 1857-
4122.

ODAINIC, Mariana. Unele instru-
mente de politică monetară şi valutară 
ale băncii centrale. Studii Juridice Uni-
versitare. 2014, 1-2, 68-74. ISSN 1857-
4122.

ODAINIC, Mariana. Perspectivele 
Uniunii Bancare europene prin pris-
ma Principiului independenţei Bănci-
lor Centrale Naţionale. In: Promovarea 
drepturilor omului în contextul integră-
rii europene: materialele conf. intern. 
șt.-pract. « 18 oct. 2013. Ch., 2013, pp. 
42-49. 

PrODAN, M. şi A. GUȘTIUC. De-
posit insurance schemes-world revew. 
In: Anale șt. ale Acad. „Ștefan cel Mare” 
a MAI al RM. St. socioumanistice. Ser. 
Drept Privat. Ch., Ch., 2004, 4, pp. 49-
63.

PrODAN, Mariana. Indicele bursier 
CNvM-32. In: Anale șt. ale Acad. „Ște-
fan cel Mare” a MAI al RM. St. sociou-
manistice. Ser. Drept Privat. Ch., 2003, 
3, pp. 61-65

PrODAN, Mariana. reglementarea 
juridică a raportului cauzal în cadrul 
instituţiei răspunderii juridice civi-
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le. Legea și viaţa. 2007, 7, 49-53. ISSN 
1810-309X.

PrODAN, Mariana. Securitatea va-
lutară ca element al securităţii publice. 
In: Poliţia și securitatea publică: materi-
alele conf. intern. șt.-pract., 9 dec. 2002. 
Ch., 2003, pp. 100-103.

PrODAN, Mariana. Transferurile 
bancare. Analele șt. ale Acad. „Ștefan cel 
Mare” a MAI al RM. Ser. Drept public. 
2002, 62-69. ISSN 1857-2391.

PrODAN, Mariana. Unele reflecţii 
privind reglementarea valutară pe teri-
toriul rM. Analele șt. ale Acad. „Ștefan 
cel Mare” a MAI al RM. Ser. Drept pu-
blic. 2002, 5155. ISSN 1857-2391.

ODINOKAIA (NEGURĂ) Ina s-a 
născut la 21 iulie 1980 în s. regi-

na Maria, r-nul Soroca. În 1994-2000 
a făcut studii la Colegiului Pedago-
gic „Mihai eminescu” din or. Soroca. 
Și-a continuat studiile la Facultateа de 
Drept a Universității de Stat „Alecu 
russo” din Bălţi, specializarea Drept 
internaţional (1999-2003) şi tot acolo, 
în 2004, a urmat studiile de masterat. 
În 2004-2010 a făcut studii de doctorat 
la Facultatea de Drept a USM.

În 2010 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.03-Drept privat – 
Locul și rolul dreptului protecţiei sociale 
în sistemul de drept al RM, conducător 

ştiinţific Nicolae rO-
MANDAȘ, dr., prof. 
univ.

Din 2003 şi-a 
desfăşurat activita-
tea profesională la 
Catedra de drept a 
Universității de Stat 
„Alecu russo” din 
Bălţi: asistent univer-

sitar, lector (2005), din 2010 – lector 
superior la Catedra drept public, fiind 
titular al disciplinelor: Dreptul protec-
ţiei sociale, Protecţia juridică a dreptu-
rilor omului, Elemente de Drept public 
(cu predare în limbile română şi rusă). 

Bibliografie selectivă:
ODINOKAIA, Ina. Locul și rolul 

dreptului protecţiei sociale în sistemul 
de drept al RM: autoreferat (12.00.03). 
Ch., 2010, 27 p.

ODINOKAIA, Ina. Locul și rolul 
dreptului protecţiei sociale în sistemul 
de drept al RM: tz. dr. (12.00.03). Ch., 
2010. 234 p.

rOMANDAȘ, Nicolae, Ludmila 
PrOCA şi Ina ODINOKAIA-NeGU-
rĂ. Dreptul protecţiei sociale: manual. 
Ch.: Foxtrot SrL, 2011. 384 p. ISBN 
978-9975-4180-0-3.

 * * *
ODINOKAIA, Ina. Asigurările soci-

ale – element constitutiv al sistemului 
de protecţie socială. In: RM în contextul 
geopolitic contemporan și perspectivele 
integrării europene: materialele conf. 
intern. șt. anuale a tinerilor cercetători. 
ed. a 4-a. Ch.: Pontos, 2010, cc. 67-69.

ODINOKAIA, Ina. Aspecte contro-
versate privind metoda de reglementa-
re a dreptului protecţiei sociale. Legea și 
viaţa. 2009, 6, 34-39. ISSN 1810-309X.

ODINOKAIA, Ina. Consideraţii 
doctrinare privind funcţiile protecţi-
ei sociale. Revista Naţională de Drept. 
2009, 8, 28-32. ISSN 1811-0770.

ODINOKAIA, Ina. Consideraţii re-
feritoare la conexiunea noţiunilor de 
protecţie socială şi securitate socială. 
Revista Naţională de Drept. 2009, 2, 47-
54. ISSN 1811-0770.

ODINOKAIA, Ina. evoluţia dreptu-
lui la securitate socială până şi după 

Ina Odinokaia 
(Negură)
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consacrarea în Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului. In: Declaraţia 
Universală a Drepturilor omului – pi-
lon în protecţia juridică a Drepturilor 
și libertăţilor fundamentale în decurs de 
60 de ani: materialele conf. intern. șt.-
pract., 11 dec. 2008, Bălţi. Ch.: Pontos, 
2009, pp. 125-137.

ODINOKAIA, Ina. Impactul globa-
lizării asupra drepturilor omului. In: 
Probleme actuale în domeniul drepturi-
lor omului: materialele conf. intern. șt.-
pract., dedicată Zilei Internaţionale a 
Drepturilor Omului, 10 dec. 2007, Bălţi. 
Ch.: Pontos, 2008, pp. 21-27.

ODINOKAIA, Ina. reflecţii privind 
obiectul de reglementare a dreptului 
protecţiei sociale. Legea și viaţa. 2009, 
5, 38-43. ISSN 1810-309X.

ODINOKAIA, Ina. reflecţii privind 
particularităţile reformei sistemului de 
asigurări sociale. In: Premisele dezvol-
tării economiei naţionale în contextul 
crizei economice: materialele conf. șt.-
practice intern., 28-29 mai 2010. Bălţi: 
Presa univ. bălţeană, 2010, pp. 98-101.

ODINOKAIA, Ina. reformarea Or-
ganizaţiei Naţiunilor Unite – imperativ 
al secolului XXI. In: Probleme actuale 
în domeniul drepturilor omului: materi-
alele conf. intern. șt.-pract., dedicată Zi-
lei Internaţionale a Drepturilor Omului, 
10 dec. 2007, Bălţi. Ch.: Pontos, 2008, 
pp. 93-102.

ODINOKAIA, Ina. riscul social – 
generatorul raporturilor de protecţie 
socială. Revista Naţională de Drept. 
2009, 7, 29-33. ISSN 1811-0770.

 * * *
ОДИНОКАЯ, И.И. и Е. КУЛИК. 

Совет по правам человека – глав-
ный механизм защиты прав челове-
ка в системе ООН. В: Probleme actu-
ale în domeniul drepturilor omului: ma-

terialele conf. intern. șt.-pract., 10 dec., 
Bălţi. Ch., 2008, сс. 164-172.

ОДИНОКАЯ, И.И. Перспективы 
развития социального права и пра-
ва социального обеспечения. В: Ми-
ровой правопорядок как итог Вто-
рой мировой войны: развитие госу-
дарства и права во второй полови-
не XX-начале XXI вв: сб. X междунар. 
межвузовской науч.-практ. конф. 
СПб, 2010, cc. 123-127.

ОДИНОКАЯ, Инна. Теоретиче-
ский анализ соотношения социаль-
ного права и права социального 
обеспечения. Закон и жизнь. 2010, 5, 
45-49. ISSN 1810-3081.

ORÎNDAȘ Victor s-a născut la 25 
februarie 1969 în or. Briceni. În 

1986 a absolvit, cu medalie de argint, 
Școală de matematică din or. Lipcani. 
Și-a urmat studiile la USM Facultatea 
de Drept: licența (specialitatea Drept 
internaţional, 1989-1994), studiile de 
masterat (specialitatea Drept public, 
2000) şi doctorantura (2003).

În 2003 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.09-Drept procesual 
penal – Liberarea provizorie pe cauţiu-
ne în sistemul măsurilor preventive. 

A făcut stagii de instruire profesio-
nală şi cercetare: la INJ (Washington 
DC, SUA, 1997), Protecția drepturilor 
şi libertăţilor civile 
(Florida State Uni-
versity, Tallahassee, 
SUA, 1995), Protec-
ţia drepturilor civile 
și de reformare a sis-
temului judecătoresc 
(2003).

Și-a început ac-
tivitatea profesio- Victor Orîndaș
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nală, în 1994, în funcţia de procuror 
adjunct la Procuratura sect. Ciocana, 
(1994-1996).Ulterior – consilier senior 
la Procuratura Generală a rM (1996-
1997), jurist la Institutul est-West Ma-
nagement, Centrul pentru reforma 
Businessului Privat (1998-2000); avo-
cat licenţiat (1997-2003). În 2004-2015 
a fost judecător la judecătoria econo-
mică de Circumscripție Chişinău.

Lector la Facultatea de Drept a USM, 
cursul Drept procesual penal (1997-
2003), conferenţiar universitar la 
USeM şi USM (din 2003).

În 2002-2003 a fost consultant la 
Clinica juridică a Facultăţii de Drept 
a USM. A participat la elaborarea Pro-
iectului Civic Education Project, spon-
sorizat de Universitatea Yale, SUA, 
(2000-2002). Membru al Asociației 
judecătorilor din rM şi membru al 
Resource Center Moldova de pe lângă 
Ambasada SUA la Chişinău.

Autor a peste 30 de lucrări ştiinţifice.

Bibliografie selectivă:
OrÎNDAȘ, victor. Liberarea provi-

zorie pe cauţiune în sistemul măsurilor 
preventive: tz. (12.00.09). Ch. 2003. 
173 p.

OrÎNDAȘ, victor. Liberarea provi-
zorie pe cauţiune în sistemul măsurilor 
preventive: autoreferat (12.00.09). Ch., 
2003. 23 p.

OrÎNDAȘ, victor şi Tudor OSOIA-
NU. Procedură penală: Partea generală. 
Curs universitar. Ch., 2004. 256 p. ISBN 
9975-9835-5-3. 

OrÎNDAȘ, victor. Procedură penală. 
Ch.: Ce USM, 2001. 300 p. ISBN 9975-
70-045-4.

 * * *
OrÎNDAȘ, victor. Asigurarea mij-

loacelor de probă prin intermediul 

cauţiunii. Revista Naţională de Drept, 
2001, 2, 32-34.

OrÎNDAȘ, victor. Tipurile liberării 
provizorii pe cauţiune ca măsură pre-
ventivă în procesul penal. In: Analele 
șt. ale USM. Ser. Șt. umanistice. Ch., 
2002, 1, pp. 323-325. ISSN 1857-3622.

ORLOV (PUTEA) Maria s-a năs-
cut la 26 ianuarie 1956 în s. Și-

reuţi, r-nul Briceni. În 1971, după 
absolvirea Școlii de opt ani, a devenit 
studentă la Școala de Medicină din or. 
Orhei. În 1977-1983 a făcut studii la 
Facultatea de Drept a USM. 

În 1996 a susținut, teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.02-Drept public – 
Răspunderea administrativă în lumina 
legislaţiei RM, conducător ştiinţific Tu-
dor DrĂGANU, dr., prof. univ.

A lucrat în calitate de: soră medica-
la la Spitalul de Urgență din Chişinău 
(1974-1978), executor judiciar la jude-
cătoria Centru (1978-1980), marinar în 
Flota Maritimă de Nord (Arhanchelsk, 
1980-1983), la Direcția Propagandă a 
Ministerului Agriculturii (1983-1985). 

Cariera profesională militară şi-a în-
ceput-o din 1985, inițial ca soldat de 
rând, apoi ofiţer de poliţie, în diverse 
subdiviziuni ale MAI şi se încheie in 
2006, în grad de locotenent-colonel.

Din 1991 activitatea de bază a fost cea 
ştiințifico-didactică 
în materie de drept 
public, în special 
drept administra-
tiv, în instituțiile de 
învățământ superior 
din țară: lector (1992-
1998), conferenţiar 
universitar, şef Cate-
dră management po-

Maria Orlov 
(Putea)
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liţienesc şi instruire aplicativă (2004-
2006) la Academia de Poliţie „Ștefan 
cel Mare” a MAI din rM, conferenţiar 
universitar, şef Catedră ştiinţe juridice 
la AAP (1998-2004), şef Catedra ştiinţe 
administrative, conferenţiar universi-
tar la Facultatea relaţii Internaţionale 
Științe Politice şi Administrative a USM 
(2006-2008), profesor universitar la 
Catedra drept public a Universității de 
Stat „B.P. Hasdeu” Cahul (2008-2009), 
conferenţiar universitar la Facultatea 
de Drept a USeM, (2010-2011), confe-
renţiar universitar la Catedra de drept 
public a Universității de Stat „Alecu 
russo” din Bălți (din 2011), cercetător 
coordonator la Institutul de Cercetări 
juridice şi Politice a AȘM (din 2015). 
În anul 2000 a obținut titlul ştiințifico-
didactic conferențiar universitar. Con-
ducător ştiințific la tezele de doctorat 
(din 2003).

A contribuit, în calitate de membru al 
grupului de lucru, la elaborarea proiec-
tului Legii contenciosului administrativ, 
nr.793/2000 (1999-2000), precum şi a 
altor acte normative. expert local în 
Proiectele USAID, PNUD, SOrOS ş. a. 

În 2001 a devenit membru al Uniunii 
Avocaților din Moldova, avocat pe cau-
ze de Contencios administrativ. 

În 2006, împreună cu alți colegi a 
fondat AO Institutul de Științe Ad-
ministrative din RM (ISAM), care o 
conduce, contribuind la dezvoltarea 
ştiinței administrației din rM, or-
ganizând conferințe cu participare 
internațională. Coordonator al edită-
rii şi publicării în Caietul Științific al 
ISAM a comunicărilor, prezentate la 
aceste întruniri ştiințifice. Publicațiile 
sunt distribuite Bibliotecilor din țară 
şi de peste hotare, precum şi amplasate 
pe site-ul ISAM - www.isam.fd.md.

expert şi şef al echipei din rM în 
rețeaua OLA (Observatory on Local 
Autonomy, www.ola-europe.com), 
care include 36 de țări preocupate de 
reformarea, simplificarea şi ajustarea 
sistemului de administrație publică 
locală la modelul optim de asigurare a 
bunei guvernări în interesul poporului 
(din 2012), Membru al Colegiului dis-
ciplinar al judecătorilor (2016)..

Membru al Comitetului ştiinţific a mai 
multor reviste de specialitate: Revista de 
Drept Public (Bucureşti, românia), Revue 
Européenne du Droit Social (Târgovişte, 
românia), Academic Journal of Law and 
Governance, (Craiova, românia), Acta 
Universitatis Danubious Administratio 
(Galaţi, românia), Fiat Iustitia Faculty 
of Law („Dimitrie Cantemir” Christian 
University Bucharest, românia).

Bibliografie selectivă:
OrLOv, Maria şi Ștefan BeLeCCIU. 

Drept administrativ. Ch.: elena vI SrL, 
2005. 270 p. ISBN 9975-935-88-5.

OrLOv, Maria, Boris NeGrU, euge-
nia COjOCArI et. al. „Qvo vadis Mol-
dova?”: Administraţia publică. resp. 
de ed. Mihai PereBINOS. Ch.: Tacis, 
2002. 224 p. 

OrLOv, Maria, S. DOGOTArU, 
Ștefan BeLeCCIU et. al. Ghid de ur-
banism și amenajare a teritoriului. Ch.: 
Tip. Sinectica-Com, 2006. 256 p. ISBN 
9975-9584-4-3.

OrLOv, Maria, S. DOGOTArU, 
Ștefan BeLeCCIU, L. BeLeCCIU. Co-
mentariu la Legea Serviciilor Publice de 
Gospodărie Comunală. Ch.: Tip. Com-
binatul poligrafic, 2004. 96 p. ISBN 
9975-901-49-2.

OrLOv, Maria. Curs de contencios 
administrativ. Ch.: elena vI SrL, 2009. 
158 p. ISBN 978-9975-106-32-0.
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OrLOv, Maria. Drept administrativ: 
note de curs. Partea I. Ch.: elena vI 
SrL, 1999. 110 p.

OrLOv, Maria. Drept administrativ: 
note de curs. Partea II. Ch.: elena vI 
SrL, 2000. 150 p.

OrLOv, Maria. Drept administrativ. 
Ch.: epigraf, 2001. 216 p. ISBN 9975-
903-35-5.

OrLOv, Maria. Răspunderea admi-
nistrativă în lumina legislaţiei RM: re-
zumatul tz. dr. de doctorat. Cluj-Napo-
ca: Universitatea „Babeş-Bolyai”, 1995. 
21 p.

OrLOv, Maria. Răspunderea admi-
nistrativă în lumina legislaţiei RM: tz. 
dr. Cluj-Napoca: Universitatea „Babeş-
Bolyai”, 1995. 193 p.

OrLOv, Maria. Răspunderea în drep-
tul administrativ: Aspect teoretic. Co-
ord. şt. Tudor DrĂGANU. Ch., 1997. 
117 p.

 * * *
MOCANU, I. şi Maria OrLOv. Im-

pactul tendinţelor federaliste ale Ue 
asupra statelor membre şi candidate. 
Caietul șt. al ISAM. 2007, 1, 110-115.

OrLOv, Maria şi eduard DeM-
CIUC. Contractul de achiziții publice 
– o categorie a contractelor adminis-
trative, Caietul șt. al ISAM. 2014, 6, 
351-360.

OrLOv, Maria şi Ioana Alexandra 
OrLOv. La democratie atomisee au 
21eme siecle: crise du caractere repre-
sentatif de l’etat. In: La représentati-
on de l’Etat dans les pays membres de 
l’Union Européenne. Iaşi, 2015, pp. 115-
122. 

OrLOv, Maria şi Ioana Alexandra 
OrLOv. Marché de travail entre pro-
tectionnisme sous pression de la cri-
se économique et globalisation: Une 
approche comparative entre la répu-

blique de Moldova et la roumanie. Re-
vue Européenne du Droit Social. 2014, 
III, 2, 184-193. ISSN 2393-073X.

OrLOv, Maria şi Loredana vÎLCU 
NISAND. Le rapport entre le pouvoir 
judiciaire et le contentieux adminis-
tratif. In: La jurisprudence des autorités 
jurisdictionnelles – source de droit? Iaşi, 
2013, pp. 41-48.

OrLOv, Maria şi Lucia LeONTIev. 
Caracterul unitar al statului – o dilemă 
între prevederile Constituţiei republi-
cii Moldova şi separatismul transnis-
trean. In: Administraţia publică – între 
misiuni și constrângeri bugetare. Bucu-
reşti: Wolters Kluwer, 2014, pp. 48-55. 
ISBN 978-606-820-165-8.

OrLOv, Maria şi roman 
STArSȘCIUC. Formele de stat şi for-
mele de guvernământ. Consacrarea 
constituțională a acestora. In: Constitu-
ţia și societatea contemporană: materi-
alele conf. intern. 14 dec. 2014, Ploiești. 
Bucureşti, 2014, pp. 462-472.

OrLOv, Maria şi roman 
STArSȘCIUC. role of civil society in 
strengthening statehood and demo-
cracy. Fiat Iustitia. 2014, 1, 136-141. 
ISSN 2320-2696. 

OrLOv, Maria şi S. DOGOTArU. 
Public-private partenership în refor-
ming public services of special interest. 
Caietul șt. al Institutului de Șt. Adminis-
trative „Paul Negulescu”. 2006, 8, 275-
285.

OrLOv, Maria şi Șerban ALeXIA-
NU. Aspecte din activitatea universita-
ră a profesorului de drept public de la 
Facultatea de Drept din Cernăuţi Ghe-
orghe Alexianu. Caietul șt. al ISAM. 
2012, 55-64.

OrLOv, Maria şi vlad CANŢÎr. Le 
caractère imperatif et obligatoire des 
normes de droit public. In: Efficiency 
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of Legal Norms. Cluj-Napoca, 2012, pp. 
246-251.

OrLOv, Maria, virginia veDINAȘ 
şi vlad CANŢÎr. La formation et la 
carrière des fonctionnaires publics de 
la roumanie et de la république de 
Moldavie. Revue Européenne du Droit 
Social. 2013, XvIII, 1, 140-153. ISSN 
2393-073X.

OrLOv, Maria. Achizițiile publice ca 
formă de parteneriat public-privat. In: 
Aspecte inovative în legislația achizițiilor 
publice. Repercusiuni asupra accesării și 
managementului fondurilor structurale. 
Bucureşti, 2011, pp. 106-113.

OrLOv, Maria. Administraţia publi-
că în ţările poli etnice. Revista de Drept 
public. 2005, 1, 144-147. ISSN 1224-
4872.

OrLOv, Maria. Controlul adminis-
trativ al autorităţilor publice locale. 
Caietul șt. al Institutului de Șt. Adminis-
trative „Paul Negulescu”. Sibiu, 2003, 5, 
495-505.

OrLOv, Maria. De la centralisation 
a la décentralisation des services pu-
blics dans la republique de Moldova. 
In: Modernizarea administraţiei publice 
în contextul integrării europene. Bucu-
reşti, 2002, pp. 188-191.

OrLOv, Maria. justiţia administrati-
vă în rM. Părţile în proces. Caietul șt. 
al ISAM. 2009, 3, 396-410.

OrLOv, Maria. La codification du 
contentieux administratif. Curentul Ju-
ridic. 2013, 1, 87-92. ISSN: 1224-9173

OrLOv, Maria. Locul şi rolul prefec-
tului în sistemul administraţiei publice. 
Administrarea publică. 2000, 1, 47-52. 
ISSN 1813-8489.

OrLOv, Maria. Prevederile constitu-
ţionale ale unor drepturi, garanţii. In: 
10 ani sub auspiciile Constituţiei RM. 
Ch., 2004, pp. 126-130.

OrLOv, Maria. Principii şi elemente 
de procedură ale justiţiei administra-
tive. Caietul șt. al ISAM. 2008, 2, 111-
116.

OrLOv, Maria. răspunderea admi-
nistraţiei pentru daune aduse particu-
larului. Caietul șt. al Institutului de Șt. 
Administrative „Paul Negulescu”. 2005, 
7, 95-101.

OrLOv, Maria. reflecţii asupra 
procedurii de examinare a litigiilor de 
contencios administrativ in rM. Caie-
tul Științific al ISAM. 2012, 12-14, 379-
387.

OrLOv, Maria. reforma constituţio-
nală din rM. Impactul acesteia asupra 
bunei guvernări. Caietul Știinţific al 
ISAM. 2011, 4, 8-12.

OrLOv, Maria. Statutul juridic al 
funcţionarului public. Administrarea 
publică. 2003, 2, 49-55. ISSN 1813-
8489.

OrLOv, Maria. The Operating Prin-
ciples of Public Service. Journal of Da-
nubian Studies and Research. 2012, 2. 
ISSN: 2284-5224.

OrLOv, Maria. Theoretical and 
Practical Aspects regarding the Limits 
of Decentralization Basedon the ex-
perience in the republic of Moldova. 
Academic Journal of Law and Gover-
nance. 2013, 1, 83-89.

OrLOv, Maria. Unele reflectii asu-
pra caracterului imperativ si obligato-
riu al normelor de drept public. Admi-
nistrarea Publică. 2012, 2, 59-64.

OrLOv, Maria. Unele reflecţii pri-
vind reformele prevăzute în Acordul 
de Asociere dintre Uniunea europeană 
şi republica Moldova In: Administra-
ţia publică în Europa celor 28. Dimen-
siune juridică și managerială: materia-
lele conf. intern. 21 apr. 2014, Ploiești. 
Bucureşti, 2014, pp.59-66. 
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OSADCII Cornel s-a născut la 29 
martie 1978 în s. Tănătari, r-nul 

Căuşeni. După absolvirea Școlii medii 
din satul natal (1995), şi-a continuat 
studiile la Academia de Poliţie „Ștefan 
cel Mare” (1996-2001). La aceiaşi in-
stituţie a absolvit masteratul (2002) şi 
doctorantura (2006).

În 2010 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.08 Drept penal – Di-
ferenţierea și individualizarea executării 
pedepsei închisorii, conducător ştiinţific 
Gheorghe GLADCHI, dr. hab., prof. univ.

În 2001 a fost angajat la colegiul de 
Poliţie „Dimitrie Cantemir” în calitate 
de lector la Catedra discipline juridice. 

Din 2002 şi-a desfăşurat activitatea 
la Academia MAI „Ștefan cel Mare” în 
calitate de lector la Catedra ştiinţe pe-
nitenciare, din 2003 – lector, apoi lec-
tor superior la Catedra ştiințe penale, 
prodecan al Facultății de Drept. 

Membru al SȘP la specialitatea Drept 
penal din cadrul Academiei „Ștefan cel 
Mare” a MAI.

În 2009 i s-a conferit categoria de 
calificare superioară Maestru; locote-
nent-colonel de poliţie.

Bibliografie selectivă:
CArP, Simion, Cornel OSADCII, 

şi Oleg rUSU. Drept execuţional pe-
nal: pentru uzul studenţilor. Ch.: Acad. 
„Ștefan cel Mare” a MAI al rM, 2007. 
447 p. ISBN 978-9975-930-19-2.

OSADCII, Cor-
nel. Diferenţierea și 
individualizarea exe-
cutării pedepsei în-
chisorii: autoreferat 
(12.00.08). Ch., 2010. 
38 p.

OSADCII, Cornel. 
Diferenţierea și indi-

vidualizarea executării pedepsei închi-
sorii: tz. dr. (12.00.08). Ch., 2010. 208 p.

  * * *
OSADCII, Cornel şi Oleg rUSU. 

Probleme legate de diferenţierea exe-
cutării pedepsei cu închisoarea. In: 
Analele șt. ale Acad. „Ștefan cel Mare”. 
Ser. Șt. socioumanistice. ed. a vII-a. 
Ch., 2006, pp. 100-103.

OSADCII, Cornel. Aspecte crimi-
nologice şi psihologice de clasificare a 
condamnaţilor la închisoare. In: Drep-
tul naţional în contextul proceselor in-
tegraţioniste europene: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 22 dec. 2006, IRIM. 
Ch.: IrIM, 2007, pp. 230-234.

OSADCII, Cornel. Clasificarea 
condamnaţilor – aspecte criminolo-
gice şi psihologice. În. Analele șt. ale 
Acad. „Ștefan cel Mare”. Ser. Șt. socio-
umanistice. ed. a vIII-a. Ch., 2008, 
pp. 97-100.

OSADCII, Cornel. Conceptul indi-
vidualizării executării pedepsei cu în-
chisoarea. Revista Naţională de Drept. 
2009, 2, 63-66. ISSN 1811-0770.

OSADCII, Cornel. Conceptul, con-
ţinutul şi importanţa clasificării con-
damnaţilor. In: Analele șt. ale Acad. 
„Ștefan cel Mare”. Ser. Șt. socioumanis-
tice. ed. a vII-a. Ch., 2006, pp. 108-
112.

OSADCII, Cornel. Diferenţierea 
condamnaţilor în procesul executării 
pedepsei cu închisoare. In: Probleme 
actuale de prevenire și combatere a cri-
minalităţii: anuar șt. al Acad. „Ștefan 
cel Mare”. ed. a vIII-a. Ch., 2008, pp. 
201-207.

OSADCII, Cornel. Individualizarea 
executării pedepsei cu închisoarea ca 
principiu al dreptului excecuţional pe-
nal. Revista Naţională de Drept. 2009, 
1, 58-63. ISSN 1811-0770.Cornel Osadcii
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OSADCII, Cornel. Individualizarea 
pedepsei cu închisoarea: concept şi 
definire. In: Criminalitatea regională. 
Probleme și perspective de prevenire și 
combatere: materialele conf. intern. șt.-
pract., 25-26 mai 2005. Ch.: Acad. „Ște-
fan cel Mare”, 2005, pp. 406-409.

OSADCII, Cornel. Instruirea speci-
alizată în pregătirea profesională a ca-
drelor pentru sistemul penitenciar. In: 
Perfecţionarea continuă a cadrelor din 
organele afacerilor interne și optimizarea 
procesului de instruire profesională: ma-
terialele conf. intern. șt.-pract., 20-21 dec. 
2002. Ch.: Știinţa, 2003, pp. 213-215.

OSMOCHESCU Eugeniu s-a năs-
cut la 31 iulie 1972 în or. Chişinău. 

În 1994 a absolvit Facultatea de Drept a 
USM. În 1996-1997 a făcut masteratul 
la Facultatea de Drept a Universității 
Maastricht, Olanda. 

În 2005 a susținut teza de docto-
rat la specialitatea 12.00.10-Drept 
internațional public – Efectul juridic și 
supremaţia dreptului Uniunii Europene, 
conducător ştiinţific victoria ArHI-
LIUC, dr. hab., prof. univ.

În 1994 şi-a început activitatea profe-
sională în calitate de lector la Catedra 
de drept internaţional şi drept al rela-
ţiilor economice externe a Facultăţii de 
Drept a USM. 

În 1995-2008 a exercitat funcția de 
consilier în diverse instutuţii naţionale 
şi internaţionale. În 2009 a fost numit 
în funcţia de specialist Senior pentru 
dezvoltarea sectorului privat în Corpo-
raţia Financiară Internaţională (Gru-
pul Băncii Mondiale, Belgrad, Serbia).

Bibliografie selectivă:
OSMOCHeSCU, eugeniu şi Allan 

THATHAM. Dreptul 
Uniunii Europene. 
Ch.: ArC, 2003. 507 
p. ISBN 9975-61-
286-5.

OSMOCHeSCU, 
eugeniu. Drept co-
munitar european, 
note de curs. Ch.: Tip. 
Centrală, 2001. 84 p.

OSMOCHeSCU, eugeniu. Efectul 
juridic și supremaţia dreptului Uniunii 
Europene: autoreferat (12.00.10). Ch., 
2004. 23 p.

OSMOCHeSCU, eugeniu. Efectul 
juridic și supremaţia dreptului Uniunii 
Europene: tz. dr. (12.00.10). Ch., 2004. 
154 p.

OSMOCHeSCU, eugeniu. Supre-
maţia dreptului Uniunii Europene. Ch.: 
reclama, 2006. 155 p. ISBN 978-9975-
900-02-7.

 * * *
OSMOCHeSCU, eugeniu şi v. rOȘ-

CA. Consideraţii generale asupra eva-
luării credibilităţii în procedura de azil. 
Avocatul Poporului. 2008, 11, 28-30. 
ISSN 1819-7141.

OSMOCHeSCU, eugeniu. efectul 
direct al normelor Dreptului comu-
nitar originar. Revista de Filosofie și 
Drept. 2004, 1-3, 87-95. ISSN 0236-
3062.

OSMOCHeSCU, eugeniu. Freedom 
of expression. Buletinul Asociaţiei Ti-
nerilor Juriști din Moldova. 1998, 2, 17-
23.

OSMOCHeSCU, eugeniu. Impo-
zitarea în rM. Uniunea europeană şi 
rM. In: Implementarea Acordului de 
Parteneriat și Cooperare RM-UE. Ch., 
1999, pp. 125-182.

OSMOCHeSCU, eugeniu. Impozi-
tarea. Studii Comparative a legislaţiei 

Eugeniu Osmochescu
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rM şi Uniunii europene. In: Asistenţa 
în implementarea APC și OMC și a Pla-
nului de acţiuni UE/Moldova în cadrul 
Politicii europene de vecinătate. Part. v. 
Ch., 2007, pp. 265-296.

OSMOCHeSCU, eugeniu. Moldo-
van Taxation. In: The European Union 
and the Republic of Moldova. Imple-
menting the Partnership and Coopera-
tion Agreement. Ch.: Tacis, 1999, pp. 
130-186.

OSMOCHeSCU, eugeniu. Policies, 
Strategies and Future Tasks în Moldo-
va. In: E-Government: Policies, Strate-
gies and Future Tasks / COTI & KOICA. 
Seoul, 2001, pp. 22-45.

OSMOCHeSCU, eugeniu. Polish 
Best Practices on european Integra-
tion Process – recommendations for 
Moldova. In: CASE Poland: studies and 
analyses. Warsaw, 2005, pp. 112-114.

OSMOCHeSCU, eugeniu. Premisele 
pentru supremaţia dreptului Uniunii 
europene. Revista de Filosofie și Drept. 
2003, 1-3, 93-98. ISSN 0236-3062.

OSMOCHeSCU, eugeniu. Princi-
piul subsidiarităţii în cadrul Dreptului 
Uniunii europene. Revista de Filosofie 
și Drept. 2006, 1-3, 87-92. ISSN 0236-
3062.

OSMOCHeSCU, eugeniu. Procedu-
ra de contestare a deciziilor în materia 
de determinare a statutului de refugiat. 
Revista de drept de Azil și Drept Umani-
tar. 2004, 1, 7-12. ISSN 1857-0275.

OSMOCHeSCU, eugeniu. rolul Ad-
ministratorului în procedura de faliment. 
In: Reforma agrară. Falimentul – analiză, 
comentarii. Ch., 1999, pp. 31-48.

OSMOCHeSCU, eugeniu. Sistemul 
fiscal al rM. Buletinul Asociaţiei Tineri-
lor Juriști din Moldova. 1999, 4, 29-41.

OSMOCHeSCU, eugeniu. Suprema-
ţia dreptului Uniunii europene asupra 

dreptului intern al statelor membre. 
Revista de Filosofie și Drept. 2006, 1-3, 
59-71. ISSN 0236-3062.

OSMOCHeSCU, eugeniu. Taxati-
on. In: Comparative Studies on EU and 
Moldovan legislation. Support to PCA 
and WTO Implementation and to EU/
Moldova European Neighbourhood Po-
licz Action Plan. Ch., 2007, pp. 263-304.

OSMOCHeSCU, eugeniu. The re-
public of Moldova în a pan-european 
System for the Protection of Human 
rights. Buletinul Asociaţiei Tinerilor 
Juriști din Moldova. 1997, 1, 16-37.

OSMOCHeSCU, eugeniu. The Uni-
ted Nations and Human rights. Buleti-
nul Asociaţiei Tinerilor Juriști din Mol-
dova. 1998, 2, 20-37.

OSMOCHeSCU, eugeniu. The Uni-
ted Nations and Human rights. Part II. 
Buletinul Asociaţiei Tinerilor Juriști din 
Moldova. 1998, 3, 20-28.

OSMOCHESCU Nicolae s-a năs-
cut la 12 noiembrie 1944 în lo-

calitatea Șumiţa, românia. În 1961 
a absolvit Școala medie nr. 10 din or. 
Chilia, reg. Odesa, Ucraina. În perioa-
da 1961-1963 a fost cursant la Școala 
profesional-tehnică nr. 1 din Chişinău, 
după care a lucrat, în calitate de asam-
blor radio, la uzina Electrotocipribor. În 
1963-1966 a satisfăcut serviciul militar 
în termen – marinar în Flota Militară 
Baltică, după care, 
până în 1968, a lucrat 
ca tehnician radio la 
Aeroportul Aviaţiei 
Civile, Serviciul radi-
ocomunicaţii.

În 1968-1973 a fă-
cut studii la Faculta-
tea de Drept a USM. Nicolae Osmochescu
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A urmat doctorantura (1974-1977) şi 
un stagiu profesional (1981) la Univer-
sitatea de Stat „M.v. Lomonosov” din 
Moscova, Facultatea de Drept, speci-
alizarea Drept internațional public. În 
1982, a susținut teza de doctorat la spe-
cialitatea 12.00.10-Drept internațional 
– Международное право и консти-
туции современных государств, 
conducător ştiințific G.I. TUNKIN, dr. 
hab., prof. univ.

Activitatea profesională şi-a 
desfăşurat-o în cadrul Facultății de 
Drept a USM: lector (1973), lector 
superior (1977-1990), şef la Catedra 
drept internaţional şi dreptul relaţiilor 
economice externe (1992-1993), con-
ferenţiar universitar (din 2001), profe-
sor universitar. Membru al Consiliului 
Facultății de Drept.

A exercitat şi funcţii de stat: vice-
prim-ministru în cadrul MAe al rM 
(1990-1992, 1994-1995), consilier de 
Stat al Preşedintelui rM pentru pro-
blemele de politică externă şi drept 
(1993-1994), judecător, apoi, judecă-
tor de categorie superioară la Curtea 
Constituţională a rM (1995-1998). A 
îndeplinit misiuni diplomatice în Uz-
bekistan, Tadjikistan, Kirghiztan, în 
calitate de Ambasador extraordinar şi 
Plenipotenţiar al rM (1998-2001). 

Membru al Comisiei pentru elabora-
rea proiectului Constituţiei RM (1991-
1994 şi 2009-2010). În 1993-1996 – con-
ducător al Comisiei rM pentru regle-
mentarea conflictului transnistrean şi 
conducătorul delegaţiei rM la negocie-
rile moldo-ruse, privind retragerea tru-
pelor ruse ale Armatei a 14-a din rM. 
Membru al Comisiei pentru selectarea 
candidaţilor la funcția de judecător la 
Curtea Constituțională din partea Gu-
vernului (2015).

A contribuit la elaborarea proiectelor 
de legi: Cu privire la cetăţenia RM, Sta-
tutul juridic al misiunilor diplomatice, 
Legea tratatelor internaţionale. A parti-
cipat la negocieri, în scopul încheierii 
tratatelor în relaţiile de colaborare cu 
alte ţări, a acordat consultanţă juridică 
în scopul respectării prevederilor lega-
le în domeniul relaţiilor internaţionale.

A participat la conferinţe şi seminare 
internaţionale: Programul NATO Parte-
neriatul pentru pace și extinderea NATO 
(românia, Sinaia, 1993), Autonomie ca 
formă de soluţionarea a conflictelor et-
nice (Finlanda, insulele Aland, 1994), 
Reglementarea politico-diplomatică a di-
ferendelor din statele CSI (Olanda, Haga, 
1994), Organizarea OSCE (Ungaria, Bu-
dapesta, 1994), Rolul Curţilor Constituţi-
onale în statele europene (Marea Britanie, 
Universitatea Kent, 1995, 1996, 1997), 
Curţile Constituţionale și Drepturile omu-
lui (Germania, Potsdam, 1996), Justiţia 
– ramură a puterii într-un stat democrat 
(SUA, Washington, 1996), Rolul autono-
miei în statele Consiliului Europei. Statu-
tul autonomiei regiunei Italiene „Alpii de 
Sud” (Italia, Bolzano, Trento, 1996, Rolul 
Curţilor Constituţionale în statele europe-
ne (Armenia, erevan, 1997), Combaterea 
terorismului și lupta internaţională în pre-
venirea narcobiznesului ilegal (Uzbekis-
tan, Taşkent, 2000), 11 septembrie 2001 
și combaterea terorismului internaţional 
(Chişinău, USM, 2002), Funcţionarea 
instituţiilor democratice în statul de Drept 
(Ch., 2003), SYMPOSIA PROFESSORUM 
(Ch., ULIM, 2004), Conceptul de Contri-
buţie Civică și Socială în cadrul Instituţii-
lor de Învăţământ Universitar din Moldo-
va (Ch., USM, 2004), Constituţională: ac-
tualitate și perspective (Ch. (2005), Procese 
integraţioniste europene: opţiuni, costuri, 
riscuri, avantaje (Ch., 2005), Dezmorţi-
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rea unui conflict îngheţat: aspecte juridice 
ale crizei separatiste din Moldova (Ch., 
2006), Suveranitatea și structura de stat 
în condiţiile ţărilor plurietnice (Ch., 2006), 
Învăţământul superior și cercetarea – pi-
loni ai societăţii bazate pe cunoaștere (Ch., 
2006), Procesul integrării europene: istorie, 
prezent și perspective (Ch., 2007), Uniunea 
Juriștilor din Moldova (Ch., 2007), Rolul 
Curţii Constituţionale în sistemul protecţi-
ei drepturilor omului și respectarea CEDO 
și Jurisdicţiei Europene pentru Drepturile 
Omului în jurisprudenţa și legislaţia naţi-
onală (Ch., 2007), AAP – 15 ani de mo-
dernizare a serviciului public din RM (Ch., 
2008), Contribuţii la dezvoltarea doctri-
nară a dreptului (Chişinău, 2009), Statul 
Moldovenesc la 650 ani: priorităţile admi-
nistraţiei publice – consolidare, dezvoltare, 
prosperitate (Ch., 2009), 50 de ani de la 
fondarea Facultăţii de Drept a USM (Ch., 
2009), Asigurarea supremaţiei Constituţiei 
– funcţia de bază a Curţii Constituţionale 
(Ch., 2010).

I s-a conferit titlul Profesor onorific 
al Academiei Construcţie de Stat şi So-
cială pe lângă Preşedintele republicii 
Uzbekistan.

experienţa, acumulată de-a lungul 
anilor, a fost valorificată în peste 80 de 
publicaţii ştiinţifice şi brevete.

Distincții: Medalia Meritul civic 
(2009), Ordinul de Onoare (2012), 
Ordinul Republicii (2014), Medalia 
,,Dimitrie Cantemir” a Academiei de 
Știinţe a Moldovei (2014), Medalii ale 
fostei UrSS.

Bibliografie selectivă:
OSMOCHeSCU, Nicolae şi Carolina 

CIUGUreANU-MIHĂLUŢĂ. Protec-
ţia Internaţională a drepturilor copilu-
lui: monogr. Ch.: ASeM, 2009. 402 p. 
ISBN 978-9975-75-328-9.

OSMOCHeSCU, Nicolae şi Cristi-
na MArTÎNIUC. Subiecţii de Drept 
internațional public contemporan: mo-
nogr. Ch.: CeP USM, 2008. 326 p. ISBN 
978-9975-70-522-6.

OSMOCHeSCU, Nicolae şi Mihai 
MereUŢA. Aspecte teoretice și practice 
ale teritoriului de stat și frontierelor în 
dreptul internaţional: monogr. Botoşani, 
2010. 267 p. ISBN 978-973-666-346-8.

OSMOCHeSCU, Nicolae şi vitalie 
GĂMUrArI. Suveranitatea și Drep-
tul internaţional. Probleme teoretice 
și practice actuale: monogr. Ch.: CeP 
USM, 2007. 258 p. ISBN 978-9975-70-
366-6.

OSMOCHeSCU, Nicolae et. al. 
Drept internațional public: manual. 
red.-coord. Alexandru BUrIAN. ed. 
a 3-a (rev. şi adăug.). Ch., 2009. 649 p. 
ISBN 978-9975-106-43-6.

 * * *
ОСМОКЕСКУ, Н.Г. Международ-

ное право и конституции совре-
менных государств. дис. канд. юрид. 
наук: 12.00.10. М., 1982. 208 c.

Omagiu:
BĂIeȘU, Sergiu. Profesor dăruit cau-

zei sale. [Nicolae Osmochescu]. Univer-
sitatea. 2014, 25 noiem., 4, 5.

CAPAȚÎNA, Ion. Dascăl şi ccoleg de 
neprețuit. [Nicolae Osmochescu]. Uni-
versitatea. 2014, 25 noiem., 4, 5.

GAMUrArI, vitalie Unul dintre cei 
aleşi. [Nicolae Osmochescu]. Universi-
tatea. 2014, 25 noiem., 4, 5.

Nicolae Osmochescu, doctor în drept, 
profesor universitar. Timpul. 2014, 12. 
Noiem.

ȘIMAN, Augustina. Ghidat de simțul 
responsabilității. [Nicolae Osmoches-
cu]. Universitatea. 2014, 25 noiem., 4, 5.
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OSOIANU Tudor s-a născut la 21 
iunie 1970 în s. Catranîc, r-nul 

Făleşti. În 1984-1988 a făcut studii la 
Colegiul de Agronomie din s. Ţaul, 
r-nul Donduşeni. În 1995 a absolvit 
Academia de Poliţie „Ștefan cel Mare”, 
după care, în 1996-2000 a fost compe-
titor la IFSD al AȘM. 

În 2001 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.09-Procedură pena-
lă – Perfecţionarea reglementării actelor 
de urmărire penală în procesul penal 
al RM, conducător ştiinţific eugeniu 
MArTÎNCIC, dr. hab., prof. univ.

Din 1995 şi-a desfăşurat activitatea 
profesională didactică şi managerială, 
în instituții de studii superioare: lector 
universitar la Catedra procedură pe-
nală a Academiei de Poliţie „Ștefan cel 
Mare”, director-adjunct pentru disci-
plini juridice la Colegiul republican de 
Informatică şi Drept şi lector univer-
sitar, cumulard, la Catedra drept pro-
cesual-penal şi Criminalistică, ULIM 
(1999-2001), şef la Catedra procedură 
penală şi criminalistică a Universității 
de Criminologie (2001-2003), confe-
renţiar universitar interimar la Catedra 
drept procesual penal şi criminalistică 
a ULIM (2003), conferenţiar univer-
sitar la Catedra procedură penală şi 
criminalistică a Academiei de Poliţie 
„Ștefan cel Mare” (2004-2006), confe-
renţiar universitar la Catedra drept şi 
activitate vamală a Facultății Manage-
ment şi Drept a UCCM (din 2006). 

I s-a conferit titlul conferențiar uni-
versitar (2005). Cercetător ştiinţific su-
perior la IISD al AȘM (din 2006), cer-
cetător ştiințific coordonator la Institu-
tului de Cercetări juridice şi Politice a 
AȘM (din 2015).

A făcut stagieri profesionale: cursuri 
de instruire a profesorilor de proce-

dură penală din ca-
drul Academiilor de 
Poliţie din spațiul 
CSI (Budapesta, 
Ungaria, 1999), la 
Școala de Adminis-
traţie penitencia-
ră (Agean, Franţa, 
2002), seminare de 
instruire avansată 
pentru avocați în domeniul CeDO şi 
jurisprudenței CeDO (CrjM, 2013-
2014), Seminare de instruire la Aso-
ciaţia Internaţională a juriştilor (FSM, 
participare la audierile Comitetului 
ONU împotriva torturii pe marginea 
raportului Canadei şi Cubei, Palatul 
Wilson, Geneva, 2012), Curs interactiv 
pentru formatori naţionali în domeniul 
justiţiei juvenile (UNICeF, 2005). 

A participat la seminare ştiinţifice: 
Cooperarea internaţională în materie 
penală (Irpeni, Ucraina, 2002), Acor-
darea asistenţei juridice minorilor (IrP, 
Chişinău, 2003), Seminarul de profil 
interuniversitar pentru susţinerea teze-
lor de doctor în drept, la specialitatea 
12.00.08 (Chişinău, 2006), raportarea 
cerecetărilor empirice în materia respec-
tării drepturilor persoanelor reținute în 
custodia poliției (Universitatea Central 
europeană, Budapesta, 2014, şi Geor-
gia, 2015). 

În 2001 a obținut licența de avocat. 
Din mai 2015 este membru al Consi-
liului Uniunii Avocaților din Moldo-
va. În 2006 a fost abilitat cu dreptul de 
conducător de doctorat. Membru al 
CȘC al CSj, secția penală (2014). 

expert la Institutul de Politici Publi-
ce (2001-2002), în proiectul Garanții 
procedurale în faza urmăririi pena-
le (FSM, 2014), proiectul Sporirea 
responsabilității Guvernului prin mo-

Tudor Osoianu
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nitorizarea reformei în sectorul justiţi-
ei (Promo-LeX şi AGer, 2013-2014), 
în proiectul Înbunătăţirea dreptului la 
libertate și siguranţa persoanei în Mol-
dova (FSM, 2012-2013), al Comisiei de 
experţi în cadrul CNAA la specialitățile 
juridice: drept public şi drept (2011-
2012). 

Membru al Curții Naționale de Arbi-
traj Sportiv. Membru al Asociaţiei Ti-
nerilor jurişti Cercetători (1997-2004).

Formator: la seminarele de instruire 
Integrarea respectării drepturilor per-
soanei la etapa reținerii în activitatea 
profesională a ofițerilor de poliție (Soros 
Moldova, 2014), al INj la cursurile de 
formare iniţială şi continuă (2013).

Autor a peste 70 de publicații 
ştiințifico-didactice în domeniul Pro-
cedurii penale, Drepturilor omului în 
procesul penal, Avocaturii.

Bibliografie selectivă:
OSOIANU, Tudor şi v. OrÎNDAȘ. 

Procedură penală, (parte generală): 
curs univ. Ch., 2005. 270 p. ISBN 9975-
9835-5-3.

OSOIANU, Tudor şi Mihaela vIDAI-
CU, Reținerea persoanei de către poliție. 
Concluziile unei cercetări. Ch.: Cartier, 
2015. ISBN 978-9975-86-033-8

OSOIANU, Tudor, victor OrÎN-
DAȘ şi A. ANDrONACHe. Urmărirea 
penală. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 
2005. 250 p.

OSOIANU, Tudor. Desăvârșirea re-
glementării procesuale a actelor de ur-
mărire penală în procesul penal al RM: 
monogr. Ch., 2000. 112 p.

OSOIANU, Tudor. Intentarea pro-
cesului penal: note de curs. Ch.: Ce al 
Univ. de Criminologie, 2002. 28 p. 
ISBN 9975-9670-3-5.

OSOIANU, Tudor. Perfecţionarea 

reglementării actelor de urmărire pena-
lă în procesul penal al RM: (12.00.09). 
Ch., 2001. 22 p.

OSOIANU, Tudor. Perfecţionarea 
reglementării actelor de urmărire pe-
nală în procesul penal al RM: tz. dr. 
(12.00.09). Ch., 2001. 157 p.

OSOIANU, Tudor. Reforma judiciară 
și de drept în R.M. - condiţie necesară 
în vederea integrării europene. RM și 
integrarea europeană. Cooperarea în 
Pactul de Stabilitate. red. şt. A. BAr-
BĂrOȘIe şi v. GHeOrGHIU. Ch.: Ce 
al Univ. de Criminologie, 2003. 75 p. 
ISBN 9975-9708-3-4.

 * * *
OSOIANU, Tudor şi Gh. BOTNA-

rU. Cadrul juridic al cooperării in-
ternaţionale a rM în materie penală. 
Revista de Criminologie, Drept penal și 
Criminalistică. 2003, 1-2, 30-34.

OSOIANU, Tudor şi Ivan veȘCO. 
Asistenţa juridică în caz de aplicare a 
măsurilor de constrângere procesuală. 
In: Asigurarea drepturilor și libertăţilor 
fundamentale ale omului în timpul ma-
nifestărilor cu caracter de masă: mate-
rialele conf. intern. șt.-pract., 28-29 ian. 
2010. Ch., 2010, pp. 134-145.

OSOIANU, Tudor şi v. OrÎNDAȘ. 
esenţa principiului contradictorialită-
ţii şi importanţa lui în procesul penal. 
Avocatul Poporului. 2004, 1, 14-16. 
ISSN 1819-7141.

OSOIANU, Tudor şi I. OSOIANU. 
Contribuţii la studiul genezei şi evolu-
ţiei dreptului administrativ român. In: 
Analele șt. ale Acad. „Ștefan cel Mare. 
Ed. a II și a III-a. Ch., 2002, pp. 133-141.

OSOIANU, Tudor. Alinierea la stan-
dardele europene a reglementărilor 
privind arestul preventiv în procesul 
penal. In: Dreptul naţional în contextul 
proceselor integraţioniste Europene: ma-
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terialele conf. intern. șt.-pract., 22 dec. 
2006. Ch., 2006, pp. 87-89.

OSOIANU, Tudor. Consideraţii vi-
zând sistemul actelor de urmărire pe-
nală şi locul lui în cadrul reglementării 
procesuale. In: Criminalitatea orga-
nizată și economia tenebroasă în RM. 
Ch., 1999, pp. 180-183.

OSOIANU, Tudor. Dispunerea şi 
efectuarea expertizei în procesul penal: 
actualitate şi perspectivă în reglemen-
tare. Avocatul Poporului. 2002, 4-6, 36-
38. ISSN 1819-7141.

OSOIANU, Tudor. Optimizarea de 
reglementare procesuală a ridicării de 
obiecte şi înscrisuri, a cererii de preda-
re a lor şi a percheziţiei în procesul pe-
nal al rM. In: Probleme actuale privind 
infracţionalitatea. Ch., 2000, pp. 53-56.

OSOIANU, Tudor. Sancţiunile pro-
cesual-penale. In: Rolul pedepsei în so-
cietatea de tranziţie: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 14-15 febr. Ch., 2002, 
pp. 170-176.

OSOIANU, Tudor. Unele aspecte de 
drept comparat în materia detenţiei 
preventive. In: Statul de drept și proble-
mele minorităţilor internaţionale: mate-
rialele conf. intern. șt.-pract., 11-12 ian., 
2002. Bălţi, 2002, pp. 232-235.

OSOIANU, Tudor. Unele aspecte 
privind geneza şi evoluţia imunităţii 
martorului în procesul penal. Avocatul 
Poporului. 2004, 1, 1-2. ISSN 1819-
7141.

 * * *
ОСОЯНУ, Тудор и Дмитрий МИ-

ЛУШЕВ. Уголовно-процессуальное 
право Республики Молдова. Учеб. 
пособие: Часть особенная. К.: 
Ацомед-Плус, 2005. 200 c. ISBN 
9975-9893-0-6.

ОСОЯНУ, Тудор. Уголовно-
процессуальное право Республики 

Молдова: Часть общая. (Курс лек-
ций). Ch., 2003. 200 p. ISBN 9975-
9738-8-X.

ОСОЯНУ, Тудор. Уголовно-
процессуальное право Республики 
Молдова: Часть общая. Учеб. посо-
бие. Ch.: Ce al Univ. de Criminologie, 
2002. 116 p. ISBN 9975-9670-7-8.

 * * *
ОСОЯНУ, Тудор и Иван ВЕСКО. 

Собирание и представление факти-
ческих данных адвокатом (доказа-
тельств) в стадии уголовного пре-
следования на примере УПК РМ. 
В: Проблемы уголовного права, про-
цесса и криминалистики: материа-
лы междунар. науч.-практ. конф., 9 
окт. 2009. Одесса, 2009, cc. 495-500.

ОСОЯНУ, Тудор и С. НЕСТОР. 
Основные принципы ювенальной 
юстиции и особенности националь-
ного судопроизводства по уголовным 
делам с участием несовершеннолет-
них (на основе УПК РМ). В: Безопас-
ность и защита прав несовершенно-
летних: материалы междунар. науч.-
практ. конф. Рига, 2008, cc. 265-273.

ОСОЯНУ, Тудор и Ф. СВЕТЛИЧ-
НЫЙ. Судейское усмотрение в уго-
ловном процессе. В: Analele șt ale 
Acad. „Ștefan cel Mare”. Ch., 2005, cc. 
140-146.

ОСОЯНУ, Тудор. Допрос в специ-
альных условиях и судебная практи-
ка Европейского Суда. В: Prevenirea 
și combaterea fenomenului terorismu-
lui: materialele conf. intern. șt.-pract., 
18 mai 2006. Ch., 2006, сс. 210-219.

ОСОЯНУ, Тудор. Международно-
правовая помощь по уголовным де-
лам (на основании проекта УПК 
РМ). В: Международная преступ-
ность: пути и формы противо-
действия: междунар. науч.-метод. 
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cеминар, 18-23 нояб. 2002. Ирпень, 
2002, cc 69-72.

ОСОЯНУ, Тудор. Особенности до-
проса в судебном следствии по УПК 
РМ. В: Проблемы борьбы с преступ-
ностью и подготовка кадров для ор-
ганов внутренних дел: материалы 
междунар. науч.-практ. конф., посвя-
щённой Дню белорусской науки, 27 
янв. 2006. Минск, 2006, cc. 236-241.

ОСОЯНУ, Тудор. Презумпция не-
виновности – основополагающий 
принцип уголовного правосудия. 
Вестник Славянского Ун-та. 2008, 
14, 95-103. ISSN 1857-162x.

ОСОЯНУ, Тудор. Принцип язы-
ка уголовного судопроизводства и 
право пользования переводчиком в 
уголовном процессе. В: Правовая за-
щита частных и публичных инте-
ресов по уголовным делам: cб. науч. 
трудов. Челябинск, 2009, cc. 23-28.

ОСОЯНУ, Тудор. Процессуальные 
действия, направленные на судеб-
ный контроль в стадии уголовного 
преследования. Бюллетень Ураль-
ского отделения Международной ас-
социации содействия правосудию. 
2009, 1, 66-70.

OVCINICOVA Olga s-a născut la 
11 ianuarie 1922 în or. Orenburg, 

rusia. În 1942 a absolvit Colegiul Peda-
gogic din or. Orenburg. În perioada ani-
lor 1943-1947, a făcut studii la Institutul 
de Drept din or. Leningrad, după care, 
fiind repartizată la lucru în Chişinău, 
a activat ca director adjunct la Școala 
de drept până în 1955. În 1958-1964 a 
fost lector şi prorector pentru studii fără 
frecvenţă şi serale la USM. 

În 1964 a făcut studii postuniversita-
re la Universitatea de Stat din or. Lenin-

grad, unde, în 1965, 
a susținut teza de 
doctorat la speciali-
tatea 12.00.03-Drept 
civil – Гражданско-
правовые вопро-
сы перевозки гру-
зов в контейнерах 
на железнодорож-
ном транспорте, 
conducător şt. B.B. CerePAHIN, dr., 
prof. univ.

Consultant independent pe lângă 
Prezidiul Sovietului Suprem al rSSM, 
membru al grupului de lucru, privind 
pregătirea primului Cod civil din Mol-
dova (1964), elaborator al Codului fa-
miliei al RSSM. În 1967 i s-a fost con-
ferit titlul ştiinţifico-didactic profesor 
asistent. În 2003 a fost invitată la Uni-
versitatea Slavonă, în calitate de prode-
can al Facultăţii de Drept.

A publicat peste 60 de lucrări ştiinţi-
fice, didactice şi metodice.

Mențiuni şi distincții: titlul onorific 
Jurist emerit al RSSM (1969); Medalia 
Veteran al Muncii (1984). 

În 2012, cu ocazia jubileului de 90 
ani, a fost decorată cu Ordinul Gloria 
Muncii, Diploma Profesor de Onoare a 
Universității Slavone, Diploma Minis-
terului Educaţiei pentru profesionalism, 
Diploma USM pentru activitate știinţi-
fică și didactică, Diploma AȘM pentru 
rezultate deosebite în cercetare în dome-
niul jurisprudenţei și pregătirea cadrelor 
de înaltă calificare.

Bibliografie selectivă:
OvCINICOvA, Olga. Familia și le-

gea. Ch.: Cartea mold., 1973. 122 p.
 * * *

ОВЧИННИКОВА, Ольга et. al. 
Комментарий к Гражданскому ко-

Olga Ovcinnicova 
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дексу Молдавской ССР. Ред. ДАВЫ-
ДОВ, В.И. и МАКОВСКИЙ, А.Л. К.: 
Картя Молдовеняскэ, 1971. 535 c.

ОВЧИННИКОВА, Ольга и П. НИ-
КИТЮК. Наследственное право и 
наследственный процесс. Проблемы 
теории и практики. К.: Штиинца, 
1973. 258 c.

ОВЧИННИКОВА, Ольга, ред. Ав-
томобильный транспорт Молда-
вии. Организация и правовое регу-
лирование. К.: Картя Молдовеняскэ, 
1969. 260 c.

ОВЧИННИКОВА, Ольга. Граж-
данско-правовые вопросы перевозки 
грузов в контейнерах на железнодо-
рожном транспорте: aвтореф. дис. 
канд. юрид. наук. К., 1965. 20 c.

ОВЧИННИКОВА, Ольга. Граж-
данское право: краткий курс лекций. 
К.: valinex, 2011. 231 c.

 * * *
ОВЧИННИКОВА, Ольга и Т. ГУ-

ЛЯЕВА. На юридическом факуль-
тете Кишиневского университета. 
Правоведение. 1960, 2, 185-187.

ОВЧИННИКОВА, Ольга. Bопросы 
правового регулирования контей-
нерных перевозок. В: Ученые запи-

ски Кишиневского Ун-та. К., 1964, 
cc. 48-62.

ОВЧИННИКОВА, Ольга. Культу-
ра право применения и правовая 
культура народа. Вестник Славян-
ского Ун-та. 2010, 16, 144-156.

Omagii:
МИЛУШЕВ, Д. Вклад доктора 

права, доцента, Заслуженного юри-
ста Молдовы Овчинниковой Оль-
ги Васильевны в становление и раз-
витие юридического образования 
и юридической науки в Республи-
ке Молдова. Закон и Жизнь. 2012, 2, 
5-6. ISSN 1810-308.

Ольга Овчинникова уже 60 лет 
преподает самый сложный раздел 
права. [citat 10 mai 2016]. Disponibil: 
h t t p s : / / p o i n t . m d / r u / n o v o s t i /
obschestvo/oljga-ovchinnikova-uzhe-
60-let-prepodaet-samij-slozhnij-
razdel-prava.

Торжества к 65-летию научной и 
практической деятельности Овчин-
никовой Ольги Васильевны. [citat 10 
mai 2016]. Disponibil: http://surm.md/
index.php?option=com_content&task=
view&id=1156&Itemid=111.



PALADII Andrian s-a născut la 
20 decembrie 1981 s. rădulenii 

vechi, r-nul Floreşti. În 2001-2005, 
a făcut studii la Facultatea de Drept a 
Academiei de Poliţie „A.I. Cuza” Bu-
cureşti. În 2005-2009 a urmat studii de 
masterat şi studii de doctorat în cadrul 
Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI. 

În 2010 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal – 
Violul: studiu de Drept penal și investi-
garea judiciară a infracţiunii, conducă-
tor ştiinţific valeriu CUȘNIr, dr. hab., 
prof. univ.

A activat, în calitate de lector, la Ca-
tedra drept penal şi criminologie a 
Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI; 
locotenent-major de poliţie.

În 2011 a devenit membru al Uniunii 
Avocaților din Moldova.

A participat la foruri ştiinţifice inter-
naţionale: Probleme de politică pena-
lă în domeniul prevenirii și combaterii 
traficului ilicit de droguri, BUMAD 
pentru RM (2006, Chişinău), Probleme 
interdisciplinare în materia prevenirii și 
combaterii criminalităţii juvenile la eta-
pa contemporană (Fundaţia Hanns Sei-
del, Germania, 2007), Protecţia juridică 
a valorilor culturale în RM (Asociaţia 
pentru protecţia bunurilor culturale 
din rM, 2007).

Bibliografie selectivă:
BerLIBA, viorel, Sergiu CerNO-

MOreȚ şi Andrian PALADII. Răs-
punderea penală pentru infracţiunea de 
samavolnicie: monogr. Ch.: Totex-Lux, 
2006. 104 p. ISBN 978-9975-9522-9-3

CUSNIr, valeriu, Sergiu CerNO-
MOreT şi Andrian PALADII. Infrac-
ţiunea de viol (aspecte juridico-penale): 
monogr. Ch.: Totex-Lux, 2006. 102 p. 
ISBN 978-9975-9575-2-6

PALADII, Andrian. Violul: studiu 
de Drept penal și investigarea judicia-
ră a infracţiunii: tz. dr. (12.00.08). Ch., 
2010. 219 p.

 * * *
PALADII, Andrian şi Sergiu Cer-

NOMOreŢ. Circulaţia ilegală a ma-
terialelor şi utilajelor destinate pro-
ducerii sau prelucrării substanţelor 
narcotice, psihotrope sau analoagelor 
lor. In: Rolul societăţii și al organelor 
de drept în contracararea narcomaniei: 
materialele conf. in-
tern. șt.-pract., 9 oct. 
2008. Ch., 2008, pp. 
234-239.

PALADII, Andrian 
şi Sergiu CerNO-
MOreȚ. Conceptul 
delicvenţei juvenile. 
In: Probleme interdis- Andrian Paladii

P



443

ciplinare în materia prevenirii și com-
baterii criminalităţii juvenile la etapa 
contemporană: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 5 oct. 2007. Ch.: Acad. „Ște-
fan cel Mare”, 2007, pp. 239-246.

PALADII, Andrian şi Sergiu Cer-
NOMOreŢ. Controverse privind su-
biectul infracţiunii de viol. Revista de 
Criminologie, Drept penal și Criminalis-
tică. 2007, 3-4, 62-67. ISSN 1810-729X.

PALADII, Andrian şi Sergiu Cer-
NOMOreŢ. Noţiunea, clasificarea şi 
originea celor mai răspândite. In: Pro-
bleme de politică penală în domeniul 
prevenirii și combaterii traficului ilicit 
de droguri: materialele seminarului in-
tern. șt.-pract., 14 apr. 2006. Ch.: Aco-
med-Plus, 2007, pp. 42-55.

PALADII, Andrian şi Sergiu CerNO-
MOreŢ. Problematica liberării de răs-
pundere penală conform alin.(5) art.217 
CP rM. In: Probleme de politică penală 
în domeniul prevenirii și combaterii trafi-
cului ilicit de droguri: materialele semina-
rului intern. șt.-pract., 14 apr. 2006. Ch.: 
Acomed-Plus, 2007, pp. 73-78.

PALADII, Andrian şi radion SO-
BIeŢKI. Circulaţia ilegală a materia-
lelor şi utilajelor destinate producerii 
sau prelucrării substanţelor narcotice, 
psihotrope sau analoagelor lor. In: Pro-
bleme de politică penală în domeniul 
prevenirii și combaterii traficului ilicit 
de droguri: materialele seminarului in-
tern. șt.-pract., 14 apr. 2006. Ch.: Aco-
med-Plus, 2007, pp. 83-91.

PALADII, Andrian. Caracteristica 
criminalistică a infracţiunii de viol. 
Studii și Cercetări Juridice. 2010, 1-2, 
41-50. ISNN 1857-2014.

PALADII, Andrian. Conceptul juri-
dic al valorilor istorico-culturale. In: 
Protecţia juridică a valorilor culturale în 
RM: materialele conf. intern. șt.-pract., 

21-22 sept. 2007. Ch.: Acad. „Ștefan cel 
Mare”, 2008, pp. 191-195.

PALADII, Andrian. elementul pro-
batoriu în cazul infracţiunii de viol. 
Studii și Cercetări Juridice. 2010, 3-4, 
36-44. ISNN 1857-2014.

PALADII, Andrian. Tactica învinui-
rii inculpatului minor în cazul infrac-
ţiunii de viol. In: Probleme interdiscipli-
nare în materia prevenirii și combaterii 
criminalităţii juvenile la etapa contem-
porană: materialele conf. intern. șt.-
pract., 5 oct. 2007, Ch.: Acad. „Ștefan 
cel Mare”, 2007, pp. 235-239.

PALII Victor s-a născut la 17 aprilie 
1976.

În 2002 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.03-Drept privat – 
Contractul de vânzare-cumpărare a bu-
nurilor imobile. Și-a desfăşurat activita-
tea didactică la Catedra drept privat a 
ASeM: conferențiar universitar, şef de 
catedră (2001-2002). 

Director general al companiei Rom-
stal Trade Moldova (din 2003).

A publicat lucrări de specialitate, în 
calitate de autor şi coautor.

Bibliografie selectivă:
PALII, victor şi Alina MOrĂreS-

CU. Dreptul de uzufruct. Ch.: elena-
vI SrL, 2006. 112 p. ISBN 978-9975-
9522-4-8.

PALII, victor şi Silvia MArIAN. 
Programa cursului „Dreptul succesori-
al”. Ch.: ASeM, 2003. 21 p.

PALII, victor. Contractul de vânzare-
cumpărare a bunurilor imobile: autore-
ferat (12.00.03). Ch., 2002. 29 p.

PALII, victor. Contractul de vânzare-
cumpărare a bunurilor imobile: tz. dr. 
(12.00.03). Ch., 2002. 174 p.
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PALII, victor. Programa cursului 
„Drept civil” (partea specială). Ch.: 
ASeM, 2003. 47 p. 

 * * *
PALII, victor. Analiza economico-

juridică a imobiliului ca obiect al tran-
zacţiilor imobiliare. Economie și finan-
ţe. 2001, 1, 89-97.

PALII, victor. Aspecte privind în-
treprinderea ca complex patrimonial 
unic. Contractul de vânzare-cumpă-
rare a întreprinderii ca un complex 
patrimonial unic. Analele șt. ale USM. 
Ser. Șt. socioumanistice. 2002, 1, 310-
313. ISSN 1857-3622.

PALII, victor. Conţinutul contractu-
lui de vânzare-cumpărare a imobilelor. 
Analele șt. ale Univ. de Stat din Mol-
dova. Ser. Șt. socioumanistice. 2002, 1, 
306-309. ISSN 1857-3622.

PALII, victor. Conţinutul contractu-
lui de vânzare-cumpărare a imobilelor. 
Analele șt. ale USM. Ser. Șt. sociouma-
nistice. 2002, 1, 306-309. ISSN 1857-
3622.

PALII, victor. Delimitarea caractere-
lor definitorii ale Dreptului de super-
ficie în raport cu alte Drepturi reale 
conform legislaţiei civile actuale. Revis-
ta Naţională de Drept. 2006, 8, 33-36. 
ISSN 1811-0770.

PALII, victor. Dobândirea dreptu-
lui de proprietate asupra imobilelor în 
baza contractului de vânzare-cumpă-
rare. Economica. 2001, 1, 73-78.

PALII, victor. Dobândirea şi pierde-
rea posesiunii: noţiune şi principii de 
exercitare. Legea și viaţa. 2006, 10, 17-
20. ISSN 1810-309X.

PALII, victor. efectul stingerii uzu-
fructului în lumina dispoziţiilor legale 
actuale. Revista Naţională de Drept. 
2006, 6, 44-47. ISSN 1811-0770.

PALII, victor. Întreprinderea ca 

complex patrimonial unic – obiect al 
contractului de vânzare-cumpărare. 
Drept, economie și informatică. 2001, 5, 
74-79. ISSN 1810-8725.

PALII, victor. Noţiunea şi exercita-
rea coproprietăţii obişnuite în lumi-
na dispoziţiilor legale actuale. Legea 
și viaţa. 2006, 8, 23-26. ISSN 1810-
309X.

PALII, victor. Perspectivele dezvol-
tării sistemului înregistrării de stat a 
drepturilor asupra bunurilor imobile şi 
a convenţiilor cu ele. Revista Naţională 
de Drept. 2001, 6, 40-44. ISSN 1811-
0770.

PALII, victor. Studiile de doctorat 
la UPMF. In: Perfecţionarea sistemului 
de învățământ economic superior (din 
experienţa franceză). vol. 2. Ch., 2002, 
pp. 81-86.

PALII, victor. Unele aspecte privind 
limitele exercitării Dreptului de propri-
etate în lumina legislaţiei civile: studiu 
comparat. Legea și viaţa. 2006, 7, 8-11. 
ISSN 1810-309X.

PALII, victor. Unele valenţe privind 
bunurile ce alcătuiesc obiectul uzu-
fructului în baza Codului Civil al rM. 
Revista Naţională de Drept. 2006, 7, 27-
31. ISSN 1811-0770.

PANTEA Oleg s-a născut la 28 
octombrie 1980 în s. Cernoleuca 

r-nul Donduşeni. În 1997 a absolvit 
Școala medie „Igor 
vieru” din satul na-
tal şi a fost admis la 
Facultatea de Drept 
a USM, specializarea 
Drept public. Tot la 
USM, în 2006-2010, 
a urmat studiile de 
doctorat. Oleg Pantea
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În 2009 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.01-Teoria generală a 
dreptului – Contractul normativ ca iz-
vor de drept, conducător ştiinţific An-
drei NeGrU, dr. hab., conf. univ.

Activitatea profesională şi-a început-o 
în cadrul Departamentului Instituţiilor 
Penitenciare al Ministerului justiţiei, 
unde, pe parcurs, a deţinut funcţiile: 
educator (şef de detaşament) al Servi-
ciului pentru lucrul educativ în Peni-
tenciarul nr. 4, or. Cricova (2003-2006); 
specialist, apoi specialist principal, şef al 
Secţiei resocializare şi programe educa-
tive a (2006-2009). Șef al Direcției acti-
vitate educativă, Psihologie şi Asistenţă 
Socială. I s-a conferit gradul special: lo-
cotenent-colonel de justiţie. 

Concomitent, a exercitat funcţii di-
dactice: lector universitar la Universi-
tatea Pedagogică de Stat „Ion Crean-
gă” (2004-2007), lector universitar la 
Catedra de drept public a Facultăţii de 
Drept a USeM (din 2007). I s-a conferit 
titlul ştiințifico-didactic conferențiar 
universitar (2015).

A făcut stagii de instruire profesională: 
vizită de studiu Particulatităţile sistemu-
lui penitenciar polonez. Aspecte educaţio-
nale. Individualizarea pedepselor. Resoci-
alizarea deţinuţilor, Polonia (2008), Etică 
și leadership bazat pe principii, valoarea 
normelor etice în activitatea managerilor; 
Justiţia restaurativă (Institutul de for-
mare a liderilor „POINTMAN”, SUA, 
2008), Susţinerea reformei sistemului in-
stituţiilor penitenciare și reformei penale 
(Proiectul Twinning, Germania, 2010), 
Abordări, concepte de educaţie socială 
a persoanelor deţinute în penitenciare 
(Germania, 2011).

În 2008 a fost membru al grupului 
de realizare al proiectului Reforma în 
sistemul de justiţie juvenilă în Moldo-

va, finanţat de reprezentanţa UNICeF 
Moldova, din fondurile oferite de către 
Guvernul Suediei, în cadrul căruia au 
fost elaborate 6 lucrări metodico-ştiin-
ţifice pentru educatorii, care lucrează 
cu copiii, aflaţi în detenţie. I-a fost con-
ferit gradul special Maior în justiţie.

Autor a peste 30 de publicaţii ştiinţi-
fice şi ştiințifico-didactice.

A fost menționat cu Diploma de 
onoare a Departamentului Instituţiilor 
Penitenciare al Ministerului Justiţiei 
(2009) şi Diploma de onoare a Minis-
trului Justiţiei (2010). A fost decorat cu 
Medalia Eminent al serviciului peniten-
ciar (2008), Crucea pentru merit de cla-
sa a II-a (2010). 

Bibliografie selectivă:
PANTeA, Oleg et. al. Alfabetizarea 

persoanelor în penitenciare: programe 
și recomandări metodice pentru cadrele 
didactice și educatori. Ch.: Garamond-
Studio, 2008. 165 p. ISBN 978-9975-
4031-0-8.

PANTeA, Oleg et. al. Educaţia copii-
lor / tinerilor aflaţi în penitenciare: pro-
grame și recomandări metodice pentru 
angajaţii din penitenciare. Ch.: Gara-
mond-Studio, 2008. 96 p. ISBN 978-
9975-9962-7-3.

PANTeA, Oleg et. al. Evaluarea per-
formanţelor copiilor / tinerilor din peni-
tenciare: recomandări metodice pentru 
cadrele didactice și educatori. Ch.: Ga-
ramond-Studio, 2008. 38 p. ISBN 978-
9975-4031-2-2.

PANTeA, Oleg. Contractul normativ 
ca izvor de drept: autoreferat (12.00.02). 
Ch., 2009. 29 p.

PANTeA, Oleg. Suport didactic la 
cursul Drept privat roman. Ch.: Gara-
mond-Studio, 2007. 120 p. ISBN 978-
9975-9503-8-1.
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 * * *
PANTeA, Oleg. Clasificarea contrac-

telor normative. Legea și viaţa. 2009, 3, 
52-55. ISSN 1810-309X.

PANTeA, Oleg. Contractul norma-
tiv în sistemul juridic al Federaţiei ruse 
(studiu teoretic). In: Reafirmarea drep-
turilor și libertăţilor fundamentale la 60 
ani a Declaraţiei Universale a Dreptu-
rilor Omului: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 12 dec. 2008. Ch., 2008, pp. 
255-258.

PANTeA, Oleg. Dimensiunea istori-
că a contractului normativ ca izvor al 
dreptului. Revista Naţională de Drept. 
2009, 2, 31-35. ISSN 1811-0770.

PANTeA, Oleg. Noţiunea şi parti-
cularităţile contractului normativ ca 
izvor de Drept. Revista Naţională de 
Drept. 2007, 2, 66-68. ISSN 1811-0770.

PANTeA, Oleg. Unele aspecte ale 
contractului normativ ca izvor al 
dreptului în rM. Revista Naţională de 
Drept. 2009, 1, 54-57. ISSN 1811-0770.

PANTeA, Oleg. valoarea contractu-
lui normativ în sistemul juridic con-
temporan democratic. Studii Juridice 
Universitare. 2008, 1-2, 267-270. ISSN 
1857-4122.

PARENIUC Alexandru s-a născut 
la 19 martie 1976 în or. edineţ. A 

absolvit Școala medie nr. 1 din or. edi-
neţ (1991) şi, cu Menţiune, liceul „Di-
mitrie Cantemir” (1993). În perioada 
1993-1998, a făcut studii la Academia 
Naţională de Poliţie „Ștefan cel Mare” a 
MAI, după care a urmat, la aceiaşi in-
stituţie, studii de masterat (1998-1999) 
şi studii de doctorat (1999-2003).

În 2005, la USM, a susținut teza de 
doctorat la specialitatea 12.00.08-Drept 
penal – Aspecte juridico-penale ale 

omorului la coman-
dă, conducător şti-
inţific valeriu CUȘ-
NIr, dr., conf. univ.

A efectuat stagii de 
instruire profesiona-
lă la Academia In-
ternaţională de drept 
(ILeA) din Budapes-
ta (Ungaria, 2002) 
şi la Academia Internaţională pentru 
Forţele de Ordine Publică roswell 
(NM, SUA, 2006).

Din 1998 şi-a desfăşurat activitatea 
profesională în cadrul Academiei Na-
ţionale de Poliţie „Ștefan cel Mare” a 
MAI: lector la Catedra activitate ope-
rativă de investigaţii şi la Catedra drept 
poliţienesc (2003-2005), lector superior 
la Catedra investigaţii operative (2005-
2007), secretar ştiinţific al Senatului 
Academiei (2006-2008), şef al Cen-
trului de cercetări ştiinţifice aplicative 
(2007-2010). Din 2010 a fost exercitat 
funcțiile: şef al Secţiei învățământ de zi 
(prodecan), şef al Centrului proiectare 
didactică, coordonare şi management 
al calităţii, decan al Facultăţii de Drept 
a Academiei „Ștefan cel Mare” MAI. 

I s-au conferit titlul didactico-ştiinţi-
fic conferenţiar universitar şi gradul de 
locotenent-colonel de poliţie.

Bibliografie selectivă:
PAreNIUC, Alexandru şi e. BLÎN-

DU. Experimentul operativ: teorie și 
practică. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare” a 
MAI, 2007. 52 p.

PAreNIUC, Alexandru şi Mihai 
CIUPAC. Combinaţia operativă: con-
cept și caracterizare. Ch.: Acad. „Ștefan 
cel Mare” a MAI, 2008. 96 p.

PAreNIUC, Alexandru şi Alexei 
PUNGĂ. Prevenirea și descoperirea in-

Alexandru Pareniuc
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fracţiunilor de serviciile Poliţiei judicia-
re. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI, 
2011. 500 p.

PAreNIUC, Alexandru şi Alexei 
PUNGĂ. Activităţile subdiviziunilor 
MAI realizate în timpul desfășurării 
operaţiunilor speciale de eliberare a os-
taticilor. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare” a 
MAI, 2008. 60 p.

PAreNIUC, Alexandru şi Alexei 
PUNGĂ. Prevenirea și descoperirea 
escrocheriilor. Ch.: Acad. „Ștefan cel 
Mare” a MAI, 2008. 64 p.

PAreNIUC, Alexandru, Alexei 
PUNGĂ şi I. jeCICOv. Combaterea 
traficului ilicit de droguri. Ch.: Acad. 
„Ștefan cel Mare” a MAI, 2010. 120 p.

PAreNIUC, Alexandru, valentin 
MejINSCHI, Simion CArP, Alexei 
PUNGĂ. Activitatea investigativ-ope-
rativă a Organelor afacerilor interne. 
Ch., 2009. 400 p.

PAreNIUC, Alexandru. Aspecte ju-
ridico-penale ale omorului la comandă: 
tz. (12.00.08). Ch., 2005. 131 p.

PAreNIUC, Alexandru, valeriu 
CUȘNIr şi viorel BerLIBA. Omorul 
la comandă: studiu de Drept penal. Ch.: 
elena, 2005. 197 p.

 * * *
PAreNIUC, Alexandru şi Alexei 

PUNGĂ. Istoria dezvoltării legislaţiei 
rM ce ţine de circulaţia şi traficul ili-
cit al drogurilor. In: Anuar șt. a Acad. 
„Ștefan cel Mare”. ed. a IX-a. Ch., 2008, 
pp. 161-167.

PAreNIUC, Alexandru şi I. jeCI-
COv. Aspecte legislative ale rM ce 
reglementează circulaţia substanţelor 
narcotice, psihotrope şi/sau a precur-
sorilor. In: Anale șt. ale Acad. „Ștefan 
cel Mare” a MAI al RM. Ser. Știinţe so-
cioumanistice. ed. a IX-a. Ch., 2009, 
pp. 56-61.

PAreNIUC, Alexandru şi Mihai 
CIUPAC. Latura obiectivă a omorului 
la comandă. In: Probleme actuale ale 
prevenirii și combaterii criminalităţii: 
anuar șt. al Acad. „Ștefan cel Mare” a 
MAI al RM. ed. a vIII-a. Ch., 2008, pp. 
37-48.

PAreNIUC, Alexandru şi Mihai 
CIUPAC. Problema riscului în Acti-
vitatea operativă de investigaţii. In: 
Probleme actuale ale prevenirii și com-
baterii criminalităţii: anuar șt. al Acad. 
„Ștefan cel Mare” a MAI al RM. ed. a 
vIII-a. Ch., 2008, pp. 142-151.

PAreNIUC, Alexandru şi vale-
riu CUȘNIr. Procedee de calificare a 
omorului la comandă. In: Criminalita-
tea regională: probleme și perspective de 
prevenire și combatere: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 25-26 mai 2005. Ch.: 
Acad. „Ștefan cel Mare”, 2005, pp. 175-
187.

PAreNIUC, Alexandru şi viorel 
BerLIBA. Omorul la comandă – formă 
specială a participaţiei penale sau nu? 
In: Criminalitatea regională: probleme 
și perspective de prevenire și combatere: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 25-26 
mai 2005. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 
2005, pp. 331-336.

PAreNIUC, Alexandru. Aspecte ge-
nerale vizând calificarea omuciderilor. 
In: Prevenirea și combaterea crimelor 
transnaţionale: probleme teoretice și 
practice: materialele conf. intern. șt.-
pract., 6-7 oct. 2005. Ch.: Acad. „Ștefan 
cel Mare”, 2005, pp. 157-161.

PAreNIUC, Alexandru. Caracte-
ristica criminalistică a omorului la 
comandă. Revista Naţională de Drept. 
2005, 10, 68-72. ISSN 1811-0770.

PAreNIUC, Alexandru. Cooperarea 
organelor investigativ-operative a MAI 
pe plan naţional şi internaţional. In: 
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Cooperarea internaţională a organelor 
de drept în prevenirea și combaterea cri-
minalităţii transnaţionale: materialele 
conf. intern. șt.-pract., 5-6 noiem. 2009. 
Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2009, pp. 
227-231.

PAreNIUC, Alexandru. Descoperi-
rea infracţiunilor – activitate comple-
xă a tuturor serviciilor organelor afa-
cerilor interne. In: Anale șt. ale Acad. 
„Ștefan cel Mare” a MAI al RM. Ed. a 
IV-a. Șt. socio-umanistice. Ch., 2003, 
pp. 247-251.

PAreNIUC, Alexandru. Latura su-
biectivă a omorului la comandă. In: 
Anale șt. ale Acad. „Ștefan cel Mare” a 
MAI al RM. Ed. a VII-a. Șt. socio-uma-
nistice. Ch., 2006, pp. 40-42.

PAreNIUC, Alexandru. Modalităţi-
le de recrutare a femeilor în scopul tra-
ficării lor. In: Problemele de prevenire și 
combatere a delicvenţei juvenile, trafi-
cului de fiinţe umane și migraţiunii ile-
gale: materialele conf. intern. șt.-pract., 
23-24 apr. 2004. Ch.: Acad. „Ștefan cel 
Mare”, 2004, pp. 447-451.

PAreNIUC, Alexandru. Noţiunea 
de omor la comandă. Revista Naţională 
de Drept. 2005, 11, 65-69. ISSN 1811-
0770.

PAreNIUC, Alexandru. Noţiunea 
omorului la comandă aspecte generale 
de cercetare. In: Criminalitatea în RM: 
starea actuală, tendinţele, măsurile de 
prevenire și combatere: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 18-19 apr. 2003. Ch., 
2003, pp. 197-201.

PAreNIUC, Alexandru. Obiectul de 
atentare a omorului la comandă. In: 
Anale șt. ale Acad. „Ștefan cel Mare” a 
MAI al RM. Ser. Știinţe socioumanisti-
ce. ed. a IX-a. Ch., 2009, pp. 29-34.

PAreNIUC, Alexandru. Obiectul de 
atentare a omorului la comandă. In: 

Anale șt. ale Acad. „Ștefan cel Mare” a 
MAI al RM. Ser. Știinţe socioumanisti-
ce. ed. a vIII-a. Ch., 2008, pp. 29-34.

PAreNIUC, Alexandru. Omorul la 
comandă: delimitări conceptuale. In: 
Probleme actuale ale prevenirii și com-
baterii criminalităţii: anuar șt. al Acad. 
„Ștefan cel Mare” a MAI al RM. ed. a 
vIII-a. Ch., 2008, pp. 196-200.

PAreNIUC, Alexandru. Stilurile 
moderne de comunicare în optimiza-
rea procesului de instruire şi instruire 
a cadrelor MAI. In: Perfecţionarea con-
tinuă a cadrelor din OAI și optimizarea 
procesului de instruire profesională: ma-
terialele conf. intern. șt.-pract., 20-21 
dec. 2002. Ch., 2003, pp. 149-152.

PAreNIUC, Alexandru. Subiectul 
omorului la comandă. In: Probleme ac-
tuale ale prevenirii și combaterii crimi-
nalităţii: anuar șt. al Acad. „Ștefan cel 
Mare” a MAI al RM. ed. a vIII-a. Ch., 
2008, pp. 43-46.

 * * *
ПАРЕНЮК, Aлександр. Уголовно-

правовые аспекты преступности не-
совершеннолетних в Республике 
Молдова. В: Безопасность и защита 
прав несовершеннолетних: матери-
алы междунар. науч.-практ. конф., 
24-25 янв. 2008. Рига, 2008, cc. 273-
276.

PAȘCANEANU Tudor s-a născut la 
24 martie 1976 în s. Mereni, r-nul 

Cimişlia. În 1994-1998 a făcut studii la 
Facultatea de Litere, Istorie, Drept şi 
Teologie a Universității „Ovidius” din 
Constanţa, românia. 

În 1998-2004 a urmat studii de 
doctorat la Facultatea de Drept a 
Universității „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca, românia. Acolo a susținut teza 
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de doctorat la spe-
cialitatea 12.00.02- 
Drept constituțional 
– Autonomia locală 
în RM, conform Con-
stituţiei din 1994 și 
a legilor în vigoare, 
conducător stiinţific 
Tudor DrĂGANU, 
dr., prof. univ. 

Activitatea profesională şi-a început-
o în 1999, în calitate de lector univer-
sitar la Facultatea de Drept, Universi-
tatea real-Umanistică din Cahul. În 
2004-2006 a fost şef al Catedrei Drept 
privat şi lector superior universitar la 
Facultatea de Istorie, Drept şi Admi-
nistraţie Publică, Universitatea „B.P. 
Hasdeu”. Din 2009 – lector superior 
universitar la Catedra drept public a 
ASeM; discipline de predare: Dreptul 
administrativ, Dreptul colectivităţilor 
teritoriale, Dreptul constituţional, Teo-
ria generală a statului și dreptului – la 
ciclul I Licenţă; Dreptul contenciosului 
administrativ.

vice-director la Institutul de Creație 
Legislativă şi Drept comparat (din 
2014).

În 2011 a devenit membru al Uniu-
nii Avocaților din Moldova, fondator al 
CA Tudor Pașcaneanu.

A participat la conferinţe ştiințifice 
naţionale şi internaţionale. 

Autor a peste 20 de publicaţii în re-
viste de specialitate din Moldova, ro-
mânia; recenzent la publicaţii în dome-
niile Teoria generală a statului și drep-
tului, Dreptul constituţional, Dreptul 
administrativ.

Bibliografie selectivă:
PAȘCANeANU, Tudor. Autonomia 

locală în RM conform Constituţiei din 

1994 și a legilor în vigoare: tz. dr. Cluj-
Napoca, 2004. 187 p. 

PAȘCANeANU, Tudor. Dreptul co-
lectivităţilor teritoriale: note de curs. 
Ch.: UCCM, 2010. 128 p. ISBN 978-
9975-4095-9-9.

 * * *
PAȘCANeANU, Tudor. Autonomia 

locală ca formă de dezvoltare a po-
blemelor în legătură cu minorităţile 
naţionale. Analele șt. ale USM. Ser. Șt. 
socioumanistice. 2002, 1, 59-60. ISSN 
1857-3622.

PAȘCANeANU, Tudor. Consideraţii 
critice asupra evoluţiei cadrului legis-
lativ cu privire la organizarea adminis-
trativă a teritoriului rM după intrarea 
în vigoare a Constituţiei din 1994. Le-
gea și viaţa. 2007, 4, 35-37. ISSN 1810-
309X.

PAȘCANeANU, Tudor. Considera-
ţii privind controlul de oportunitate. 
Legea și viaţa. 2007, 12, 25-26. ISSN 
1810-309X.

PAȘCANeANU, Tudor. Formele au-
tonomiei locale. Analele șt. ale Univ. de 
Stat din Moldova. Ser. Șt. socioumanis-
tice. Ch., 2002, 1, 51-56. ISSN 1857-
3622.

PAȘCANeANU, Tudor. Unele consi-
deraţii privind principiul centralizării 
şi cel al desconcentrării administrati-
ve. Legea și viaţa. 2007, 5, 25-27. ISSN 
1810-309X.

PÎNZARI Alexandru s-a născut la 
7 mai 1956 în or. Soroca. În 1973 a 

absolvit Școala medie din or. Drochia, 
după care, a lucrat motorist la Baza 
auto nr. 10 din or. Drochia. În 1974-
1977 a efectuat serviciul militar în rân-
durile Flotei maritime subacvatice, în 
calitate de radiotelegrafist.

Tudor Pașcaneanu
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În 1981 a urmat 
studii la Școala me-
die Specială de Mili-
ţie a MAI din UrSS, 
Chişinău, paralel în 
această perioadă, a 
activat în calitate de 
inspector de sector 
al CPS Buiucani. În 
1986 a fost admis la 

Universitatea juridică din or. Lenin-
grad. După absolvirea acesteia, a fost 
numit în funcţia de comisar adjunct al 
CPr Călăraşi. În 1990 a urmat studii 
de doctorat în cadrul Academiei MAI 
din Federația rusă, or. Moscova.

În 1993 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.02-Drept public 
– Правовая культура в сфере реали-
зации административно-правовых 
норм работниками милиции. 

Pe parcursul activităţii în Academia 
de Poliţie „Ștefan cel Mare” a MAI al 
rM, a exercitat funcţiile: şef al Cate-
drei dirijare şi asigurare informaţiona-
lă a OAI, şef al doctoranturii, secretar 
ştiinţific al Senatului, şef al Catedrei 
management poliţienesc şi informa-
tică, şef al Catedrei managementul în 
OAI; disciplinele de predare: Manage-
mentul în organele afacerilor interne. 

I s-au conferit gradul colonel de poli-
ţie şi titlul ştiinţifico-didactic conferen-
ţiar universitar.

Autor a peste 30 de lucrări ştiinţifico-
metodice publicate în reviste, culegeri 
de articole, monografii şi îndrumări 
metodice în domeniul jurisprudenţei.

Bibliografie selectivă:
PÎNZArI, Alexandru. Conducătorul 

organului de interne: asigurarea succe-
sului în activitatea lui. In: Analele șt. ale 
Acad. „Ștefan cel Mare”. Ser. St. sociou-

manistice. Ch., 2005, pp. 466-472.
PÎNZArI, Alexandru. Dirijarea or-

ganelor afacerilor interne în situaţii ex-
tremale. In: Analele șt. ale Acad. „Ștefan 
cel Mare”. Ser. St. socioumanistice. Ch., 
2005, pp. 458-465.

PÎNZArI, Alexandru. Obiectele şi 
mijloacele delictelor informaţiona-
le. In: Probleme actuale de prevenire și 
combatere a criminalităţii: Analele șt. 
ale Acad. „Ștefan cel Mare”. ed. a III. 
Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2002, pp. 
104-109.

PÎNZArI, Alexandru. Organizarea 
ştiinţifică a muncii – element de bază 
al managementului în OAI. In: Analele 
șt. ale Acad. „Ștefan cel Mare”. Ser. St. 
socioumanistice. Ch., 2003, pp. 39-43.

PÎNZArI, Alexandru. Poliţia de pes-
te hotare: accent la menţinerea ordinii 
publice. In: Analele șt. ale Acad. „Ștefan 
cel Mare”. Ser. St. socioumanistice. Ch., 
2005, pp. 207-209.

 * * *
ПЫНЗАРЬ, А.Г. Правовая 

культура в сфере реализации 
административно-правовых норм 
работниками милиции: дис. канд. 
юрид. наук: 12.00.02. М., 1993. 217 c.

 * * *
ПЫНЗАРЬ, А.Г. Некоторые ре-

зультаты исследования правовой 
культуры работников милиции в 
административно-правовой дея-
тельности. В: Совершенствование 
административно-правовой дея-
тельности органов внутренних дел. 
М., 1994, cc. 83-88.

ПЫНЗАРЬ, А.Г. Правовая культу-
ра в деятельности милиции по ока-
занию социальной помощи населе-
нию. В: Правовое государство и де-
ятельность органов внутренних дел 
по борьбе с преступностью: cб. ста-

Alexandru Pînzari
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тей адъюнктов и соискателей. СПб, 
1993, вып. 2, cc. 28-33.

ПЫНЗАРЬ, А.Г. Правовая культу-
ра работников милиции и эффек-
тивность производства по делам об 
административных правонаруше-
ниях. В: Органы внутренних дел на 
пути к правовому государству: cб. 
трудов адъюнктов и соискателей. 
СПб, 1993, вып. 1, cc. 77-82.

PÎNZARI Veaceslav s-a născut la 
21 ianuarie 1974 în s. rădoaia, 

r-nul Sângerei. A făcut studii la Facul-
tatea de Știinţe juridice şi Administra-
tive „Simion Bărnuţiu” a Universității 
„Lucian Blaga” din or. Sibiu, românia 
(1992-1997) şi studii de doctorat la 
ULIM (1999-2002). 

În 2003 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.03-Drept privat 
– Căsătoria în temeiul legislaţiei RM, 
conducător ştiinţific eugenia COjO-
CArI, dr. hab., prof. univ.

Și-a dsfăşurat activitatea didactică 
şi managerială la Universitatea de Stat 
„Alecu russo” din Bălţi: conferenţiar 
şi şef la Catedra drept (2001-2003), şef 
la Catedra de drept privat (2005-2010), 
decan al Facultăţii de Drept (2010-
2014), conferenţiar la Catedra drept 
(din 2013). În 2007-2008 – conferenţi-
ar la Catedra organizare statală şi asis-
tenţă juridică la AAP.

A obținut burse 
post-doctorale: în 
cadrul proiectului 
eMerGe la Univer-
sitatea „Al.I.Cuza” 
din Iaşi (românia, 
2013-2014) şi „eugen 
Ionescu” la Universi-
tatea „Babeş-Bolyai” 

din Cluj-Napoca (românia, 2008).
A urmat un stagiu în proiectul Dez-

voltarea curriculumului și îmbunătăţirea 
managementului universitar în domeniul 
studiilor europene din Republica Moldo-
va (Fundaţia Soros Moldova, 2011).

În 2002, după perioada de stagieri 
(2000-2002) la BAA Bălți, a devenit 
membru al Uniunii Avocaților din Mol-
dova. În 2001-2005 a administrat Clini-
ca Juridică Universitară din or. Bălţi. 

Conducător de doctorat, specialitatea 
12.00.03, Facultatea de Drept, a USM. 

Membru al Asociaţiei Henri Capitant 
a prietenilor culturii juridice franceze, 
membru al Consiliului ştiințific al Re-
vistei Române de Executare Silită şi al 
Revistei Naționale de Executare Silită 
din Republica Moldova.

A participat la conferinţe, colocvii 
naţionale şi internaţionale, prezentând 
peste 30 de comunicări ştiințifice.

I s-a acordat Diploma de gr. I a Gu-
vernului RM (2010).

Bibliografie selectivă:
PÎNZArI, veaceslav şi Florian eMe-

Se. Căsătoria în legislaţia României și a 
RM. Cluj-Napoca: Sfera juridică, 2006. 
331 p. ISBN 973-86766-9-X; 978-973-
86766-9-5.

PÎNZArI, veaceslav. Căsătoria în le-
gislaţia RM. Bălţi: PUB, 2002. 147 p. 

PÎNZArI, veaceslav. Căsătoria în 
temeiul legislaţiei RM: autoreferat 
(12.00.03). Ch., 2003. 22 p.

PÎNZArI, veaceslav. Căsătoria în te-
meiul legislaţiei RM: tz. dr. (12.00.03). 
Ch., 2003. 165 p.

PÎNZArI, veaceslav. Dreptul famili-
ei. Curs universitar. Bucureşti: Univer-
sul juridic, 2015. 638 p. ISBN  978-606-
673-603-9.

PÎNZArI, veaceslav. Dreptul famili-Veaceslav Pînzari
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ei: note de curs. Bălţi: PUB, 2000. 180 p.
PÎNZArI, veaceslav. Dreptul fami-

liei: note de curs. Ch.: Universitatis, 
2000. 161 p.

 * * *
PÎNZArI, veaceslav. Comunicarea 

stării sănătăţii – condiţie de fond la 
încheierea căsătoriei. In: Analele șt. ale 
Acad. de Poliţie „Ștefan cel Mare”. Cate-
dra drept public. Ch., 2002, pp. 54-57.

PÎNZArI, veaceslav. Condiţiile de 
formă la încheierea căsătoriei. Revis-
ta Naţională de Drept. 2002, 5, 52-56. 
ISSN 1811-0770.

PÎNZArI, veaceslav. Consimţămân-
tul – condiţie de fond la încheierea că-
sătoriei. Legea și viaţa. 2003, 12, 56-59. 
ISSN 1810-309X.

PÎNZArI, veaceslav. Impedimentele 
la căsătorie reglementate de către Co-
dul Familiei al rM. Legea și viaţa. 2004, 
1, 35-40. ISSN 1810-309X.

PÎNZArI, veaceslav. Încetarea căsă-
toriei conform Codului familiei al rM. 
Legea și viaţa. 2005, 2, 46-49. ISSN 
1810-309X.

PÎNZArI, veaceslav. rudenia sau 
incestul ca impediment la căsătorie. 
Revista Naţională de Drept. 2002, 8, 65-
68. ISSN 1811-0770.

PÎNZArI, veaceslav. Unele conside-
rente ce vizează reglementarea actului 
juridic în Codul civil al rM. Revista 
Naţională de Drept. 2005, 11, 34-41. 
ISSN 1811-0770.

PÎNZArI, veaceslav. Unele consi-
derente cu privire la definirea actului 
juridic în Codul civil al rM. Studia 
Universitatis Babeș-Bolyai. 2004, 1-2, 
115-121. ISSN 1814-3199.

PÎNZArI, veaceslav. Unele conside-
rente cu privire la pregătirea profesio-
nală a juriştilor. Revista Naţională de 
Drept. 2007, 6, 29-31. ISSN 1811-0770.

PÎNZArI, veaceslav. Unele conside-
rente cu privire la regimul contractual 
al bunurilor soţilor în legislaţia familia-
lă a rM. Studia Universitatis Babeș-Bol-
yai. 2006, 1, 116-127. ISSN 1814-3199.

PÎNZArI, veaceslav. Unele reflecţii 
cu privire la drepturile succesorale ale 
soţului supravieţuitor în reglementarea 
Codului civil al rM (actualizat). Stu-
dia Universitatis Babeș-Bolyai. 2006, 2, 
156-166. ISSN 1814-3199.

PÎNZArI, veaceslav. Unele reflecţii 
cu privire la reglementarea regimului 
contractual al bunurilor soţilor în le-
gislaţia familiei a rM. Legea și viaţa. 
2006, 3, 14-21. ISSN 1810-309X.

 * * *
ПЫНЗАРЬ, Вячеслав и Виталие 

СЛЯНТИЦКИ. Семейное право. К.: 
Ce al Univ. de Criminologie, 2002. 168 
c. ISBN 9975-9670-1-9.

PLATON Lilian s-a născut la 21 
ianuarie 1978 în or. Chişinău. În 

2000 a absolvit ULIM. A urmat doc-
torantura la AAP (2004) şi la USM 
(2007).

În 2008 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.02-Drept public 
– Garanţiile realizării dreptului funda-
mental la muncă în RM, conducător şti-
inţific Ion GUCeAC, dr. hab., prof. univ. 

Activitatea didactică şi-a început-o 
în calitate de lector universitar la Cate-
dra de drept, UCCM 
(2000-2007), apoi: 
lector universitar la 
Catedra de drept, In-
stitutul Internaţional 
de Management (din 
2002), lector univer-
sitar la Catedra drept 
a Institutului de In- Lilian Platon
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struire continuă (2007-2009), lector 
universitar la Catedra dreptul muncii a 
USM (din 2010); disciplina de predare 
Dreptul telecomunicațiilor. 

În 2006 a fost şef al Secţiei juridice şi 
resurse umane la compania Sauron SA. 
În 2007-2008 a fost director-adjunct la 
Compania juridică ILP-Lex. În 2008 – 
şef al Secţiei juridice şi resurse umane 
la Centrul republican pentru Copii şi 
Tineret al Ministeului educaţiei al rM. 

În 2008-2013 a exercitat funcția de 
jurisconsult la Biroul reglementări 
şi şef al Serviciului asistență legală al 
companiei SA Moldtelecom. În 2013 a 
fost numit şef al Direcției juridice la 
Agenţia Naţională pentru Reglementare 
în Comunicaţii Electronice și Tehnolo-
gia Informaţiei (ANrCeTI).

Bibliografie selectivă:
PLATON, Lilian. Garanţiile realizării 

Dreptului fundamental la muncă în RM: 
autoreferat (12.00.01). Ch. 2008. 24 p.

PLATON, Lilian. Garanţiile realiză-
rii Dreptului fundamental la muncă în 
RM: tz. dr. (12.00.02). Ch. 2008. 150 p.

 * * *
PLATON, Lilian. Cambia ca remediu 

contra bolilor economiei. In: Materia-
lele conf. a X-a MoldCoop, 26 apr. 2002. 
Ch., 2003, pp. 177-180.

PLATON, Lilian. Coordonarea şi 
uniformizarea dreptului fundamental 
la muncă conform normelor Consiliu-
lui europei. Revista Naţională de Drept. 
2008, 5. P. 56-60. ISSN 1811-0770.

PLATON, Lilian. Prevederile consti-
tuţionale cu privire la Dreptul la mun-
că în rM. In: Culegere de lucrări șt. în 
memoria prof. univ. V.A. ZOLOTA-
REVSCHI, 28 sept. 2006, UCCM. Ch., 
2006, pp. 87-89.

PLATON, Lilian. Principiul separa-

ţiei puterilor în stat. In: Totalurile ac-
tivităţii șt. a corpului profesoral-didac-
tic UCCM, anii 2002-2004. Ch.: CeP 
USM, 2005, pp. 108-110.

PLATON, Lilian. respectarea drep-
turilor omului – o condiţie majoră în 
activitatea administraţiei publice. In: 
Materialele conf. șt. intern. 11 dec. 2003, 
AAP. Ch.: AAP, 2003, pp. 218-233.

PLATON, Lilian. Statul ca expresie a 
ordinii juridice. In: Totalurile activităţii 
știinţifice a corpului profesoral-didac-
tic UCCM, anii 2002-2004. Ch.: CeP 
USM, 2005, pp. 110-112.

PLATON, Lilian. Tendinţe de a re-
glementa garanţiile de protecţie a 
muncii migranţilor (aspect naţional şi 
internaţional). In: Materialele conf. in-
tern. din 27 dec. 2008, USM. Ch., 2008, 
pp. 77-79.

PLATON, Lilian. Tendinţe în evolu-
ţia dreptului fundamental la muncă în 
cadrul internaţional. Revista Naţională 
de Drept. 2008, 3, 75-79. ISSN 1811-
0770.

PLATON, Lilian. Unele reglementări 
cu privire la Dreptul la muncă. Revis-
ta Naţională de Drept. 2007, 3, 66-69. 
ISSN 1811-0770.

POALELUNGI Mihai s-a născut la 
13 septembrie 1962 în s. Corjova, 

r-nul Criuleni. În 1988 a absolvit Fa-
cultatea de Drept a USM. 

În 2006, la USM, a susținut teza de 
doctorat la specialitatea 12.00.01-Te-
oria generală a dreptului – Conduită 
legală și justiţia, conducător ştiinţific 
Gheorghe AvOrNIC, dr. hab., prof. 
univ. 

În 2015 a susținut teza de doctor 
habilitat la specialitatea 552.08-Drept 
internaţional şi european public - 
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Obligaţiile pozitive și 
negative ale statului 
prin prisma Conven-
ţiei europene pentru 
apărarea drepturilor 
omului și a libertă-
ţilor fundamentale, 
consultant ştiinţific 
Oleg BALAN, dr. 
hab., prof. univ.

A făcut stagii de instruire profesio-
nală şi vizite de studiu: la Curtea eu-
ropeană a Drepturilor Omului (2000) 
Drepturile omului (Colegiul juridic 
Serviciul de Formare, Paris, Franţa, 
1995, 2000), Drepturile refugiaţilor 
(Academia de Drept european, Trier, 
Germania, 2003), Dreptul civil, Dreptu-
rile omului (Colegiul de Instruire judi-
ciară, Trier, Germania, 2003), Legi elec-
torale (Dallas, Texas, Washington DC, 
SUA, 2004), Reglementarea amiabilă a 
litigiilor (Curtea de Apel din Montreal, 
Canada, 2005).

Și-a început activitatea profesiona-
lă, în 1988, ca judecător stagiar la ju-
decătoria sect. râşcani, or. Chişinău. 
După un an de activitate, a fost numit 
vicepreşedinte la judecătoria Buiucani, 
iar în 1995 – preşedinte al judecători-
ei Centru, or. Chişinău. În 1996 a fost 
desemnat vicepreşedinte al Curţii de 
Apel. În 2005-2008 a fost vicepreşedin-
te al CSj a rM. În 1999 i s-a conferit 
gradul superior de calificare a judecă-
torului.

În 2008 a fost ales judecător al rM la 
CeDO. În 2011 a fost numit judecător 
ad-hoc pentru cauzele în care i-a parte 
românia. În 2012, a fost ales preşedin-
te al CSj a rM.

Și-a axat activitatea şi în domeniul 
didactic: lector a cursurilor practice 
la Dreptul civil (Facultatea de Drept a 

USM, 1989), lector al cursului Drept 
civil și drepturile omului la Ministerul 
justiţiei (Training Centre, 1998-2006), 
formator la Institutul Naţional al justi-
ţiei (2012). 

Membru şi preşedinte al Consiliului 
responsabil pentru aprobarea şi nu-
mirea judecătorilor, Serviciul judiciar 
(1998-2005), membru al Comisiei Ser-
viciului judiciar (din 2005), membru 
al Consiliului Consultativ al judecăto-
rilor europeni al Consiliului europei 
(2000-2008), vicepreşedinte şi preşe-
dinte al Asociaţiei judecătorilor din 
rM (2002), expert anexat la Progra-
mul Naţiunilor Unite pentru Dezvol-
tare (1998-2002), membru al juriului 
la Fundaţia Soros-Moldova (Direcţia 
Administraţia Publică şi Drept, 2001-
2003), membru al Consiliului ştiinţific 
al Curţii Constituţionale a rM (din 
2007). 

expert al Programului Naţiunilor 
Unite pentru Dezvoltare. Membru al 
Consiliului Consultativ al judecătorilor 
europeni din cadrul Consiliului euro-
pei şi Arbitru la Curtea Internaţională 
de conciliere şi de arbitraj a OSCe. 

Membru al Comisiilor de elaborare 
de legi şi alte texte, inclusiv: a Codului 
de procedură civilă, Legii cu privire la 
statutul judecătorului, Legii cu privire 
la bord responsabil pentru aprobarea 
numirea judecătorilor, Legii cu privire 
la răspunderea disciplinară a judecăto-
rilor, Legii cu privire la Serviciul Judi-
ciar al Comisiei, Codului de conduită 
pentru judecători, Statutului Asociaţiei 
de judecători etc. Membru al Consiliu-
lui editorial al revistei Revista de Drept 
Privat (2001). 

În 2014 i s-a conferit titlul onorific 
Veteran al sistemului judiciar.

Mihai Poalelungi
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Bibliografie selectivă:
POALeLUNGI, Mihai şi Anastasia 

PASCArI. Pregătirea pricinilor civile 
pentru dezbaterile judiciare. Ch.: Arc, 
2006. 1014 p. ISBN 978-9975-61-
132-9.

POALeLUNGI, Mihai, resp. de ed. 
Culegere de practică judiciară a Co-
legiului civil și de contencios admi-
nistrativ al Curţii Supreme de Justiţie 
(2005-2006): acte ce vizează drepturile, 
libertăţile fundamentale ale Omului și 
Justiţia. Ch.: Cartier, 2007. 862 p. ISBN 
978-9975-79-443-5.

POALeLUNGI, Mihai, resp. de ed. 
Culegere de practică judiciară a Cole-
giului civil și de contencios administra-
tiv al Curţii Supreme de Justiţie (2007) 
/ Colegiul civil și de contencios admi-
nistrativ al Curţii Supreme de Justiţie 
(Chișinău). ed. PASCArI, vasile. Ch.: 
Cartier, 2008. 892 p. ISBN 978-9975-
79-534-0.

POALeLUNGI, Mihai. Conduita le-
gală și justiţia: autoreferat (12.00.01). 
Ch., 2006. 30 p.

POALeLUNGI, Mihai. Conduita le-
gală și justiţia: tz. dr. (12.00.01). Ch., 
2006. 195 p.

POALeLUNGI, Mihai. Conduita le-
gală și justiţia. Ch.: Cartdidact, 2007. 
180 p. ISBN 978-9975-940-43-6.

POALeLUNGI, Mihai. Manualul 
judecătorului la examinarea pricinilor 
civile. Ch.: Cartier, 2006. 1014 p. ISBN 
978-9975-79-412-1.

POALeLUNGI, Mihai. Modele de 
acte judecătorești: Dosare civile apro-
bate prin Hotărârea nr. 8 de Consiliul 
Suprem al Magistraturii din 28 martie 
2002 și Plenul Curţii Supreme de Jus-
tiţie la 25 martie 2002. Ch.: Cartier 
juridic, 2002. 232 p. ISBN 9975-79-
154-9.

POALeLUNGI, Mihai. Modele de 
acte judecătorești: Procedura civilă. Co-
ord. ed. valeria ȘTerBeŢ. ed. a 2-a, 
adnot. cu legislaţie şi jurisprudenţa 
CeDO. Ch.: Cartdidact, 2005. 512 p. 
ISBN 9975-940-86-2.

POALeLUNGI, Mihai. Modele de 
acte judecătorești. Ch.: Cartier, 2002. 
232 p. ISBN 9975-79-154-9.

POGOLȘA Silvia s-a născut la 26 
februarie 1966 în s. Mălăieşti r-nul 

Grigoriopol. A absolvit Școala medie 
cu Medalie de aur. 

În 1983-1988 a făcut studii la Faculta-
tea de Drept a Universității “Peter Stu-
chka”, or. riga, Letonia. În 1992 a fost 
admisă la studiile de doctorat in cadrul 
Facultății de Drept a Universității “Al.I. 
Cuza” din or. Iaşi, romania.

În 1997 a susținut teza de doctorat - Sta-
rea civila în dreptul internațional privat. 

Și-a început activitatea profesională, 
în cadrul Ministerului justiției rM, în 
calitate de specialist principal in De-
partamentul stare civila (1990-1993), 
apoi director al Centrului pentru in-
struirea cadrelor justitiei (1998). Mem-
bru al Colegiului Ministerului justiţie 
(2001).

În 1996-1998 a fost lector superi-
or in cadrul Universității Umanistice 
din Moldova (1998). Din 2005 a acti-
vat în diferite proiecte internationa-
le in cadrul OSCe si altor organizații 
internaționale.

POGONEţ Galina s-a născut la 14 
februarie 1972. A făcut studii la Fa-

cultatea Pedagogie şi Psihologie (1995-
1998) şi la Facultatea de Drept (1996-
1999) a Universității de Stat „Alecu 
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russo”, or. Bălţi. În 
2000-2004 a urmat 
studii de doctorat la 
USM, Facultatea de 
Drept.

În 2007 a susținut 
teza de docto-
rat la specialitatea 
12.00.02-Drept pu-
blic – Statutul juridic 

al minorităţilor etnice în RM, conducă-
tor ştiinţific Sergiu COBĂNeANU, dr., 
prof. univ.

În 2007 a efectuat studiu – Reforma 
administraţiei publice și dezvoltarea re-
gională, în or. Praga, republica Cehă. 

Activitatea profesională şi-a început-
o ca laborant superior la Catedra ştiinţe 
socio-umanistice a Universității de Stat 
„Alecu russo”, or. Bălţi (1995-1998). 

Din 2001, a exercitat funcţii în cadrul 
AAP: lector asistent la Catedra discipli-
ne socio-juridice şi umanistice (1998-
2001), lector la Catedra ştiinţe juridi-
ce (2001-2003), specialist principal în 
problemele de instruire a personalului 
din administraţia publică, lector (2003-
2004), şef la Catedra ştiinţe juridice, 
lector superior (2004-2009), secretar 
ştiinţific şi membru al Senatului (2008-
2010), conferenţiar universitar al Cate-
drei Știinţe juridice (2010-2011). 

În 2004-2007, la ASeM, a fost şef la 
Catedra ştiinţe juridice, lector superi-
or la Catedra drept privat, din 2010 – 
lector superior la Catedra drept privat. 
În 2013 a fost numită şef al Catedrei 
drept, Universitatea Perspectiva-INT.

Decan al Facultății de Drept la IrIM 
(2016).

În 2011 i s-a conferit titlul ştiinţifi-
co-didactic conferenţiar universitar la 
specialitatea Drept public (constituţio-
nal). 

În 2012 a devenit membru al Uniunii 
Avocaților din Moldova.

Bibliografie selectivă:
CĂLDAre, Gh. şi Galina POGO-

NeŢ. Îndrumar metodic privind elabo-
rarea tezelor de master. Ch.: AAP, 2010. 
16 p.

POGONeŢ, Galina şi CANŢÎr, v. 
Metode participative de instruire: ma-
nual. Ch.: AAP, 2004. 164 p.

POGONeŢ, Galina. Protecţia dreptu-
rilor consumatorilor: note de curs. Ch.: 
AAP, 2010. 248 p.

POGONeŢ, Galina. Statutul juridic 
al minorităţilor etnice în RM: autore-
ferat (12.00.02). Ch.: SPA Moldopress, 
2007. 25 p.

POGONeŢ, Galina. Statutul juridic 
al minorităţilor etnice în RM: tz. dr. 
(12.00.02). Ch., 2007. 178 p.

 * * *
POGONeŢ, Galina şi Maria De-

MerjI. Impactul acordului de parte-
neriat şi al Planului de Acţiuni asupra 
procesului de integrare a rM în Ue. In: 
Materialele conf. intern. șt.-pract., 5 apr. 
2005. Ch., 2005, pp. 156-159.

POGONeŢ, Galina. Accesul cetă-
ţenilor la funcţia publică: In: Locul și 
rolul organelor administraţiei publice 
în asigurarea drepturilor și libertăţilor 
fundamentale: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 11 dec. 2003. Ch., 2004, pp. 
160-167. 

POGONeŢ, Galina. Cadrul legal 
privind promovarea şi asigurarea prin-
cipiului transparenţei. Administrarea 
publică. 2008, 1, 90-100.

POGONeŢ, Galina. Dreptul la cul-
tură a minorităţilor naţionale. Admi-
nistrarea Publică. 2004, 3, 58-62. ISSN 
1813-8489.

POGONeŢ, Galina. evoluţia protec-

Galina Pogoneț



457Dicţionar enciclopedic

ţiei minorităţilor etnice în dreptul in-
ternaţional. Protecţia minorităţilor în 
cadrul Ligii Naţiunilor. Legea și viaţa. 
2007, 7, 28-31.

POGONeŢ, Galina. Fenomenul mi-
graţiei ca factor de configurare a struc-
turii etnice a populaţiei rM, realităţi 
şi perspective. In: Vectorul European 
al RM prin prisma Planului de Acţiuni 
Moldova-Uniunea Europeană: mate-
rialele conf. intern. șt.-pract., 17 mart. 
2006. Ch., 2006, pp. 135-143. 

POGONeŢ, Galina. Principiul res-
pectării drepturilor omului – esenţa 
statului de drept. Legea și viaţa. 2007, 
8, 41-44.

POGONeŢ, Galina. răspunderea 
juridică ca fenomen social. Adminis-
trarea publică. 2003, 2, 1-4. ISSN 1813-
8489.

POGONeŢ, Galina. rolul minori-
tăţilor etnice în constituirea şi con-
solidarea statului moldovenesc. In: 
AAP pentru o guvernare transparentă, 
responsabilă și democratică: materiale-
le conf. intern. șt.-pract., 18 mai 2005. 
Ch.: AAP, 2005, pp. 238-241. 

POHIS Mihail s-a născut la 16 apri-
lie 1925 în s. Tîmkovo, r-nul Ko-

dîma, Ucraina. În 1935, împreună cu 
familia, şi-a schimbat domiciliul în or. 
Tiraspol, unde a absolvit Școala medie 
generală. La vîrsta de 19 ani, a fost în-
rolat în Armata Sovietică şi trimis pe 
front. Fiind rănit, a fost demobilizat şi, 
în 1948, a absolvit, la Chişinău, Școala 
juridică cu durata de doi ani. 

În 1977, în cadrul Institutului Pro-
curaturii UrSS, a susținut teza de doc-
torat la specialitatea 12.00.09-Proces 
penal – Особенности расследова-
ния убийств, связанных с расчлене-

нием трупа, conducător ştiințific v.I. 
ȘIKANOv, dr. hab., prof. univ.

Din 1949, pe parcursul a 17 ani, a 
lucrat în subdiviziunile procuraturii 
rSSM ca anchetator, apoi în calitate 
de anchetator superior. În 1966-1989 
a fost procuror criminalist superior al 
Procuraturii Generale. 

A implementat în practica cercetării 
infracţiunilor metode şi mijloace teh-
nico-ştiinţifice noi. A stabilit legături 
strânse cu Institutul Procuraturii din 
UrSS şi cu instituţiile unionale de ex-
pertiză judiciară. A organizat unul din 
primele cabinete criminologice, în ca-
drul Procuraturii UrSS, în baza căruia 
se realiza instruirea continuă şi recicla-
rea specialiştilor. 

După pensionare, şi-a desfăşurat ac-
tivitatea didactică, în calitate de lector 
superior şi titular al disciplinei Crimi-
nalistica şi altor cursuri de specialitate, 
la Facultatea de Drept a USM, 

Autor a peste 20 de publicații, inclu-
siv cărți şi articole, care rămân actuale 
prin valoarea lor ştiințifică.

jurist emerit al rSSM. 

Bibliografie selectivă:
ПОХИС, М.Я. et. al. Руководство 

по расследованию убийств. Отв. ред. 
С.И. ГУСЕВ. М.: Юрид. лит., 1977. 
400 c.

ПОХИС, М.Я. и МОШАК, Г. Пре-
ступление в семье: истоки и профи-
лактика. К.: Картя Молдовеняскэ, 
1989. 158 с. ISBN 5-362-00175-2.

ПОХИС, М.Я. Особенности рас-
следования убийств, связанных с 
расчленением трупа: автореф. дис. 
канд. юрид. наук: 12.00.09. Всесоюз-
ный Ин-т по изуч. причин и разраб. 
мер предупреждения преступности. 
М.: ВИИПРМПП, 1977. 12 с.
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ПОХИС, М.Я. Расследование круп-
ных хищений, скрытых подложны-
ми документами. Следственная 
практика. Метод. пособие. Вып. 16. 
М.: Госюриздат, 1953. 109 c.

ПОХИС, М.Я., ред. Вопросы пред-
варительного следствия. Вып. 2. К.: 
Лумина, 1970. 67 c.

ТЕЛЕВКА, А.Н. Уголовно-правовая 
борьба с преступными нарушениями 
правил безопасности труда в сель-
ском хозяйстве. Рец. М.Я. ПОХИС 
et. al. Под ред. Н.П. ЯБЛОКОВА. К.: 
Штиинца, 1982. 147 с.

 * * *
МУРЫГИН, Г. и М.Я. ПОХИС. 

Судебно-медицинская эксперти-
за в стадии возбуждения уголовно-
го дела. Социалистическая закон-
ность. 1971, 9, 56-59. ISSN 0132-1536.

ПОХИС, М. Я. Опыт расследо-
вания замаскированных убийств. 
Следственная практика. 1970, 86, 
20-30.

ПОХИС, М.Я. и А. МАГДАЛЮК. 
Раскрытие убийств, связанных по 
способу их совершения. Следствен-
ная практика. 1985, 145, 93-101.

ПОХИС, М.Я. Наиболее типич-
ные недостатки при установлении 
личности потерпевшего по делам об 
убийстве. В: Проблемы борьбы с пре-
ступностью: материалы 3-й науч. 
конф. аспирантов и соискателей. 
М., 1968, cc. 316-319.

POP Onufrie (Octavian) s-a năs-
cut la 22 octombrie 1956 în com. 

rodna, jud. Bistriţa Năsăud, românia. 
După absolvirea şcolii, a fost admis la 
Liceul Teoretic „George Coşbuc” din 
or. Năsăud, jud. Bistriţa-Năsăud. Și-a 
continuat studiile de licență şi de mas-

terat la Facultatea de 
Drept „Nicolae Titu-
lescu” din Craiova, 
jud. Dolj. A urmat 
cursuri de masterat şi 
la Universitatea Po-
litehnică din Timi-
şoara. În 1998-1999 
a făcut doctorantura 
la IFSD al AȘM, obţi-
nând în 2001 titlul de doctor în ştiinţe 
juridice, specialitatea Drept penal, Cri-
minologie și Drept penitenciar. 

În 1994-1997 a fost angajat ca asis-
tent universitar la Catedra de drept a 
Institutului de educaţie Permanen-
tă TIBISCUS, Timişoara. În perioa-
da doctoranturii, a lucrat asistent la 
Universitatea de Criminologie din 
Chişinău (1999-2000), apoi lector 
(2000–2001), lector superior (2001–
2002), conferenţiar universitar inte-
rimar (2002–2003). În 2003-2004 – 
conferenţiar universitar interimar la 
Catedra drept a Academiei de drept 
din Moldova, unde predă cursul 
Dreptul execuţional penal la cursurile 
de masterat. În 2005, prin concurs, a 
fost angajat în calitate de conferenţiar 
universitar la Catedra de drept public, 
Facultatea de Drept a Universității de 
Stat „Alecu russo” din Bălţi; discipli-
nele de predare: Criminologia şi Drep-
tul execuţional penal.

În 2006 i s-a conferit titlul ştiinţifi-
co-didactic conferenţiar universitar la 
specialitatea Criminologie, Drept penal 
și Drept penitenciar. 

În 2008, pentru activitatea ştintifică 
desfasurată pe parcursul anilor, i s-a 
conferit titlul membru-corespondent 
al Academiei Internaţionale de Ca-
dre de pe lângă UNeSCO, filiala Kiev 
(Ucraina). 

Onufrie (Octavian) 
Pop
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Membru al Uniunii juriştilor din ro-
mânia (1998).

A publicat peste 1300 de studii, ar-
ticole şi recenzii de carte în diferite 
reviste din Moldova şi din străinătate. 
Din 2003 – colaborator permanent la 
revista Legea și Viaţa. Autor a peste 50 
de lucrări, inclusiv monografii şi stu-
dii monografice, în domeniul Drep-
tului penal, Criminologie şi Dreptul 
penitenciar. 

Bibliografie selectivă:
LAȘCU, Mihail şi Octavian POP. As-

pecte de teorie și practică judiciară în 
materia infracţiunii de loviri sau vătă-
mări cauzatoare de moarte. Ch., 2001. 
92 p. ISBN 9975-9670-6-X.

POP, Octavian et. al. Tratat practic 
de criminalistică. Timişoara: Serviciul 
editorial, 1978. 432 p. 

POP, Octavian şi Gheorghe NeAGU. 
Criminologie generală. Ch., 2005. 206 p.

POP, Octavian şi Mihai LAȘCU. In-
stituţia liberării condiţionate în dreptul 
penal. Ch.: Ce al Univ. de Criminolo-
gie, 2002. 75 p. ISBN 9975-9694-4-5.

POP, Octavian şi valeriu BUjOr. 
Cauzalitatea în criminologie. Timişoa-
ra: Mirton, 2002. 41 p.

POP, Octavian şi valeriu BUjOr. 
Criminalitatea economico-financiară: 
domeniu de cercetare al criminologiei 
moderne. Timişoara: Mirton, 2002. 53 
p. ISBN 973-585-765-0.

POP, Octavian şi valeriu BUjOr. 
Criminalitatea în domeniul fiscal. Ti-
mişoara: Mirton, 2002. 90 p. ISBN 973-
585-763-4.

POP, Octavian şi valeriu BUjOr. 
Utilizarea circuitelor bancare în acti-
vităţi de spălare a banilor. Timişoara: 
Mirton, 2002. 102 p. ISBN 973-585-
764-2.

POP, Octavian şi vitalie rUSU. Exa-
minarea cauzelor penale cu privire la 
minori în instanţa de judecată. Ch.: ru-
xanda, 2009. 108 p. ISBN 978-9975-72-
293-3.

POP, Octavian şi vitalie rUSU. Mi-
norul și justiţia penală. Ch.: Pontos, 
2006. 342 p. ISBN 978-9975-72-002-1.

POP, Octavian. Concursul de infracţi-
uni. Timişoara: Mirton, 2002. 99 p.

POP, Octavian. Despre răspunderea 
civilă delictuală. Timişoara: Ando-To-
urs, 1997. 146 p. ISBN 973-98046-2-4.

POP, Octavian. Drogurile un flagel al 
lumii contemporane. Timişoara: Mir-
ton, 2002. 74 p.

POP, Octavian. Evoluţie și creștinism. 
Timişoara: Mirton, 2002. 147 p.

POP, Octavian. Infracţiunea de con-
curenţă neloială. Timişoara: Mirton, 
2002. 82 p.

POP, Octavian. Infracţiunea de omor. 
Timişoara: Mirton, 2002. 89 p.

POP, Octavian. Infracţiunea delapi-
dării. Timişoara: Mirton, 2002. 81 p.

POP, Octavian. Infracţiuni specifice 
navigaţiei civile maritime și fluviale. Ti-
mişoara: Mirton, 2002. 80 p.

POP, Octavian. Instituţia reabilitării. 
Timişoara: Mirton, 2002. 88 p.

POP, Octavian. Modalităţi de execu-
tare a pedepsei cu închisoarea în stare 
de libertate. Timişoara: Mirton, 2002. 
127 p.

POP, Octavian. Reglementarea infrac-
ţiunii de terrorism în legislaţia principa-
lelor state din lume. Timişoara: Mirton, 
2002. 110 p.

POP, Octavian. Tentativa ca formă a 
infracţiunii. Timişoara: Mirton, 2002. 
82 p.

POP, Octavian. Urmărirea penală în 
cauzele cu minori. Ch.: Pontos, 2008. 
118 p. ISBN 978-9975-72-072-4
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POP, Octavian. Voice to Heaven. 
english version by Ana ZLIBUŢ. Timi-
şoara: Mirton Publishing House, 1996. 
71 p.

POPA Victor s-a născut la 15 aprilie 
1949 în s. Poiana, r-nul Ungheni. 

În 1975 a absolvit Institutul juridic 
Unional din or. Moscova. A urmat stu-
dii de doctorat la Facultatea de Drept 
a Universității din Bucureşti (1992-
1998). 

În 1997 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.02-Drept public 
– Alegerile locale, conducător ştiinţific 
Ioan MUrArU, dr., prof. univ. 

În 2002 a susținut, la Chişinău, teza 
de doctor habilitat la specialitatea 
12.00.02-Drept public (constituțional) 
– Aspecte juridice și politice, privind 
consolidarea statalităţii RM.

A făcut stagii de instruire profesio-
nală la Institutul Naţional de Admi-
nistraţie Publică din Lisabona (Portu-
galia), la Universitatea Catolică din or. 
Leuven (Belgia), la Institutul european 
de Administraţie Publică al Consiliului 
europei din Maastricht (Olanda).

Activitatea profesională şi-a început-
o, în 1975, în calitate de instructor pe 
problemele organizării administraţiei 
publice al Comitetului executiv raio-
nal Ungheni, apoi ca şef de secţie în 

Comitetul raional de 
partid Ungheni. În 
perioada 1983-1986 
a fost şef al Direcției 
raionale de produ-
cere Ungheni a Mi-
nisterului Deservirii 
Sociale. În 1986 a fost 
numit instructor su-
perior în problemele 

deservirii sociale a populaţiei al Co-
mitetului Central al PC din Moldova 
şi, în 1988 – şef adjunct al Secţiei pri-
vind organizarea activităţii Sovietelor 
de deputaţi a poporului a Prezidiului 
Sovietului Suprem al rSSM. În 1990 a 
fost numit consultant superior al Co-
misiei pentru autoadministrarea locală 
şi economia locală a Parlamentului rM 
(1990-1994). 

Din 1990 şi-a desfăşurat şi activitatea 
didactică la instituțiile de studii supe-
rioare: lector la Centrul de reciclare al 
Funcţionarilor Publici din Administra-
ţia Publică Locală pe lângă Guvernul 
rM, lector la Universitatea Umanistică 
(1992-1993), lector superior al Aca-
demiei de Studii în domeniul Admi-
nistraţiei Publice (1993-1997), lector 
superior la Academia Internaţională de 
economie, Drept şi Arte audio-vizuale 
(1997-1998), lector superior, conferen-
ţiar universitar, profesor universitar la 
ULIM (din 1998); disciplina de preda-
re Dreptul constituțional.

A fost ales deputat în Parlamen-
tul republicii Moldova (2010-2013), 
preşedinte al Comisiei parlamentare 
juridice, numiri şi imunități (2011-
2013).

În 2013 a fost numit judecător la 
Curtea Constituţională a rM. 

A fost expert, consultant, membru, 
conducător al grupurilor de lucru şi al 
Comisiilor pentru propuneri legislati-
ve şi de elaborare a proiectelor de legi: 
Bazele autoadministrării locale (1991), 
Administraţia publică locală (1992, 
2006), Alegerile Parlamentului (1993), 
Codului Electoral al RM (1997), pro-
iectului de modificare a Constituţiei 
RM (1999), Modernizarea administra-
ţiei publice locale (USAID-USA, 2002), 
Creșterea susţinerii populare în favoa-Victor Popa
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rea autonomiei funcţionale a puterilor 
locale în Moldova (2003), proiectului 
Constituţii rM (2009) etc. 

Conducător al grupului de lucru al 
Fundaţiei Viitorul pentru elaborarea 
proiectelor de legi de alternativă – Cu 
privire la organizarea administrativ-te-
ritorială a RM, Cu privire la finanţele 
publice locale, Cu privire la patrimoniul 
municipal (1994).

expert independent al Congresului 
Puterilor Locale şi regionale al Con-
siliului europei, membru al Consiliu-
lui ştiinţific al Curţii Constituţionale 
a rM, membru al Comitetului de 
supraveghere privind implementarea 
reformei Administraţiei publice cen-
trale în rM.

Preşedinte al CȘS al ULIM pentru 
conferirea titlurilor ştiinţifice de doc-
tor şi doctor habilitat în drept, mem-
bru al SȘP interuniversitar, conducător 
ştiinţific de doctorat.

expert juridic în cadrul proiecte-
lor: Modernizare și dezvoltare locală 
într-o societate deschisă (Fundaţia Vi-
itorul, 1995-1996), Dezvoltarea locală 
prin sate inovatoare (1997-1998, Poli-
tica Agricolă (TACIS, 1998), Reforma 
serviciului civil în RM (PNUD, 1998-
1999), Consolidarea administraţiei pu-
blice judeţul Ungheni (PNUD, 2001), 
Diminuarea efectelor corupţiei politice 
(COLPI, Budapesta, Soros-Moldova 
2001), Creșterea susţinerii populare în 
favoarea autonomiei funcţionale a pu-
terilor locale în Moldova (2002-2003). 
expert al Comisiei pe problemele de 
drept şi a Comisiei pentru problemele 
administraţiei publice (Fundaţia Soros 
Moldova, 1996-1999).

A colaborat în calitate de cercetător 
ştiinţific cu Societatea Academică Mo-
scopolitană din Bucureşti, cu Univer-

sitatea „Mihai Kogălniceanu” din or. 
Iaşi, cu Centrul de Drept constituţional 
de pe lângă Universitatea din Bucu-
reşti, cu Institutul pentru Politici Pu-
blice Bucureşti.

Autor a peste 50 lucrări ştiinţifice în 
domeniul organizării şi funcţionării 
puterilor în stat la nivel central şi local.

În 2012 a fost decorat Ordinul de 
Onoare.

Bibliografie selectivă:
POPA, victor et. al. Consiliul local în 

acţiune. Ch.: TIȘ, 1999. 132 p. 
POPA, victor et. al. Corupţia Politi-

că: context și semnificaţii. Ch.: Cartier 
administrativ, 2001. 144 p. ISBN 9975-
79-137-9.

POPA, victor et. al. Prevenirea co-
rupţiei în administraţia publică. Prac-
tici de audit democratric în prevenirea 
corupţiei. Ch.: TISH, 2003. 88 p. ISBN 
9975-947-26-3.

POPA, victor şi Boris NeGrU. Ad-
ministraţia Publică în RM. Ch.: APA 
TACIS, 1995. 218 p.

POPA, victor, Gheorghe SUSAreN-
CO şi victor POPA. Raportul Naţional 
privind exercitarea justiţiei constituţio-
nale în RM. Ch.: Prut Intern., 2004. 112 
p. ISBN 9975-69-673-4.

POPA, victor, Igor MUNTeANU 
şi victor MOCANU. De la centralism 
spre descentralizare. Ch.: Cartier, 1998. 
220 p. ISBN 9975-949-33-9.

POPA, victor, Igor MUNTeANU, 
Katharine vLACHOS et. al. Strategia 
de dezvoltare regională în judeţul Un-
gheni (2001-2006): Elaborată în cadrul 
programului MOL-97-011 „Consolida-
rea Guvernământului Local II” în jude-
ţul Ungheni. Aprilie-Decembrie, 2001. 
Ungheni: Fund. viitorul&Human Di-
namics, 2001. 208 p.
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POPA, victor, Liubomir CHIrIAC şi 
victor MOCANU. Ghidul funcţionaru-
lui public. Ch.: Tehnologii Intelectuale, 
2007. 446 p. ISBN 978-9975-9589-2-9.

POPA, victor, Liubomir CHIrIAC 
şi victor MOCANU. Ghidul primaru-
lui. Coord. de ed. Liubomir CHIrIAC 
şi victor MOCANU. Ch.: Universul, 
2005. 320 p. ISBN 9975-944-98-1.

POPA, victor, Tatiana MANOLe şi 
Ion MIHĂILUŢĂ. Administraţia publi-
că locală a RM. Comentarii legislative. 
Ch.: Muzeum, 2000. 288 p. ISBN 9975-
906-31-1.

POPA, victor. Autorităţile Publice 
în RM: Compendiu privind structura, 
organizarea și funcţionarea lor. Ch.: 
TISH, 2004. 256 p. ISBN 9975-947-
43-3.

POPA, victor. Drept parlamentar 
al RM. Ch.: ULIM, 1999. 231 p. ISBN 
9975-920-15-2.

POPA, victor. Dreptul Public. Aca-
demia de Administraţie Publică. Ch., 
1998. 460 p. 

POPA, victor. Efectele descentraliză-
rii. Rolul reprezentantului Rolul repre-
zentantului Guvernului în unităţile ad-
ministrativ-teritoriale. Ch.: TISH, 2008. 
70 p. ISBN 978-9975-9553-7-9.

POPA, victor. Efectele descentraliză-
rii: Rolul reprezentantului Guvernului 
în unităţile administrativ-teritoriale. 
Ch.: TISH, 2008. 72 p. ISBN 978-9975-
9553-7-9.

POPA, victor. Lecţiile descentraliză-
rii. Ch.: TISH, 2003. 32 p. ISBN 9975-
947-33-6.

POPA, victor. Programa analitică 
„Drept constituţional și instituţii politi-
ce” pentru studenţii anului 1, departa-
mentul Drept, ULIM. Ch.: Bons Offi-
ces, 2003. 48 p.

POPA, victor. Reintegrarea Moldo-

vei. Soluţii și modele. Ch.: TISH, 2005. 
360 p. ISBN 9975-947-52-2.

POPA, victor. Repere constituţionale 
pentru depășirea crizei politice în RM: 
Argumente teoretice și soluţii practice. 
Ch.: IDIS viitorul, 2009. 51 p. 

 * * *
COSTACHe, Gheorghe, Petru HlIP-

CA şi victor POPA. Cuvânt introduc-
tiv. In: Organizarea și funcţionarea pu-
terii în statul de drept. Ch., 2011. 6-19.

POPA, victor şi Ion POSTU. Consi-
deraţii teoretice cu privire la conceptul 
tehnicii legislative şi tehnicii juridice. 
In: Symposia Professorum, ULIM. Ser 
Drept. Ch., 2002, pp. 39-41.

POPA, victor şi Lidia BOrDeI. Cu-
vânt înainte. In: Principiile democraţiei 
pluraliste în activitatea parlamentară. 
Ch.: ULIM, 2010, pp. 3-7.

POPA, victor, vlad CATLABUGA şi 
Liubomir CHIrIAC. Modalităţi în in-
struire a cadrului juridic al descentra-
lizării şi autonomiei. In: Descentraliza-
rea finanţelor locale. Ch.: TISH, 2002, 
pp. 84-100.

POPA, victor. Adoptarea şi revizui-
rea Constituţiei. In: Promovarea drep-
tului omului în contextul integrării 
europene: teorie și practică: materia-
lele conf. intern. șt.-pract., ULIM. Ch., 
2010, pp. 229-234.

POPA, victor. Analiza retrospectivă 
a evoluţiilor şi involuţiilor din siste-
mul administraţiei publice locale în 
Moldova. In: Agenda descentralizării în 
RM: materialele conf. intern. șt.-pract., 
26-27 febr. 2003. Ch.: TISH, 2003, pp. 
127-129.

POPA, victor. Aspecte ale societă-
ţii civile în rM. Revista Naţională de 
Drept. 2001. 7. 19-22. ISSN 1811-0770.

POPA, victor. Cadrul juridic al acti-
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vităţii CSS - realităţi şi perspective. In: 
Analiza comparată: RM, România și 
Ucraina. Ch., 2006. 47-51.

POPA, victor. Considerațiuni teore-
tice privind clasificarea funcţiilor auto-
rităţilor publice în rM. Legea și viaţa. 
2000, 2, 9-12. ISSN 1810-309X.

POPA, victor. Dreptul la autodeter-
minare vis-a-vis de separatism. Avoca-
tul Poporului. 2000. 7-9. 2000. 18. ISSN 
1819-7141.

POPA, victor. Funcția publica în 
contextul reformei serviciului public. 
Politici publice. 2007, 1, 45-47.

POPA, victor. Instituirea regimu-
lui reprezentativ în rM. Studii Juridi-
ce Universitare. 2009, 3-4, 9-17. ISSN 
1857-4122.

POPA, victor. Partidele politice-con-
diţie de bază a democraţiei constituţio-
nale. Studii Juridice Universitare. 2008, 
1-2, 21-29. ISSN 1857-4122.

POPA, victor. Probleme teoretice ale 
constituţionalismului moldovenesc. 
Studii Juridice Universitare. 2008, 3-4, 
24-37. ISSN 1857-4122.

POPA, victor. reforma constituţi-
onală – Imperativ al timpului. Studii 
Juridice Universitare. 2009, 1-2, 15-22. 
1857-4122. ISSN 1857-4122.

POPA, victor. Sfidări constituţionale 
în activitatea noului Parlament. In: Pro-
movarea dreptului omului în contextul 
integrării europene: teorie și practică: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 9-10 
iun. 2009, ULIM. Ch.: ULIM, 2009, pp. 
218-232.

POPA, victor. Tendinţe, realităţi şi 
perspective ale dezvoltării administra-
ţiei publice locale în Moldova. In: Pri-
orităţile și mecanismele descentralizării 
în Moldova: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 25-26 iun. 2002. Ch.: TISH, 
2002, pp. 3-7.

 * * *
ПОПА, В. и И. МУНТЯН. Разра-

ботка новых правил игры в старых 
условиях. В: Органы местного само-
управления в Восточной Европе, на 
Кавказе и в Средней Азии. Budapest, 
2001, cc. 263-266.

POPOVICI Tudor s-a născut la 16 
martie 1948 în com. Bleşteni, r-nul 

edineţ. În 1975 a absolvit Facultatea de 
Drept a USM. 

În 2000 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.09-Proces penal 
– Unele aspecte ale eticii judiciare și 
responsabilitatea judecătorului în RM, 
conducător ştiinţific eugen MArTÎN-
CIC, dr. hab., prof. univ.

A făcut stagii de instruire profesi-
onală la Consiliul europei şi CeDO. 
A participat la conferinţe naţionale şi 
internaţionale la Moscova, Bucureşti, 
Helsinki, Strasbourg, Atena etc.

Și-a desfăşurat activitatea profesio-
nală în organele judecătoreşti: judecă-
tor al r-nului Nisporeni (1982), preşe-
dinte al judecătoriei Călăraşi (1990), 
judecător la Curtea de Apel Chişinău. 
În 1991 a fost preşedinte al Comitetu-
lui executiv al r-lui Călăraşi şi vice mi-
nistru la Ministerul justiţiei. În 1994 a 
fost ales judecător al Curţii Supreme de 
justiţie a rM.

A exercitat funcții 
didactice la ULIM: 
conferenţiar uni-
versitar şi şef la Ca-
tedra drept privat; 
disciplinele predate: 
Etica juridică, Acte 
procesuale civile, 
Dreptul procesual 
civil, conferenţiar Tudor Popovici
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universitar la USPee „Constantin 
Stere”.

Membru al grupului de lucru şi coa-
utor al proiectelor de legi: Cu privire la 
modificările și completările în Codul de 
procedură penală (1994), a Codului de 
procedură penală (1998). 

expert național la Agenția pentru 
Susținerea Invățamântului Juridic și a 
Organelor de drept EX LEGE. Forma-
tor al INj. A exercitat funcţii elective: 
deputat raional Călăraşi, preşedinte al 
Asociaţiei judecătorilor rM. 

Conducător de doctorat a Școlii doc-
torale în drept, ştiinţe politice şi admi-
nistrative din cadrul Consorţiului Na-
ţional al ASeM, USPee „Constantin 
Stere”, CNAA (2015).

Mențiuni şi distincții: Medalia Vete-
ran al sistemului judecătoresc, Diploma 
Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM, 
Ordinul Gloria muncii (2010).

Bibliografie selectivă:
CArASCIUC, Lilia, efim OBrejA, 

Tudor POPOvICI et. al. Corruption 
and access to justice. Ch.: Transparency 
Intern., 2002. 120 p. ISBN 9975-9720-
5-5.

CArASCIUC, Lilia, efim OBrejA, 
Tudor POPOvICI, et. al. Corupţia și 
accesul la justiţie în viziunea societăţii. 
Ch.: Transparency Intern., 2002. 120 p. 
ISBN 9975-9720-4-7.

DOLeA Igor, Tudor POPOvICI, 
Dumitru rOMAN et. al. Inviolabili-
ty of the individual în the Republic of 
Moldova (controversial aspects în the 
legislation and practice). Ch.: CeP Casa 
„Bons Offices”, 2006. 104 p.: tab. ISBN 
978-9975-9890-9-1.

POPOvICI, Tudor et. al. Codul pe-
nal al RM: (985-XV din 18 aprilie 2002. 
Cu toate modific. operate până la re-

publicare în Monitorul Oficial al RM, 
72-74/195 din 14.04.2009. Adnotat cu 
jurisprudenţa CEDO și a instanţelor 
naţionale): Comentariu. red. Maria 
HADÂrCĂ şi Alexei BArBĂNeA-
GrĂ. Ch.: Sarmis, 2009. 859 p. ISBN 
978-9975-105-20-0.

POPOvICI, Tudor et. al. Codul Pe-
nal al RM: cu modificările de până la 8 
august 2003: Comentariu. red. Alexei 
BArBĂNeAGrĂ. Coord. de ed. Maria 
HADÂrCĂ. Ch.: Centrul de Drept al 
Avocaților, 2003. 836 p. ISBN 9975-61-
291-1.

POPOvICI, Tudor et. al. Ghidul ju-
decătorului de instrucţie. Coord. va-
leriu ZUBCO. Ch., 2007. 673 p. ISBN 
978-9975-79-452-7.

POPOvICI, Tudor et. al. Protecţia 
dreptului omului la aplicarea măsurilor 
procesuale de constrângere. Coord. va-
leriu ZUBCO. Ch.: ArC, 2006. 376 p. 
ISBN 978-9975-61-418-4.

POPOvICI, Tudor şi e. OBrejA. 
Sistemul judiciar, principii, perspective. 
Ch., 2002. 168 p. 

POPOvICI, Tudor, Mihail AvrAM 
şi vasile COBÂȘNeANU. Cercetarea 
infracţiunilor contra persoanei: ghi-
dul ofiţerului de urmărire penală. Ch.: 
ArC, 2004. 360 p. ISBN 9975-61-364-
0.

POPOvICI, Tudor. Raport anual 
al Centrului de cercetare și protecţie a 
drepturilor omului. Ch.: CeDO, 2000. 
50 p. 

POPOvICI, Tudor. Unele aspecte ale 
eticii judiciare și responsabilitatea jude-
cătorului în RM (cercetare comparativă 
de drept procesual penal): autoreferat 
(12.00.09). Ch., 2001. 26 p. 

POPOvICI, Tudor. Unele aspecte ale 
eticii judiciare și responsabilitatea ju-
decătorului în RM Moldova (cercetare 
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comparativă de drept procesual penal): 
tz. dr. (12.00.09). Ch., 2000. 170 p. 

POPOvICI, Tudor. Unele aspecte 
ale eticii judiciare și responsabilitatea 
judecătorului în RM: (Cercetare com-
parativă de drept procesual penal). Ch.: 
Garuda-Art, 2000. 163 p. ISBN 9975-
9588-8-5.

 * * *
POPOvICI, Tudor şi Tudor OSOIA-

NU. Unele reflecţii asupra cercetării ca 
act de Procedură penală. Legea și viaţa. 
1999, 5, 51-54. ISSN 1810-309X.

POPOvICI, Tudor. Atacarea hotărâ-
rilor judiciare în procesul penal. Legea 
și viaţa. 1998, 2, 43-44. ISSN 1810-
309X.

POPOvICI, Tudor. Contestaţia în 
anulare. Legea și viaţa. 1998, 2, 42-26. 
ISSN 1810-309X.

POPOvICI, Tudor. Cui convine ade-
vărul juridic schimonosit? Legea și via-
ţa. 1999, 2, 29-31. ISSN 1810-309X.

POPOvICI, Tudor. etica profesio-
nală a judecătorului – condiţii de bază 
în promovarea reformei. Legea și viaţa. 
1996, 8, 13-15. ISSN 1810-309X.

POPOvICI, Tudor. Organizarea şi 
funcţionarea judecătorilor în statul ba-
zat pe drept. In: Reforma judiciară și 
de drept în RM: material conf. intern. 
teor.-șt., 28-29 mai 1993. Ch., 1993, pp. 
111-115.

POPOvICI, Tudor. Proiectul de 
lege cu privire la avocatură în rM. In: 
L’avocat dans une société démocratique: 
seminar intern., 13-16 iul. 1994. Stras-
bourg, 1994, pp. 56-57.

POPOvICI, Tudor. rolul juriştilor 
din Moldova în promovarea ideii des-
pre o societate civilă democratică şi 
implimentară în practică a legislaţiei 
în vigoare. Revista Naţională de Drept. 
2006, 12, 7-9. ISSN 1811-0770.

POPOvICI, Tudor. Tradiţii decen-
te pentru tinerii jurişti la 65 de ani ai 
Universității de Stat. Revista Naţională 
de Drept. 2011, 6-7, 8-9. ISSN 1811-
0770.

POSTU Ion s-a născut la 5 octom-
brie 1972 în s. Soltăneşti, r-nul 

Nisporeni. În 1987 a absolvit Școala 
medie din satul natal şi a fost admis 
la Colegiul de Auto şi Drumuri, or. 
Chişinău (1987-1991). Și-a continu-
at studiile la Departamentul Drept al 
ULIM – licența (1993-1998) şi docto-
rantura (1999-2003). 

În 2003 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.01-Teoria generală 
a dreptului: Rolul și importanţa tehnicii 
legislative în ascensiunea calităţii regle-
mentării relaţiilor sociale, conducător 
ştiinţific victor POPA, dr. hab., prof. 
univ.

A făcut stagii de instruire profesiona-
lă: Constituţionalismul și teoria dreptu-
lui, COLPI, Budapesta, Ungaria, 1998; 
Pedagogia și psihologia învățământului 
superior, ULIM, 2003. 

În 1991-1992 a fost învăţător la 
Școala Auto în or. Nisporeni. În 1992-
1993 – laborant superior în Secţia au-
totehnică a LaCeX al Ministerului jus-
tiţiei al rM. 

În 1998 şi-a început activitatea di-
dactică la ULIM: 
lector asistent (1998-
2003) şi lector su-
perior (2003-2006) 
la Catedra Teoria 
şi istoria statului şi 
dreptului; prodecan 
al Departamentului 
Drept (2004-2006), 
conferenţiar univer- Ion Postu
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sitar la Catedra drept public (din 2007) 
la disciplinele Teoria generală a dreptu-
lui şi Concepte fundamentale ale statu-
lui și dreptului. 

Membru al colegiului de redacţie al 
revistei Symposia Studentium. Seria 
Drept, ULIM. 

În 2001-2002 – stagiar la BAA 
din rM, din 2002 avocat în cadrul 
BAA ULIM. Membru al Comisiei de 
licențiere a profesiei de avocat (2015).

Bibliografie selectivă:
FrUNZĂ, Iu., M. CUȘMIr, I. POS-

TU et. al. Teoria generală a statului și 
dreptului (în întrebări și răspunsuri). 
Bălţi: Buznesc-elita, 2003. 180 p.

POSTU, Ion. Rolul și importanţa 
tehnicii legislative în ascensiunea ca-
lităţii reglementării relaţiilor sociale: 
(12.00.01). Ch., 2003. 24 p.

POSTU, Ion. Rolul și importanţa teh-
nicii legislative în ascensiunea calităţii 
reglementării relaţiilor sociale: tz. dr. 
(12.00.01). Ch., 2003. 158 p.

 * * *
POSTU, Ion şi victor POPA. Consi-

deraţii teoretice cu privire la conceptul 
tehnicii legislative şi tehnicii juridice. 
In: Symposia Professorum. Ser. Drept. 
Ch., 2002, pp. 39-45.

POSTU, Ion. Concepte şi procedee 
de tehnică legislativă. In: Symposia 
Professorum. Ser. Drept. Ch., 2002, pp. 
45-52.

POSTU, Ion. Conceptul tehnicii le-
gislative. In: Symposia Professorum. Ser. 
Drept. Ch., 2000, pp. 7-8.

POSTU, Ion. Consideraţii privind 
actul normativ juridic ca mijloc speci-
al de reglementare a relaţiilor sociale. 
Analele șt. ale USM. Ser. Șt. sociouma-
nistice. Ch., 2005, 1, 206-215. ISBN 
ISSN 1857-3622.

POSTU, Ion. Consideraţii teoretice 
privind „legiferarea internaţională”. In: 
Symposia Professorum. Ser. Drept. Ch.: 
ULIM, 2006, pp. 27-31.

POSTU, Ion. Consideraţii teore-
tice privind raportul de implicare a 
conţinutului şi formei de exprimare a 
inițiativelor legislative. Studii juridi-
ce universitare. 2008, 1-2, 65-78. ISSN 
1857-4122.

POSTU, Ion. Consideraţii teoretice 
vizând etapele procesului legislative. 
In: Symposia Professorum. Ser. Drept. 
Ch., 2001, pp. 37-42.

POSTU, Ion. evoluţia istorică a prin-
cipiului separării puterilor în stat. In: 
Symposia Professorum. Ser. Drept. Ch., 
1999, pp. 13-14.

POSTU, Ion. Influenţa jurispruden-
ţei CeDO asupra evoluţiei dreptului 
naţional al statelor (aspecte de tehnică 
juridică. In: Symposia Professorum. Ser. 
Drept. Ch., 2004, pp. 35-42.

POSTU, Ion. Procedee speciale de 
tehnică legislativă ce conferă viabilita-
te actului normativ. In: Analele ULIM. 
Ser. Drept. Ch., vol. 4. Ch., 2004, pp. 
65-73.

POSTU, Ion. racordarea legislaţiei 
naţionale la standartele dreptului inter-
naţional ca condiţie primară a integră-
rii europene a rM. Revista de Filosofie 
și Drept. 2004, 1-3, 106-113.

POSTU, Ion. rolul şi importanţa ex-
pertizei în elaborarea actelor normati-
ve juridice. Symposia Professorum. Ser. 
Drept. Ch., 2004, pp. 21-26.

POSTU, Ion. Statul de drept: istorie şi 
contemporanietate. In: Statul de drept 
și administraţia publică: materialele 
simp. naţional. Ch.: Cartier, 1999, pp. 
24-29.

POSTU, Ion. Strategii de instruire a 
procesului de elaborare a legislației. In: 
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Analele ULIM. Ser. Drept. Ch., vol. 5. 
Ch., 2005, pp. 61-69.

 * * *
ПОСТУ, Ион. Место и роль зако-

на в гражданском обществе. В: Пра-
вовые аспекты гражданского обще-
ства: реальность и перспективы: 
материалы. междунар. науч.-практ. 
конф. К., 2003, cc. 394-399.

ПОСТУ, Ион. Правотворчество: 
понятие, принципы, стадии. Вест-
ник Славянского Ун-та. 2002, 58-63. 
ISSN 1857-162x.

POTÎNGA Alexei (08.10.1948-
26.11.2011) s-a născut în s. Opaci, 

r-nul Căuşeni. În 1974 a absolvit USM, 
Facultatea de Drept. În 2000-2002 a ur-
mat studii de doctorat la AȘM. 

În 2003 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.02-Drept public – 
Asigurarea drepturilor omului în lumea 
contemporană (analiza comparată), 
conducător ştiinţific Gheorghe COS-
TACHI, dr. hab., prof. univ.

Și-a început activitatea profesională, 
în 1974, în funcţia de jurist, la Consi-
liul colhozurilor din Moldova. În peri-
oada 1978-1998 a fost numit procuror, 
apoi, şef al Secţiei de contribuire la în-
făptuirea justiţiei în cauze civile a Pro-
curaturii Generale. 

În 1998-2003 a condus Centrul pen-
tru Drepturile Omului din rM şi a 

activat în calitate de 
Avocat Parlamentar. 
Din 2003 - cercetă-
tor ştiinţific superior 
la Centrul de Drept 
Naţional al IISD al 
AȘM. 

Membru al Co-
legiului Procuratu-

rii Generale, coordonator Naţional 
de proiect MOL/9600 ONU Suport 
inițiativelor democratice în domeniul 
drepturilor omului în Republica Moldo-
va (1998-2001), membru al Institutului 
Ombudsmani Internaţionali al Insti-
tutului Ombudsmani europeni (eOI), 
membru al Asociaţiei Ombudsmani şi 
Mediatori Francofoni (AOMF). 

A participat şi a prezentat comuni-
cări şi rapoarte la peste o sută de confe-
rinţe naţionale şi internaţionale.

Autor a circa o sută de lucrări ştiin-
ţifice în domeniul drepturilor omului. 

A fost decorat cu Diploma de Onoare 
a AȘM. I s-a conferit rangul de califica-
re Consilier juridic de stat de rangul III 
şi gradul general-maior de justiţie. 

Pe 10 decembrie 2015, Institutul de 
cercetări juridice şi Politice al AȘM în 
parteneriat cu Oficiul Avocatului Po-
porului şi Asociația veteranilor Procu-
raturii republici Moldova, Procuratu-
rii Generale au desfăşurat Conferința 
ştiințifică internațională consacrată 
comemorării primului director (Om-
budsman) al CDOM Protecţia dreptu-
rilor omului – obligaţie constituţională 
a Avocatului Poporului. In memoriam 
Alexei Potângă - primul director al Cen-
trului pentru Drepturile Omului din Re-
publica Moldova.

Bibliografie selectivă:
POTÎNGA, Alexei et. al. Probleme 

ale edificării statului de drept în RM. 
red. A. rOȘCA. În 2 vol. Ch.: FeP 
Tip. Centrală. vol. 1. 2003, 538 p. ISBN 
9975-78-225-6. vol. 2. 2006, 480 p. 
ISBN 978-9975-78-014-8.

POTÎNGA, Alexei şi Gh. COS-
TACHI. Asigurarea drepturilor omului 
în lume. Ch.: epigraf, 2003. 606 p. ISBN 
9975-903-71-1.Alexei Potînga
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POTÎNGA, Alexei. Asigurarea drep-
turilor omului în lumea contempora-
nă (analiză comparată): autoreferat 
(12.00.02). Ch., 2003. 22 p.

POTÎNGA, Alexei. Asigurarea drep-
turilor omului în lumea contemporană 
(analiză comparată): tz. dr. (12.00.02). 
Ch., 2003. 134 p.

 * * *
POTÎNGA, Alexei Drepturile şi li-

bertăţile omului stipulate în Consti-
tuţia rM. Revista Naţională de Drept. 
2003, 1, 18-21. ISSN 1811-0770.

POTÎNGA, Alexei şi v. vLAICU. 
Conceptul privind Drepturile, libertă-
ţile şi îndatoririle omului în domeniul 
mediului. Studii și Cercetări Juridice. 
2007, 1-2, 50-57. ISNN 1857-2014.

POTÎNGA, Alexei şi v. vLAICU. 
Dreptul publicului la informaţia de 
mediu. Legea și viaţa. 2005, 8, 17-20. 
ISSN 1810-309X.

POTÎNGA, Alexei şi v. vLAICU. 
Libertatea conştiinţei şi libertatea de 
exprimare pe probleme legate de me-
diu. In: Problemele actuale ale știinţelor 
socio-umanistice în condiţiile integrării 
europene: materialele conf. intern. șt.-
pract., 28 ian. 2006. Ch., 2006, pp. 440-
442.

POTÎNGA, Alexei şi v. vLAICU. 
Libertatea întrunirilor. Dreptul de aso-
ciere în organizaţii de apărare a calită-
ţii mediului. In: Problemele actuale ale 
știinţelor socio-umanistice în condiţiile 
integrării europene: materialele conf. in-
tern. șt.-pract., 28 ian. 2006. Ch., 2006, 
pp. 500-502.

Omagiu:
Alexei Potîngă, primul ombudsman 

al Moldovei, comemorat la Academia 
de Științe [citat 10 septembrie 2016]. 
Disponibil: http://www.ombudsman.

md/ro/content/alexei-potinga-primul-
ombudsman-al-moldovei-comemorat-
la-academia-de-stiinte

PROCA Ludmila s-a născut la 7 iu-
lie 1957 în s. Sofia, r-nul Drochia. 

În 1979 a absolvit Institutul Politehnic 
din Chişinău, specialitatea Tehnologia 
și organizarea alimentaţiei publice. A 
urmat studiile de licență (1999-2002) şi 
studiile de doctorat la specialitatea Or-
ganizarea și dirijarea în instituţiile ad-
ministraţiei publice (2002-2006) la Fa-
cultatea Administrare Publică a AAP. 

În 2007 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.02-Drept public – 
Asistenţa socială – instituţie distinctă a 
dreptului protecţiei sociale (aspect insti-
tuţional-administrativ), conducător şti-
inţific Nicolae rOMANDAȘ, dr., prof. 
univ.

Activitatea profesională şi-a început-
o, în 1979, ca inginer tehnolog la Direc-
ţia de alimentaţie publică, r-nul Lazo, 
apoi, la Trustul de alimentaţie publică, 
sect. Frunze, Chişinău (1980-1982). În 
1982-1988 a fost director adjunct la 
Combinatul de alimentaţie publică nr. 
26 a Trustului de alimentaţie publică a 
sect. Frunze, Chişinău. În 1988 a fost 
inginer economist al Departamentului 
de pensii şi asistenţă socială de pe lângă 
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. 
În 1991 a lucrat şef-adjunct, apoi şef 
(din 1993) la direc-
ţia Asistenţă socială 
sect. Buiucani, mun. 
Chişinău. În 2008 a 
fost şomer la eviden-
ţa Agenţiei pentru 
ocuparea forţei de 
muncă din sect. Bu-
iucani. Ludmila Proca 
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A contribuit la elaborarea materiale-
lor pentru editarea manualului Dreptul 
protecţiei sociale pentru studenţii de 
la Facultatea de Drept USM, conform 
cursului Material metodic la Dreptul 
Protecţiei Sociale la Centrul editorial 
USM. 

În 2010 şi-a început activitatea di-
dactică – lector, apoi conferenţiar uni-
versitar la Catedra dreptul muncii a 
Facultății de Drept a USM.

Și-a aprofundat instruirea profesio-
nală în stagiile de formare: Dezvoltarea 
asistenţei sociale în RM (Fundaţia Ze-
nit, Universitatea Suediei de Centru, 
or. Ostersund, 1999), Instruire a lu-
crătorilor din sfera socială (Centrul de 
performanţe a cadrelor preuniversitare 
al Universității de Stat or. Bălţi, 1999), 
Realizările Departamentului de Asis-
tenţă Socială al Ministerul Muncii și 
Protecţiei Sociale pentru realizarea pro-
iectului dezvoltarea capacitaților pentru 
asistenţă socială (2002); Cererea unică 
pentru protecţie socială, Baza de date a 
gospodăriilor vulnerabile, Bazele calcu-
latorului pentru utilizatori (Programul 
Counterpart/LIeSAP), Aspectele refor-
mării sistemului de pensionare în RM 
(Banca Mondială şi ASeM).

Mențiuni: Diplomă de audient emi-
nent al AAP cu înscriere în cartea de 
Onoare a Academiei, Certificatul pen-
tru performanţe academice, capacităţi 
manageriale și abilităţi de cercetare cu 
includere în cartea Fondul de Aur al 
AAP.

Bibliografie selectivă:
PrOCA, Ludmila. Asistenţa socială – 

instituţie distinctă a dreptului protecţiei 
sociale (aspect instituţional-administra-
tiv): autoreferat (12.00.02). Ch., 2007. 
25 p.

PrOCA, Ludmila. Asistenţa socială – 
instituţie distinctă a dreptului protecţiei 
sociale (aspect instituţional-administra-
tiv): tz. dr. (12.00.02). Ch., 2007. 166 p.

rOMANDAȘ, Nicolai, Ludmila 
PrOCA şi Ina NeGUrĂ. Dreptul pro-
tecţiei sociale: manual pentru studenţii 
Facultăţii de Drept a USM. Ch.: Fox-
trol SrL, 2011. 384 p. ISBN 978-9975-
4180-0-3.

 * * *
PrOCA, Ludmila. Asistenţa socială 

– autoritate publică de specialitate. In: 
Administrarea publică, aspecte practi-
co-știinţifice, probleme și perspective: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 30 
ian. 2004. Ch.: AAP, 2004, pp. 280-
286.

PrOCA, Ludmila. Asistenţa socială 
– o necesitate a societăţii noastre. Ad-
ministrarea publică. 2004, 1-2, 237-244. 
ISSN 1813-8489.

PrOCA, Ludmila. Conceptul de aju-
tor social în dreptul protecţiei sociale. 
În. Dezvoltarea constituţională a RM la 
etapa actuală: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 22-23 sept., Bălţi. Ch.: Tip. 
Centrală, 2004, pp. 1366-1372.

PrOCA, Ludmila. Conceptul de asi-
gurare socială şi de asistenţă socială ca 
instituţii juridice ale dreptului protec-
ţiei sociale: distincţia lor. Revista Na-
ţională de Drept. 2011, 4, 33-38. ISSN 
1811-0770.

PrOCA, Ludmila. Dreptul la asisten-
ţa socială – obiectiv al politicii sociale 
a statului. In: Locul și rolul organelor 
administraţiei publice locale în asigura-
rea respectării Drepturilor și libertăţilor 
fundamentale ale omului: materiale-
le conf. intern. șt.-pract., 11 dec. 2003. 
Ch., 2004, pp. 336-345.

PrOCA, Ludmila. Forme de ajutor 
social în cadrul sistemului de asistenţă 
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socială: reglementare juridică) (I par-
te). Revista Naţională de Drept. 2005, 4, 
44-48. ISSN 1811-0770.

PrOCA, Ludmila. Natura juridică a 
prestaţiilor de securitate socială. Clasi-
ficarea lor. Revista Naţională de Drept. 
2011, 9, 55-57. ISSN 1811-0770.

PrOCA, Ludmila. reforma regle-
mentărilor juridice privind pensiile 
acordate unor categorii de cetăţeni. Re-
vista Naţională de Drept. 2011, 10-11, 
70-74. ISSN 1811-0770.

PrOCA, Ludmila. reglementări in-
ternaţionale privind asistenţa socială. 
In: Consolidarea statului de drept în 
RM în contextul edificării și integrării 
europene: materialele conf. intern. șt.-
pract., 21-22 mai 2007. Ch., 2007, pp. 
77-79.

PrOCA, Ludmila. reglementări ju-
ridice privind indemnizaţiile pentru 
incapacitate temporară de muncă acor-
date în baza certificatului de concediu 
medical. Revista Naţională de Drept. 
2011, 8, 23-33. ISSN 1811-0770.

PrOCA, Ludmila. rolul asistenţei 
sociale şi asigurării sociale ca instituţii 
juridice ale Dreptului protecţiei socia-
le în reformarea activităţii instituţiilor 
administraţiei publice. In: Teoria și 
practica administraţiei publice: mate-
rialele conf. intern. șt.-pract., 24 mai 
2011. Ch.: AAP, 2011, pp. 93-95.

PrOCA, Ludmila. Trăsăturile şi 
principiile conceptului asistenţei soci-
ale ca politică socială a statului. Revis-
ta Naţională de Drept. 2005, 2, 41-48. 
ISSN 1811-0770.

rOMANDAȘ, Nicolai şi Ludmila 
PrOCA. reglementări privind clasifi-
carea prestaţiilor de asistenţă socială. 
In: Consolidarea statului de drept în 
RM în contextul edificării și integrării 
europene: materialele conf. intern. șt.-

pract., 21-22 mai 2007. Ch., 2007, pp. 
55-58.

rOMANDAȘ, Nicolai şi Ludmila 
PrOCA. reglementări privind servicii 
de asistenţă socială destinate persoane-
lor defavorizate din rM. Revista Naţi-
onală de Drept. 2004, 11, 14-25. ISSN 
1811-0770.

PRODAN Svetlana s-a născut la 2 
noiembrie 1966 în s. răsporeni, 

r-nul rezina. În 1980 a absolvit Școala 
medie din satul natal şi în 1985 – Școala 
Pedagogică „Boris Glavan” din or. So-
roca. A absolvit USM: Facultatea de Is-
torie (1986-1992), Facultatea de Drept 
(1995-1999) şi studiile de doctorat la 
Catedra de drept penal şi criminologie 
(1999-2007). 

În 2007 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal 
– Răspunderea penală pentru infrac-
ţiunile legate de creditare, conducător 
ştiinţific Sergiu BrÎNZĂ, dr. hab., prof. 
univ.

A exercitat funcții manageriale: 
director general la SrL Probotrans 
(2001), manager relaţii cu clienţii la 
Globalcontact-tur SrL (2002-2005), 
director general la IM Megatour SrL 
(2005-2010). 

Din 2009 şi-a desfăşurat activitatea 
didactică la Catedra ştiințe penale a 
Facultății de Drept, USeM, în calitate 
de lector superior.

În 2010 a devenit 
membru al Uniunii 
Avocaților din Mol-
dova, avocat la BAA 
Avolex.

Autor a peste 20 de 
publicaţii ştiinţifice şi 
ştiințifico-didactice. Svetlana Prodan
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Bibliografie selectivă:
PrODAN, Svetlana. Răspunderea pe-

nală pentru infracţiunile legate de credi-
tare: autoreferat (12.00.08). Ch., 2007. 
20 p.

PrODAN, Svetlana. Răspunderea pe-
nală pentru infracţiunile legate de credi-
tare: tz. dr. (12.00.08). Ch., 2007. 194 p.

 * * *
PrODAN, Svetlana. Condiţionarea 

reciprocă a economicului şi juridicu-
lui. In: Problemele teoretice și practice 
ale economiei proprietăţii intelectuale: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 24-
25 noiem. 2005. Ch.: AGePI, 2006, pp. 
211-216.

PrODAN, Svetlana. examinarea 
semnelor laturii obiective a infracţiu-
nii de încălcare a regulilor de creditare. 
Revista Naţională de Drept. 2007, 1, 47-
53. ISSN 1811-0770.

PrODAN, Svetlana. Latura obiectivă 
a infracţiunii prevăzute la art. 238 CP 
rM. Revista Naţională de Drept. 2006, 
11, 56-62. ISSN 1811-0770.

PrODAN, Svetlana. Latura subiec-
tivă a infracţiunii prevăzute la art. 238 
şi 239 CP rM. Revista Naţională de 
Drept. 2007, 2, 51-57. ISSN 1811-0770.

PrODAN, Svetlana. Problemele 
tentativei şi participaţiei în contextul 
stabilirii răspunderii penale pentru 
infracţiunile legate de creditare. Revis-
ta Naţională de Drept. 2007, 4, 82-85. 
ISSN 1811-0770.

PrODAN, Svetlana. răspunderea 
penală pentru infracţiunile legate de 
creditare în conformitate cu legislaţia 
altor state. Studia Universitatis. Ser. Șt. 
sociale. 2007, 3, 181-190. ISSN 1220-
0395.

PrODAN, Svetlana. riscul întemeiat 
şi înlăturarea răspunderii penale pen-
tru infracţiunile prevăzute la art. 238 

şi 239 CP rM. Revista Naţională de 
Drept. 2007, 5, 58-61. ISSN 1811-0770.

PrODAN, Svetlana. Subiectul in-
fracţiunilor prevăzute la art. 238 şi 239 
CP rM. Revista Naţională de Drept. 
2007, 3, 50-57. ISSN 1811-0770.

PUȘCAȘ Victor s-a născut la 18 
iulie 1943 în s. Arioneşti, jud. So-

roca. După absolvirea Școlii profesi-
onale de mecanizare (1964), a lucrat 
mecanizator în reg. Omsk, apoi, lă-
cătuş la Asociaţia Молдсельхозтех-
ника. În perioada 1966-1971 a urmat 
studii la Facultatea de Drept a USM. În 
2005–2007 a făcut studii de doctorat la 
Facultatea de Drept a Universității de 
Stat „M.v. Lomonosov” din Moscova.

În 2007 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.02-Drept public – 
Autoritatea judecătorească în exercita-
rea puterii de stat, conducător ştiinţific 
Sergiu COBĂNeANU, dr., prof. univ. 

După absolvirea USM a fost numit 
consultant superior la Ministerul jus-
tiţiei (1971). În 1971-1977 a fost jude-
cător, apoi preşedinte al judecătoriei 
raionale or. râbnița. În 1977 a devenit 
membru, apoi, preşedinte (1985-1989) 
al judecătoriei Supreme a rSS Moldo-
veneşti. 

A fost ales deputat în Sovietul Suprem 
al rSSM, în legislaturile XI şi XII. A 
exercitat, în paralel cu activitatea jude-
cătorească, funcţia de 
preşedinte al Comisi-
ei de revizie a PCM 
(1986-1990). Între 
anii 1989-1994 a fost 
vicepreşedinte al Pre-
zidiului Sovietului 
Suprem al rSSM, ul-
terior, al Parlamentu- Victor Pușcaș
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lui rM. În 1994 a fost numit ministru 
pentru relaţiile cu Parlamentul. 

În 1995 i s-a conferit gradul superior 
de calificare al judecătorului şi a fost 
ales preşedinte al Curţii Supreme de 
justiţie (1995-2001). Concomitent, a 
fost preşedinte al Consiliului Superior 
al Magistraturii (1998-2001). În 2001, a 
fost ales preşedinte al Curţii Constituţi-
onale; vicepreşedinte al Comisiei pen-
tru selectarea candidaţilor la funcția 
de judecător la Curtea Constituțională 
din partea Guvernului (2015).

Din 2000 şi-a desfăşurat şi activita-
tea didactică în calitate de conferenţiar 
universitar la Catedra drept constituţi-
onal şi drept administrativ a Facultății 
de Drept a USM; disciplina de predare: 
Jurisdicţia constituţională.

Organizator al întrunirilor ştiințifice 
internaţionale: Reforma judiciară și de 
drept (1993), Reforma judiciară și de 
drept: realizări, probleme, perspective 
(2001), Suveranitatea de stat în ţările 
plurietnice (2006), Curtea Constituţi-
onală – autoritate supremă în protec-
ţia statului de drept și a suveranităţii 
constituţionale (Forumul Preşedinţi-
lor Curţilor Constituţionale din ţările 
membre ale Adunării Parlamentare a 
Cooperării economice la Marea Nea-
gră 2001), Competenţele Curţii Consti-
tuţionale și rolul ei în societate în lumi-
na noului proiect de lege cu privire la 
Curtea Constituţională(2002).

A prezentat rapoarte şi comunicări la 
întruniri ştiințifice naţionale şi interna-
ţionale: Informarea publicului – aspecte 
de colaborare mass-media cu organele 
de drept în contextul Dreptului consti-
tuţional (2011), Asigurarea supremaţi-
ei constituţiei, funcţie de bază a Curţii 
Constituţionale (2010), Conferinţa in-
ternaţională a Curţilor Constituţionale 

a statelor Europene (Cipru, 2009), Va-
lorile constituţionale – factori ai sta-
bilităţii regimului democratic (2008), 
Rolul Curţii Constituţionale în sistemul 
protecţiei Drepturilor omului și respec-
tarea CEDO și Jurisprudenţei Curţii 
Europene pentru Drepturile omului 
în jurisprudenţa și legislaţia naţiona-
lă (2007), 15 de independenţă a RM 
(2006), Suveranitate și structura de stat 
în condiţiile ţărilor plurietnice (2006), 
Justiţia Constituţională: actualitate și 
perspective (2005), Dezvoltarea RM la 
etapa actuală (2004), Edificarea statu-
lui de drept (2003), Reforma judiciară 
și de drept în RM – realizări, probleme, 
perspective (2001), Concepţia și căile de 
realizare a reformei judiciare și de drept 
în RM (1993).

A contribuit la elaborarea documen-
telor legislative ale rM: Constituţia 
RM, Concepţia reformei judiciare și de 
drept, Organizarea și funcţionarea Cur-
ţii Constituţionale, Contenciosul admi-
nistrativ, Organizarea judecătoreasca, 
Statutul judecătorului, Codul de proce-
dură penală ş.a. 

editor şi coordonator al Culegerilor 
de hotărâri explicative ale Plenului Cur-
ţii Supreme de Justiţie, Sintezei practicii 
judiciare în RM (2000), Culegerilor de 
hotărâri și decizii ale Curţii Constituţio-
nale (2002-2006).

Iniţiator al publicaţiilor periodice: 
Moldovanul, Juristul Moldovei, Buleti-
nul Curţii Supreme de Justiţie, Justiţia 
Constituţională în RM.

A publicat articole şi comentarii pe 
probleme juridice în reviste de specia-
litate.

Distincții: Medalia Meritul civic (1996), 
Ordinul Republicii (1999), Titlul onori-
fic Om emerit (2010), Titlul Cetățean de 
onoare al or. Austin, Texas (SUA).
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PUȘCAȘ, victor şi Dumitru ŢUr-

CANU. Faţă în faţă cu justiţia america-
nă: studiu monografic. Ch., 2002. 76 p.

PUȘCAȘ, victor şi victor ZAPOrO-
jAN. Curtea Constituţională a RM: 10 
ani de activitate: culegere de interpre-
tări ale normelor Constituţiei prin acte-
le Curţii Constituţionale. Ch.: reclama, 
2005. 222 p. ISBN 9975-937-36-5.

PUȘCAȘ, victor, veaceslav ZAPO-
rOjAN şi victor rUSU, resp. de ed. 
Justiţia constituțională: Actualitate și 
perspective = Organisation Internaţio-
nale de la Francophonie. red. veronica 
MeLINTeANU. Trad. în lb franc. ro-
dica IOvU. Ch.: Cartdidact, 2005. 262 
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PUȘCAȘ, victor. Autoritatea judecă-
torească în exercitarea puterii de Stat: 
tz. dr. (12.00.02). Ch., 2007. 163 p.

 * * *
PUȘCAȘ, victor şi veaceslav ZAPO-

rOjAN. Precedentul judiciar, practica 
judiciară și jurisprudenţa. Revista Na-
ţională de Drept. 2008, 4, 29-34. ISSN 
1811-0770.

PUȘCAȘ, victor. Apărarea demnită-
ţii umane în practica Curţii Constituţi-
onale. Legea și viaţa. 2004, 3, 16. ISSN 
1810-309X.

PUȘCAȘ, victor. Apărarea dreptului 
constituţional de proprietate şi restrân-
gerea acestui Drept prin prizma juris-
prudenţei Curţii Constituţionale. Legea 
și viaţa. 2010, 2, 4-10. ISSN 1810-309X.

PUȘCAȘ, victor. Autoritatea judecă-
torească în sistemul instituţiilor publi-
ce din rM. Consultant. 2005, 7, 19-22;

PUȘCAȘ, victor. Constituţia și Statu-
tul Curţii Penale Internaţionale. Legea 

și viaţa. 2006, 4, 10. ISSN 1810-309X.
PUȘCAȘ, victor. Contribuţia socie-

tăţii informaţionale la activitatea Cur-
ţii Constituţionale a rM. Revista Naţi-
onală de Drept. 2006, 12, 10-15. ISSN 
1811-0770.

PUȘCAȘ, victor. Cu privire la pro-
bleme înfăptuirii justiţiei în contextul 
desfăşurării reformei judiciare. Legea și 
viaţa. 2000, 2, 3. ISSN 1810-309X.

PUȘCAȘ, victor. Curtea Constituţio-
nală a rM la 10 ani. Justiţia Constituţi-
onală. 2005, 1, 3. ISSN 1812-333.

PUȘCAȘ, victor. Curtea Constituţi-
onală la 8 ani. Justiţia Constituţională. 
2003, 2, 12. ISSN 1812-333.

PUȘCAȘ, victor. Curtea Constitu-
ţională unicul subiect de interpretare 
oficială a Constituţiei. Justiţia Constitu-
ţională. 2010, 3, 15-17. ISSN 1812-333.

PUȘCAȘ, victor. Curtea Constituţi-
onală, garant al supremaţiei Constitu-
ţiei. Revista Naţională de Drept. 2003, 
6, 4. ISSN 1811-0770.

PUȘCAȘ, victor. Dezvoltarea consti-
tuţională a rM. Justiţia Constituţiona-
lă. 2004, 2, 4-7.

PUȘCAȘ, victor. Diminuarea sau în-
tărirea rolului procurorului? Legea și 
viaţa. 1998, 1, 12. ISSN 1810-309X.

PUȘCAȘ, victor. Drepturile şi liber-
tăţile fundamentale prin prisma atri-
buţiilor Curţii Constituţionale. Justi-
ţia Constituţională. 2004, 1, 18. ISSN 
1812-333.

PUȘCAȘ, victor. Globalizarea, sta-
tul şi dreptul în secolul XXI. Dreptul. 
2003, 3 (28), 2.

PUȘCAȘ, victor. Hotărârile Cur-
ţii europene a drepturilor omului în 
practica Curţii Constituţionale şi a in-
stanţelor judecătoreşti din rM. Legea și 
viaţa. 2006, 7, 4-8. ISSN 1810-309X.

PUȘCAȘ, victor. Idealurile demo-
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craţiei implică un nou rol al mass-me-
dia. Justiţia Constituţională. 2004, 3, 
13. ISSN 1812-333.

PUȘCAȘ, victor. Impactul noii pro-
ceduri civile de ridicare a excepţiei de 
neconstituţionalitate. Justiţia Constitu-
ţională. 2007, 1, 13 ISSN 1812-333.

PUȘCAȘ, victor. Interdependenţa 
dintre reforma judiciară şi gradul de 
transformare juridică a societăţii. Jus-
tiţia Constituţională. 2006, 3, 5-8. ISSN 
1812-333.

PUȘCAȘ, victor. jurisprudenţa Cur-
ţii europene în activitatea jurisdicţio-
nală a Curţii Constituţionale: comen-
tariu la hotărârile Curţii Constituţio-
nale nr.10 din 16.04.2010 şi nr.11 din 
27.04.2010). Justiţia Constituţională. 
2010, 4, 9-12. ISSN 1812-333.

PUȘCAȘ, victor. justiţia Constituţi-
onală – garant al statului de drept. Jus-
tiţia Constituţională. 2003, 1, 11. ISSN 
1812-333.

PUȘCAȘ, victor. Opinie separată – o 
garanţie a independenţei şi înaltei res-
ponsabilităţi a judecătorului. Legea și 
viaţa. 2007, 7, 5-9. ISSN 1810-309X.

PUȘCAȘ, victor. Perfecţionarea 
procedurii de ridicare a excepţiei de 
neconstituţionalitate în rM. Justi-
ţia Constituţională. 2008, 4, 18. ISSN 
1812-333.

PUȘCAȘ, victor. Problemele puterii 
judecătoreşti în jurisprudenţa consti-
tuţională. Revista Naţională de Drept. 
2006, 5, 32-36. ISSN 1811-0770.

PUȘCAȘ, victor. rolul Curţii Con-
stituţionale – în exercitarea dreptului 
la informaţie. Justiţia Constituţională. 
2005, 4, 9-12. ISSN 1812-333.

PUȘCAȘ, victor. rolul Curţii Con-
stituţionale în implementarea şi afir-
marea democraţiei electronice. Revista 
Naţională de Drept. 2005, 9, 9. ISSN 
1811-0770.

PUȘCAȘ, victor. rolul Curţii Con-
stituţionale în respectarea limitelor 
restrângerii, exerciţiului unor Drepturi 
sau libertăţi prevăzute de Constituţia 
rM. Justiţia Constituţională. 2005, 3, 5. 
ISSN 1812-333.

PUȘCAȘ, victor. rolul Curţii Con-
stituţionale într-o societate democrati-
că. Justiţia Constituţională. 2006, 3, 36. 
ISSN 1812-333.

PUȘCAȘ, victor. rolul Dreptului in-
ternaţional la înfăptuirea justiţiei con-
stituţionale în rM. Justiţia Constituţio-
nală. 2003, 3, 7. ISSN 1812-333.

PUȘCAȘ, victor. rolul justiţiei con-
stituţionale în afirmarea principiului 
supremaţiei legii. Justiţia Constituţio-
nală. 2003, 4, 8-11. ISSN 1812-333.

PUȘCAȘ, victor. Supremaţia legii în 
statul de Drept. Revista Naţională de 
Drept. 2003, 10, 12 ;

PUȘCAȘ, victor. Termenul rezonabil 
pentru examinarea cauzelor civile şi 
penale. Justiţia Constituţională. 2006, 
2, 8. ISSN 1812-333.

PUȘCAȘ, victor. Unele probleme 
privind excepţia de neconstituţionali-
tate. Revista Naţională de Drept. 2006, 
4, 10. ISSN 1811-0770.

 * * *
ПУШКАШ, Bиктор. Понятие 

«компромисс» неприемлемo при 
вынесения судебных решений. Пра-
во. 2009, 26 февр.



REȘETNICOV Artur s-a născut la 
11 noiembrie 1975 în or. Ocniţa. 

A absolvit Facultatea de Drept a USM 
(1992-1997). În 2007 a urmat la studii 
de doctorat.

În 2008 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea: 12.00.08-Drept penal – 
Documentul fals ca obiect material, pro-
dus și mijloc de săvârșire a infracţiunii, 
conducător ştiinţific Sergiu BrÂNZĂ, 
dr. hab., prof. univ.

După absolvirea USM, a exercitat 
funcția de lector la Facultatea de Drept 
(1997-2001). În 1998 a devenit mem-
bru al Uniunii Avocaților din Moldova.

În 2001 şi-a început activitatea în ca-
drul Aparatului Preşedintelui rM: şef 
al Direcției generale, consilier pe pro-
bleme juridice, şef al Direcției Drept şi 
relaţii publice.

În 2007 a fost numit director al Servi-
ciului de Informaţii şi Securitate al rM. 
A fost ales deputat al Parlamentului 
rM şi vicepreşedinte în Parlamentul 
rM, 2011-2012, membru al Comisi-
ei parlamentare Securitate naţională, 
apărare și ordine publică.

A publicat lucrări şi articole ştiințifice 
în domeniul Dreptului penal, Crimina-
listicii și Statisticii. 

În 2008 a fost decorat cu Ordinul 
Credinţă Patriei cl. I.

Bibliografie selectivă:
reȘeTNICOv, Artur. Documentul 

fals ca obiect material, produs și mijloc 
de săvârșire a infracţiunii: autoreferat 
(12.00.08). Ch., 2008. 23 p.

 * * *
reȘeTNICOv, Artur. Accepţiunea 

juridico-penală a noţiunii „document 
oficial”. Revista Naţională de Drept. 
2008, 2, 35-42. ISSN 1811-0770.

reȘeTNICOv, Artur. Caracteristi-
cile noţiunii de document. Conotaţii 
juridico-penale. Revista Naţională de 
Drept. 2008, 1, 37-41. ISSN 1811-0770.

reȘeTNICOv, Artur. Delimitarea 
noţiunii de document de unele noţiuni 
asemănătoare: aspecte teoretice. Revis-
ta Naţională de Drept. 2008, 7, 20-26. 
ISSN 1811-0770.

reȘeTNICOv, Artur. Disocierea 
mijlocului de săvârşire a infracţiunii 
de obiectul material al infracţiunii: 
conotaţii teoretice şi practice. Studia 
Universitatis. Ser. Șt. 
Sociale. 2008, 4, 160-
163. ISSN 1220-0395.

reȘeTNICOv, Ar-
tur. Disocierea mij-
locului de săvârşi-
re a infracţiunii de 
obiectul material al 
infracţiunii: conside- Artur Reșetnicov

R
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raţii introductive. Studia Universitatis. 
Ser. Șt. sociale. 2008, 1, 114-119. ISSN 
1814-3199.

reȘeTNICOv, Artur. Falsificarea 
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tuale în vederea obţinerii titlurilor de 
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șt.-pract., privind protecţia proprietăţii 
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te din falsificarea documentelor: anali-
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reȘeTNICOv, Artur. Folosirea do-
cumentelor false la săvârşirea infracţiu-
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material al infracţiunilor prevăzute 
la art.332 şi 361 CP rM? Revista INJ. 
2007, 1-3, 87-91.

reȘeTNICOv, Artur. Precizări pri-
vind înţelesul noţiunii „falsificarea 
documentelor”. Revista Naţională de 
Drept. 2008, 5, 22-29. ISSN 1811-0770.

reȘeTNICOv, Artur. răspunderea 
pentru falsificarea documentelor în le-
gislaţiile penale ale unor state din estul 
europei. Revista Naţională de Drept. 
2007, 11, 34-38. ISSN 1811-0770.

reȘeTNICOv, Artur. reglementa-
rea răspunderii penale pentru falsifica-
rea documentelor în legislaţia unor ţări 
europene: analiză juridică comparati-
vă. Revista Naţională de Drept. 2007, 7, 
27-31. ISSN 1811-0770.
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reȘeTNICOv, Artur. Unele aspecte 
ale reglementării răspunderii penale 
pentru falsificarea documentelor pe 
teritoriul rM: analiză juridico-istorică. 
Revista Naţională de Drept. 2007, 8, 25-
30. ISSN 1811-0770.

reȘeTNICOv, Artur. Unele repere 
ale evoluţiei reglementării răspunderii 
pentru infracţiunile legate de falsifi-
carea documentelor pe teritoriul rM. 
Revista Naţională de Drept. 2007, 10. 
P.35-39. ISSN 1811-0770.

RICHICINSCHI Iurie s-a născut la 
4 octombrie 1970 în s. Logăneşti, 

r-nul Criuleni. A făcut studii la Faculta-
tea Management a ASeM (1987-1992) 
şi la AAP, Facultatea relaţii Internaţi-
onale (1998-2001). În 2002-2005 a ur-
mat studii de doctorat la AȘM.

În 2005 a susținut teza de docto-
rat l specialitatea: 12.00.10-Drept 
internațional public – Aspecte juridice 
ale securităţii internaţionale privind 
terorismul, conducător ştiinţific Oleg 
BALAN, dr. hab., prof. univ.

Și-a început activitatea profesiona-
lă, în 1992, în funcţia de economist la 
AȘM. În 1993-1994 a fost împuterni-
cit operativ în cadrul Ministerului Se-
curităţii Naţionale. A exercitat funcţii 
de conducere în cadrul Serviciului de 
Protecţie şi Pază de Stat (1994-2009). 
În 2009 a fost numit şef al Serviciu-
lui Consiliului Suprem de Securitate 
al Aparatului Preşedintelui republicii 
Moldova, Secretar al Consiliului Su-
prem de Securitate (2009-2012). 

În 2011-2012 a fost consilier al Preşe-
dintelui rM în domeniul apărării şi se-
curităţii. Consilier în cabinetul Preşe-
dintelui Parlamentului rM, Secretaria-
tul Parlamentului rM (2012-2013). În 

2013 a fost numit di-
rector adjunct al Ser-
viciului de Protecție 
şi Pază de Stat; i s-a 
conferit gradul spe-
cial general-maior al 
SPPS.

Distincții: Cavaler 
al Ordinului Credinţă 
Patriei (2009).

Bibliografie selectivă:
rICHICINSCHI, Iurie. Aspecte ju-

ridice ale securităţii internaţionale pri-
vind terorismul: autoreferat (12.00.10). 
Ch., 2005. 25 p.

rICHICINSCHI, Iurie. Aspecte ju-
ridice ale securităţii internaţionale pri-
vind terorismul: tz. dr. (12.00.10). Ch., 
2005. 126 p.

rICHICINSCHI, Iurie. Terorismul – 
pericolul destabilizării securităţii inter-
naţionale: monogr. Ch.: CeP al USM, 
2005. 117 p. ISBN 9975-70-571-5.

 * * *
BALAN, Oleg şi Iurie rICHICIN-

SCHI. Neo terorismul secolului al 
XXI-lea. In: Violenţa în societatea de 
tranziţie: materialele conf. șt.-pract. in-
tern. Ch., 2003, pp. 376-380

BALAN, Oleg şi Iurie rICHICIN-
SCHI. Pericolul terorismului nuclear. 
Revista Naţională de Drept. 2003. 2. 
36-39. ISSN 1811-0770.

rICHICINSCHI, Iurie. Atentate 
contra persoanelor care beneficiază de 
protecţie internaţională. Legea și viaţa. 
2004. 3. 26-29. ISSN 1810-309X.

rICHICINSCHI, Iurie. Dreptul se-
curităţii internaţionale. Legea și viaţa. 
2004, 12, 37-38. ISSN 1810-309X.

rICHICINSCHI, Iurie. Originea te-
rorismului internaţional şi posibilitatea 
combaterii lui la etapa contemporană. 

Iurie Richicinschi 
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In: Aplicarea tehnologiilor moderne în 
procesul de instruire a funcţionarilor de 
poliţie și ofiţerilor trupelor de carabini-
eri în instituţiile de învățământ ale MAI 
privind prevenirea și contracararea te-
rorismului: materialele conf. șt.-pract. 
republicane, 29 mart. 2002. Ch., 2002, 
pp.27-31.

rICHICINSCHI, Iurie. Prevenirea şi 
reprimarea terorismului în legislaţia sta-
telor străine. Revista Naţională de Drept. 
2001, 10, 71-73. ISSN 1811-0770.

rICHICINSCHI, Iurie. violenţa – 
dominanta actului de terorism. Analele 
șt. ale Acad. de Poliţie „Ștefan cel Mare” 
a MAI al RM: Șt. sociomanistice. 2002, 
1, pp. 55-57.

ROBU Oxana s-a născut la 4 iu-
nie 1973 în or. Chişinău. În 1990 

a absolvit Liceul „Gh. Asachi” din 
Chişinău. A urmat studiile la ASeM, 
Facultatea de Management (1990-
1992) şi la USM, Facultatea de Drept 
(1992-1996).

În 2009 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea: 12.00.03-Drept privat 
(civil) – Unele aspecte ale succesiunii le-
gale în RM la etapa actuală, conducător 
ştiinţific Gheorghe CHIBAC, dr., prof. 
univ. 

Din 1996 şi-a desfăşurat activitatea 
profesională în sistemul judecătoresc: 
stagiar la judecătoria sect. râşcani 

(1996-1997), conul-
tant juridic la jude-
cătoria sect. râşcani 
(1997-2005), jude-
cător la judecăto-
ria sect. Ciocana, 
din 2004, judecător 
la Curtea de Apel 
Chişinău, 2014. 

I s-au conferit gradul III (2014) şi 
gradul Iv (2011) de calificare al jude-
cătorului.

Activitatea didactică şi-a desfăşurat-o 
la Catedra drept civila a Facultății de 
Drept a USM (1997-2004 şi din 2010). 

A participat la seminare de instrui-
re profesională: Traficul de fiinţe uma-
ne ca infracţiune și Drepturile victimei 
(INj, Misiunea OSCe în Moldova, 
2008), Juriști pentru Drepturile Omului 
(Consiliul europei, 2006), Promova-
rea Supremaţiei legii în RM (Misiunea 
Norvegiană de experţi, 2010).

Bibliografie selectivă:
rOBU, Oxana. Unele aspecte ale suc-

cesiunii legale în RM la etapa actuală: 
autoreferat (12.00.03). Ch., 2009. 27 p.

rOBU, Oxana. Unele aspecte ale suc-
cesiunii legale în RM la etapa actuală: 
tz. dr. (12.00.03). Ch, 2009. 172 p.

 * * *
rOBU, Oxana. Caracterele juridice 

ale transmiterii moştenirii. Probleme 
şi sugestii. Revista Naţională de Drept. 
2009, 3, 54-58. ISSN 1811-0770.

rOBU, Oxana. Clasele de succesori 
legali: comentariul la noul Cod civil al 
rM. Revista Naţională de Drept. 2005, 
9, 51-57. ISSN 1811-0770.

rOBU, Oxana. Comorienţii. Legea și 
viaţa, 2000, 2. 33-36. ISSN 1810-309X.

rOBU, Oxana. Data deschiderii suc-
cesiunii. Importanţa ei. Revista Naţi-
onală de Drept. 2001, 2, 41-43. ISSN 
1811-0770.

rOBU, Oxana. Drept succesoral al 
soţului supravieţuitor. Revista Naţio-
nală de Drept. 2002, 10, 55-60. ISSN 
1811-0770.

rOBU, Oxana. Dreptul statului la 
moştenire. Revista Naţională de Drept. 
2009, 6, 52-57. ISSN 1811-0770.Oxana Robu
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rOBU, Oxana. Locul şi importanţa 
deschiderii succesiunii. Revista Naţi-
onală de Drept. 2001, 4, 56-58. ISSN 
1811-0770.

rOBU, Oxana. Nedemnitatea suc-
cesorală. Legea și viaţa. 2000, 4, 30-35. 
ISSN 1810-309X.

rOBU, Oxana. rudenia – baza devo-
luţiunii legale. In: Codul civil. Cinci ani 
de aplicare. Probleme, realizări și suges-
tii: materialele conf. intern. șt.-pract., 
18-19 sept. 2008. Ch., 2008, pp. 51-57.

ROMAN Dumitru s-a născut la 7 
ianuarie 1965 în s. Goteşti, r-nul 

Cantemir. În 1986-1991 a făcut studii 
la USM, Facultatea de Drept. 

În 1998 a susținut teza de doctorat la 
Universitatea din Bucureşti la speciali-
tatea 12.00.09-Proces penal – Măsurile 
de prevenţie procesual penale în Româ-
nia și RM, conducător ştiinţific Ion 
NeAGU, dr., prof. univ.

Din 1991 şi-a desfăşurat activitatea 
didactică şi managerială la USM: lec-
tor universitar (1991-1995), lector su-
perior, prodecan al Facultăţii de Drept 
(1995-2000), conferenţiar universitar 
(din 2000), şef la Catedra drept proce-
sual penal şi criminalistică; discipline-
le de predare: Dreptul procesual penal. 
Partea generală; Dreptul procesual pe-
nal. Partea specială; Controlul activită-
ţii speciale de investigaţie. Membru al 
Consiliului Facultății de Drept.

În 1998-2003 a fost membru al CȘC 
de pe lângă Curtea Supremă de justiţie. 
Din 2007 - formator la INj. A partici-
pat, ca expert, în proiecte de cercetare 
ştiinţifică a cauzelor penale, privind 
minorii, traficul de fiinţe umane şi alte 
infracţiuni conexe. 

A participat la elaborarea proiecte-

lor de legi: Codului 
de procedură penală, 
2001-2003; Codului 
penal (privind in-
fracţiunile: traficul 
de fiinţe umane, tra-
ficul de organe, or-
ganizarea migraţiei 
ilegale) şi Codului 
de procedură penală, 
2011-2013; Codului de procedură pena-
lă, din 2013.

Conducător de doctorat (din 2011) la 
specialitatea: 12.00.08-Drept penal (cu 
specificarea: drept penal; criminologie; 
drept procesual penal; criminalistică; 
expertiză judiciară; drept execuţional; 
teoria activităţii investigativ-operative).

Membru al Uniunii Avocaților din 
Moldova (1993-2003), avocat la BAA al 
Facultăţii de Drept. Consultant princi-
pal la Aparatul Avocaților Parlamentari. 
Cofondator al AO Falun Dafa din rM.

Bibliografie selectivă:
DOLeA, Igor şi Dumitru rOMAN. 

Ghid privind procedurile prietenoase 
copiilor la faza de urmărire penală: ghid 
pentru procurori. Coord. ed. Cristina 
BeLDIGA. Ch., 2011. 120 p. ISBN 978-
9975-80-447-9.

DOLeA, Igor, Dumitru rOMAN, 
Iu. SeDLeŢCHI et. al. Codul de pro-
cedură penală: comentariu. ed. a II-a. 
Ch.: Cartier juridic, 2005. 768 p. ISBN 
9975-79-342-8.

DOLeA, Igor, Dumitru rOMAN, Iu. 
SeDLeŢCHI et. al. Drept procesual pe-
nal, Partea generală: manual. În 2 vol. 
ed. a II-a. Ch.: Cartdidact. vol. I. 2005. 
368 p. vol. 2. 2006. 335 p. ISBN 9975-
940-90-0.

DOLeA, Igor, Dumitru rOMAN, Iu. 
SeDLeŢCHI et. al. Drept procesual pe-

Dumitru Roman
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nal: manual. Ch.: Cartier juridic, 2005. 
960 p. ISBN 9975-79-343-6.

DOLeA, Igor, Dumitru rOMAN, 
Iu. SeDLeŢCHI et. al. Drept procesual 
penal: manual. ed. a III-a. Ch.: Cartea 
juridică, 2009. 784 p. ISBN 978-9975-
78-833-5.

rOMAN, Dumitru et. al. Drept pro-
cesual penal. Conducerea și efectuarea 
urmăririi penale de către procuror: su-
port de curs. Ch.: elan Poligraf SrL, 
2008. 200 p. ISBN 978-9975-66-093-8; 
978-9975-66-094-5.

rOMAN, Dumitru et. al. Inviolabili-
tatea persoanei în RM (aspecte contro-
versate în legislaţie și practică): monogr. 
Ch.: IrP 2006, 104 p. ISBN 978-9975-
9890-1-5.

rOMAN, Dumitru et. al. Organiza-
rea și activitatea organelor de ocrotire a 
normelor de drept în RM: manual. Ch.: 
Cartdidact, 2004. 220 p. ISBN 9975-
940-57-9.

ROMANDAȘ Nicolae s-a născut la 
4 iulie 1950. A absolvit Facultatea 

de Drept a USM. În 1994-1998 a fost 
competitor şi în 1999 a susținut teza de 
doctorat, la specialitatea 12.00.05-Drep-
tul muncii – Aspecte teoretico-practice 
privind încheierea, modificarea și sus-
pendarea contractului individual de 
muncă, conducător ştiinţific Alexandru 
COjUHArI, dr. hab., prof. univ.

În 1973-1981 a deţinut funcţii în ca-
drul Ministerului Protecţiei Sociale: 
inspector, inspector superior, inspec-
tor coordonator, inspector-şef, vice di-
rector al Departamentului republican 
pensii şi indemnizaţii (1984-1990), 
vice ministru (1990-1991).

Din 1985 şi-a desfăşurat activita-
tea didactică la Facultatea de Drept a 

USM: lector, lector 
superior, conferen-
ţiar universitar. În 
2008 a fost ales şef 
al Catedrei dreptul 
muncii, USM. Pro-
fesor universitar la 
AAP. expert la Școa-
la specialistului de re-
surse umane.

Conducător de doctorat (din 2011) la 
specialitatea: 25.00.02-Organizarea și di-
rijarea în instituţiile administraţiei publi-
ce; servicii publice 12.00.03 - Drept privat 
(cu specificarea: civil, familial, procesual 
civil, notarial, al afacerilor, informaţio-
nal, internaţional privat, dreptul muncii; 
dreptul protecţiei sociale).

A făcut stagii profesionale în SUA, Por-
tugalia, Olanda, Belgia, Budapesta. A pre-
zentat peste 20 de comunicări ştiinţifice la 
conferinţe naţionale şi internaţionale în 
rusia, Grecia, românia, Moldova etc.

Mențiuni şi distincții: Diploma de gr. 
I a Guvernului RM (2008, 2009), Me-
dalia Meritul civic (2004), Ordinul Glo-
ria Muncii (2014).

Bibliografie selectivă:
rOMANDAȘ, Nicolai şi eduard BO-

IȘTeANU. Dreptul colectiv al muncii: 
monogr. Bălţi: PUB Bălţi, 2003. 76 p. 

rOMANDAȘ, Nicolai şi eduard BO-
IȘTeANU. Dreptul contractului colectiv 
și individual al muncii. Ch.: Tip. Confe-
deraţiei Sindicatelor, 2004. 340 p. 

rOMANDAȘ, Nicolai şi eduard BO-
IȘTeANU. Dreptul muncii: manual. 
Ch.: reclama, 2007. 440 p. ISBN 978-
9975-900-74-4.

rOMANDAȘ, Nicolai, Ludmila 
PrOCA, Ina (NeGUrĂ) ODINOCA-
IA. Dreptul protecţiei sociale: curs univ. 
Ch.: reclama, 2011. 385 p. ISBN 978-

Nicolae Romandaș 
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9975-4180-0-3.
rOMANDAȘ, Nicolai. Contractul 

individual de muncă. Ch.: USM, 2001. 
P. 220. ISBN 9975-917-91-7.

rOMANDAȘ, Nicolai. Dreptul muncii 
european: monogr. Ch.: AAP, 1997. 176 p.

rOMANDAȘ, Nicolai. Dreptul mun-
cii. Curs de prelegeri. Ch.: USB, 1997. 
409 p. ISBN 9975-900-28-3.

rOMANDAȘ, Nicolai. Dreptul pro-
tecţiei sociale: manual. Ch.: Universita-
tis, 2001. 201 p. 

rOMANDAȘ, Nicolai. Problemele 
teoriei și practicii ce ţin de încheierea, 
suspendarea și modificarea contractu-
lui individual de muncă: autoreferat 
(12.00.05). Ch., 1999. 26 p.

rOMANDAȘ, Nicolai. Problemele 
teoriei și practicii ce ţin de încheierea, 
suspendarea și modificarea contractului 
individual de muncă: tz. dr. (12.00.05). 
Ch, 1999. 184 p.

 * * *
rOMANDAȘ, Nicolai şi eduard 

BOIȘTeANU Dreptul de negociere 
colectivă prin prisma instrumentelor 
internaţionale şi a legislaţiei naţiona-
le a republicii. Administrarea publică. 
2013, 2, 42-48. ISSN:1857-365X.

rOMANDAȘ, Nicolai şi eduard BO-
IȘTeANU Unele reflecţii privind me-
toda de reglementare juridică a drep-
tului muncii. Administrarea Publică. 
2012, 1. 35-41. ISSN:1857-365X.

rOMANDAȘ, Nicolai şi eduard BO-
IȘTeANU. Unele aspecte juridice pri-
vind monitorizarea video a salariaţilor. 
Administrarea publică. 2012, 3. 20-23. 
ISSN:1857-365X.

 * * *
РОМАНДАШ, Николай, Е. СЫР-

БУ и Ю. СЕКРИЕРУ. Пособие по 
трудовому законодательству. K., 
2004. 255 с. ISBN 9975-9565-5-6.

ROȘCA Constantin - lector, con-
ferenţiar universitar la Catedra 

drept penal şi criminologie a Facultății 
de Drept, USM, din momentul fondării 
ei – în 1973. 

În 1974 a susținut teza de docto-
rat, în cadrul USM, la specialitatea 
12.00.08-Drept penal şi Proces penal 
– Основные положения особенной ча-
сти уголовного кодекса Молдавской 
ССР (Отличительные черты).

A contribuit la elaborarea a proiec-
telor Codului penal al RM, Codului de 
Procedură penală al RM, Codului cu 
privire la contravenţiile administrative, 
fiind locţiitor al conducătorului grupe-
lor de lucru (1993).

Bibliografie selectivă:
BOrODAC, Alexandru şi Constan-

tin rOȘCA. Lupta împotriva delapidă-
rii avutului socialist: material didactic. 
Ch., 1980, 60 p.

CArPOv, Trofim şi Constantin 
FLOreA. Complicitatea la săvârșirea 
infracţiunii: material didactic. red. 
resp. Constantin rOȘCA. Ch.: Cartea 
mold., 1984. 57 p.

CArPOv, Trofim şi Constantin 
rOȘCA. Programa cursului Drept pe-
nal. Ch.: Ce USM, 1993. 28 p.

CArPOv, Trofim, Constantin FLO-
reA, Constantin rOȘCA, Alexandru 
BOrODAC. Culegere de probleme la 
Dreptul penal. Ch., 1977. 89 p.

CArPOv, Trofim, 
Constantin FLOreA 
şi r. GreCU. Com-
ponenţa de infracţiu-
ne: material didactic. 
red. resp. rOȘCA, 
Constantin. Ch.: Ce 
USM, 1989. 69 p.

rOȘCA, Constan- Constantin Roșca
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tin. Infracţiuni contra persoanei. Ch.: 
Cartea mold., 1979. 86 p.

 * * *
РОШКА, Константин. Основные 

положения Особенной части Уголов-
ного Кодекса Молдавской ССР. (От-
личительные черты): автореф. дис. 
канд. юрид. наук. К.: КГУ, 1974. 28 c.

РОШКА, Константин. Уголовная 
ответственность за преступления 
против здоровья, свободы и досто-
инства личности: учеб. пособие для 
иностр. студентов юрид. фак. Отв. 
ред. Т. КАРПОВ. К.: КГУ, 1988. 57 c.

 * * *
РОШКА, Константин. Некоторые 

вопросы компетенции союзной ре-
спублики в области уголовного за-
конодательства. В: Ученые записки 
Кишиневского Ун-та. 1969, т. 105, cc. 
185-205.

ROŞCA Nicolae s-a născut la 10 
august 1962 în s. rădeni, r-nul. 

Călăraşi. În 1979 a absolvit Școala me-
die din satul natal, după care a urmat 
studiile la Colegiul de Auto şi drumuri 
din or. Chişinău (1979-1984). A absol-
vit Facultatea de Drept a USM: studii 
de licență (1987-1991), studii de mas-
terat şi doctorat (1998-2003). În 1991-
1992 a făcut studii la Universitatea din 
or. Bucureşti. 

În 2003 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.03-Drept privat – 
Fondarea, înregistrarea și personalitatea 
juridică a societăţii comerciale, condu-
cător ştiinţific victor vOLCINSCHI, 
dr., prof. univ. Tema tezei de doctor 
habilitat – Instituţia Insolvabilităţii în 
legislaţia RM.

Și-a desfăşurat activitatea didactică 
la Facultatea de Drept a USM: lector 

(1992-1997), lec-
tor superior (1998-
2005), conferenţiar 
universitar (2005-
2011), şef al Catedrei 
dreptul antrepreno-
riatului (din 2010); 
disciplinele de preda-
re: Dreptul afacerilor 
Dreptul societăţilor 
comerciale, Reglementarea juridică a 
pieţei valorilor mobiliare. În 2003-2005 
a predat Cursul de instruire în domeniul 
noului Cod civil la Centrul de instruire 
a judecătorilor. 

A contribuit la elaborarea proiectelor 
de legi şi expertiza legislaţiei, inclusiv 
a Legii cu privire la cadastrul bunurilor 
imobile, Legii cu privire la licenţiere, Le-
gii cu privire la societăţile cu răspundere 
limitată, a Codului civil, a Legii cu pri-
vire la organizaţiile necomerciale, Legii 
apelor etc. 

În 1993 a devenit membru al Uniunii 
Avocaților din Moldova. În 1993-1998 
a fost consultant juridic la Concernul 
INMACOM.

Membru al Consiliului de experţi al 
Comisiei Naţionale a valorilor Mobi-
liare (2004-2008), membru al Comisi-
ei de Licenţiere a Activităţii Notariale 
(2005-2007), membru al Comisiei de 
Licenţiere a Profesiei de Avocat (2005-
2008), membru al CȘC de pe lângă 
Curtea Supremă de justiţie (din 2005), 
preşedinte al Colegiului Disciplinar al 
judecătorilor (din 2010). Membru al 
consiliului administrativ al Centru-
lui de resurse juridice din Moldova. 
Membru al Comisiei de certificare de 
pe lingă Ministerul Finanţelor al rM 
(2014).

expert în domeniile: Autorităţi publi-
ce și jurisdicţia constituţională, Econo-

Nicolai Roșca
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mie și comerţ, Buget și finanţe, la Cen-
trul de analiză şi prevenire a corupției. 
În 1998-1999 a fost consultant în ca-
drul Proiectului IRIS-Moldova. 

A participat la conferinţe şi seminare 
ştiinţifice, naţionale şi internaţionale: 
Dreptul comercial în perioada de tran-
ziţie (Budapesta, 1996), Dreptul concu-
renţei (COLPI, Budapesta, 1998), Le-
gislaţia într-o economie de piaţă (IrIS-
Moldova, 1998), Elaborarea legislativă 
și tehnicile de elaborare (Proiectul 
IrIS-Moldova, 1998), Funcţiile Arbi-
trajului Comercial Internaţional (Tbili-
si, Georgia, 1999), Dreptul și obligaţiile 
în proiectul Codului civil al Moldovei 
(Bremen, Germania, 2000), Contrac-
te comerciale internaţionale şi Climate 
investiţionale comparate: crearea parte-
neriatelor eficiente în promovarea inves-
tiţiilor (IrIS-Moldova, USAID, 2001), 
Probleme și progrese în reglementarea și 
aplicarea procedurilor de reorganizare 
și lichidare (Proiectul Reforma legisla-
ţiei economice, GTZ, 2001), Proiectul 
Codului civil al RM în viziunea ex-
perţilor europeni, (Strasbourg, Franţa, 
2002), la Academia judecătorilor din 
Germania (or. Trier, 2003), Judiciarul 
Civil și Comercial în Moldova (2004), 
al XI-lea colocviu al Romaniștilor din 
Europa Central-Orientală și din Asia, 
Craiova (românia, 2007), Dezvoltarea 
legislaţiei civile a statelor CSI în perioa-
da contemporană (Belgorod, Federaţia 
rusă, 2007), Codul civil al RM: 5 ani de 
aplicare – probleme, realizări și perspec-
tive (Chişinău (2008), Educaţie și cerce-
tare într-un stat bazat pe drept (USM, 
2009).

Autor a peste 60 de publicații 
ştiințifice în domeniul Dreptului aface-
rilor şi a Dreptului civil.

Bibliografie selectivă:
rOȘCA, Nicolai et. al. Dreptul civil, 

Dreptul succesoral, Dreptul funciar; 
Dreptul muncii; Dreptul familiei: suport 
de curs. Ch., 2008. 376 p. ISBN 978-
9975-66-093-8; 978-9975-66-097-6.

rOȘCA, Nicolai şi Sergiu BĂIeȘ. 
Drept civil. Partea generală. Persoana 
fizică. Persoana juridică. Ch., 2004. 461 
p. ISBN 9975-78-302-3.

rOȘCA, Nicolai şi Sergiu BĂIeȘ. 
Drept civil: scheme. Ch.: Tip. Centrală, 
2001. 195 p. ISBN 9975-78-096-2.

rOȘCA, Nicolai şi Sergiu BĂIeȘ. 
Dreptul afacerilor. Ch.: Cartier, 1997. 
400 p. ISBN 9975-949-19-3.

rOȘCA, Nicolai şi Sergiu BĂIeȘ. 
Dreptul afacerilor: scheme. Ch.: Tip. 
Centrală, 2001. 163 p. ISBN 9975-78-
140-3.

rOȘCA, Nicolai, O. COjOCArU şi 
Sergiu BĂIeȘ. Comentariu știinţifico-
practic la Legea nr.135/2007 cu privire 
la societăţile cu răspundere limitată. Ch., 
2009. 160 p. ISBN 978-9975-78-824-3.

rOȘCA, Nicolai. Fondarea, înregis-
trarea și personalitatea juridică a soci-
etăţii comerciale: tz. dr. (12.00.03). Ch., 
2003. 152 p.

rOȘCA, Nicolai. Fondarea, înregis-
trarea și personalitatea juridică a socie-
tăţii comerciale: autoreferat. Ch., 2003. 
26 p.

rOȘCA, Nicolai. Instituţia falimen-
tului în legislaţia RM. Ch.: Tip. Centra-
lă, 2001. 172 p. ISBN 9975-78-139-X.

UGO, Matei, Nicolai rOȘCA şi Ser-
giu BĂIeȘ. Principii fundamentale 
ale Dreptului de proprietate. Ch.: Arc, 
2000. 345 p. ISBN 9975-61-147-8.

vOLCINSCHI, vladimir, Nicolai 
rOȘCA şi Sergiu BĂIeȘ. Drept pri-
vat roman: scheme. Ch.: Tip. Centrală, 
2001. 87 p. ISBN 9975-78-120-9.
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 * * *
rOȘCA, Nicolai. Armonizarea legis-

laţiei naţionale privind societăţile co-
merciale la rigorile Directivei Uniunii 
europene nr.68/151/eeC. In: Educaţie 
și cercetare într-un stat bazat pe Drept: 
materialele conf. intern. șt.-pract., con-
sacrată împlinirii a 50 de ani de la fon-
darea Facultăţii de Drept a USM, 16 oct. 
2009. Ch.: IrIM, 2009, pp. 87-91.

rOȘCA, Nicolai. Insolvabilitatea în 
dreptul rM – o instituţie modernizată 
a procedurii „vendetio bonorum” din 
dreptul roman. Revista de Știinţe Juri-
dice. 2007, 4, 71-76. ISSN 1454-3699.

ROȘCA Tudor (29.05.1947-
31.07.2009) s-a născut în s. Tal-

maza, jud. Tighina. După absolvirea 
Școlii medii din satul natal şi efectua-
rea serviciului militar, a fost admis, în 
1969, la Facultatea de Drept a USM, pe 
care a absolvit-o, cu Menţiune, în 1974. 
A urmat studii postuniversitare la Uni-
versitatea de Stat „M.v. Lomonosov” 
din Moscova.

În 1982, la Universitatea de Stat 
„M.v. Lomonosov”, a susținut teza de 
doctorat la specialitatea 12.00.02-Drept 
public – Развитие местных Советов 
народных депутатов Молдавской 
ССР на современном этапе, condu-
cător ştiințific S.S. KrAvCIUK, dr., 
prof. univ.

În 1977 şi-a început activitatea didac-
tico-ştiinţifică la Facultatea de Drept a 
USM, parcurgând etapele de: lector-
asistent, lector, lector superior, confe-
renţiar, profesor universitar. În 1985 a 
fost ales decan al Facultăţii de Drept a 
USM, funcţie pe care a exercitat-o până 
în 1991. În această perioadă Facultatea 
de Drept a înregistrat performanţe re-

marcabile, plasându-
se pe unul dintre pri-
mele locuri în cadrul 
competiţiei unionale 
privind pregătirea 
cadrelor în organele 
de drept, desfăşurată 
între instituţiile de 
învățământ juridic 
superior din UrSS. 

Prin Hotărârea Guvernului rM a fost 
numit în funcţie de comandant (rec-
tor) al Academiei Naţionale de Poliţie 
„Ștefan cel Mare” a MAI (1991). Fiind 
unul dintre fondatorii instituţiei, a ela-
borat şi a promovat politici moderne 
de instruire şi formare a corpului de 
ofiţeri de poliţie. A contribuit personal 
la formarea nucleului corpului profe-
soral didactic, selectând cel mai bine 
pregătite şi experimentate cadre. Sub 
conducerea lui a fost formată baza ma-
terială, s-au renovat substanţial blocu-
rile administrative şi de studii. A fost 
organizatorul formării învăţământului 
postuniversitar şi a contribuit la crea-
rea Facultăţii de Perfecţionare şi reci-
clare a cadrelor poliţieneşti în cadrul 
Academiei. A fost primul preşedinte 
al Senatului instituţiei – organ colegi-
al suprem de conducere al Academiei 
(1992-1997).

În 1998 a fost numit prorector pentru 
studiile cu frecvenţă redusă la USM, iar 
în 2002 a revenit la Facultatea de Drept 
a USM, ca profesor universitar la Cate-
dra drept constituţional şi Drept admi-
nistrativ. 

S-a impus ca un savant jurist de no-
torietate europeană, promotor activ şi 
militant consecvent pentru reforma în-
văţământului juridic superior şi conso-
lidarea regimului constituţional în rM. 
Ca valoros cadru didactic, dotat cu un 

Tudor Roșca
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remarcabil simţ pedagogic, şi-a pus 
amprenta asupra cultivării şi dezvoltă-
rii profesionale a numeroase promoţii 
de jurişti. 

În 2007 i s-a conferit titlul onorific 
Doctor Honoris Causa. 

La 29 mai 2012, în incinta Academiei 
„Ștefan cel Mare”, a avut loc masa ro-
tundă cu ocazia comemorării a 65 de 
ani de la naşterea savantului cu generi-
cul Contribuţia savantului Tudor Roșca 
la dezvoltarea știinţelor juridice autoh-
tone. Prin hotărârea Senatului Acade-
miei „Ștefan cel Mare” din mai 2012, 
Biblioteca generală a Academiei de Po-
liţie „Ștefan cel Mare” a fost denumită 
Tudor ROȘCA.

A fost decorat cu Ordinul Republicii 
(2012).

Bibliografie selectivă:
rOȘCA, Tudor şi M. MANOLIU. 

Consideraţii generale privind controlul 
administrativ. In: Administraţia publică 
în perspectiva integrării europene: mate-
riale ale ses. de comunicări șt., 27-28 oct., 
2006. Ch.: elena-vI, 2007, pp. 392-396.

rOȘCA, Tudor şi Sergiu FUrDUI. 
Consideraţii asupra locului şi rolului 
prezumţiei nevinovăţiei în procedura 
în cazurile cu privire la contravenţiile 
administrative. Legea și viaţa. 1996, 11, 
16-17. ISSN 1810-309X.

rOȘCA, Tudor şi Sergiu FUrDUI. 
Instanţele judecătoreşti în sistemul or-
ganelor împuternicite să examineze ca-
zurile cu privire la contravenţiile admi-
nistrative. Legea și viaţa. 1997, 4, 14-18. 
ISSN 1810-309X.

rOȘCA, Tudor şi Sergiu FUrDUI. 
Procedura în cazurile cu privire la con-
travenţiile administrative în perspecti-
vă. Legea și viaţa. 1998, 5, 28-30. ISSN 
1810-309X.

rOȘCA, Tudor. Unele consideraţii 
cu referire la constrângerea adminis-
trativă. In: Analele șt.ale USM: Propri-
etatea și reglementarea ei juridică. Ser. 
nouă. 2000, 4, pp. 196-201.

 * * *
РОШКА, Ф.А. Развитие местных 

Советов народных депутатов Мол-
давской ССР на современном этапе: 
aвтореф. дис. канд. юрид. наук. М., 
1982. 20 c. 

 * * *
РОШКА, Ф.А. Развитие мест-

ных Советов депутатов трудящих-
ся Молдавской ССР как предста-
вительных органов на современ-
ном этапе. В: Правовое регулирова-
ние общественных отношений: ма-
териалы науч. конф. аспирантов-
юристов. М., 1977. сс. 48-50.

Omagiu:
FUrDUI, Sergiu. În memoria Omu-

lui şi Savantului Tudor rOȘCA. Revis-
ta Naţională de Drept, 2010, 7-8, 119-
120. ISSN 1811-0770.

ROTARI Alexandru s-a născut la 4 
iulie 1973 în or. Glodeni. A absolvit 

Școala medie nr. 1, or. Glodeni (1987) şi 
Școala medie nr. 25 din mun. Chişinău 
cu Medalie de Aur (1990). A făcut studii 
la Facultatea de Drept a USM: licența 
cu specializarea Dreptul internaţional 
privat (1990-1995), 
masteratul la Catedra 
de drept internaţional 
şi drept al relaţiilor 
economice externe 
(1999-2000). Conco-
mitent, în 1998-2000 
a absolvit Facultatea 
de Limbi şi Literaturi Alexandru Rotari
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Străine la Institutul de Instruire Conti-
nuă. În 1998 a câştigat un stagiu profesi-
onal, în baza schimbului de experienţă, 
la Facultatea de Drept, Universitatea din 
Maastricht, Olanda.

După studiile de doctorat la Catedra 
de drept comercial, a Facultăţii Drept 
a Universității de Stat din Moscova 
„M.v. Lomonosov”, a susținut, în 2001, 
teza de doctorat – Переговоры по усло-
виям торговых договоров, specialita-
tea 12.00.03-Drept privat, consultant 
ştiinţific B.I. PUGHINSKII, doc. hab., 
prof. univ.

În perioada 1995-2008 a fost lector, 
apoi lector superior, conferenţiar uni-
versitar la a Catedra drept internaţional 
şi drept al relaţiilor economice externe, 
USM; disciplina – Dreptul comerţului 
internaţional. În 2004 i s-a conferit ti-
tlul ştiinţifico-didactic conferenţiar 
universitar la Catedra drept interna-
ţional şi Dreptul economiei externe, 
USM. Concomitent, a fost conferenţiar 
universitar, prodecan (1995-2002), de-
can (2002-2004) la Facultatea de Drept 
a Academiei de Drept din Moldova. 
A fost preşedinte al Comisiei de Stat 
la examenele de absolvire la Colegiul 
de Informatică şi Drept (2005-2008, 
2010). 

A efectuat vizite de studiu: Refor-
ma sectorului legislativ (Universita-
tea George Washington, 2000, SUA), 
schimb de experienţă la Universitatea 
de Stat din Trabon (Turcia, 1997).

În 2007-2014 - judecător la judecăto-
ria economică de Circumscripţie.

Bibliografie selectivă:
BĂIeȘU, Aurel, Alexandru rOTArI 

şi O. ALeXA. Dreptul Comerţului In-
ternaţional. Note de curs. Ch.: Cartdi-
dact, 1998. 290 p. ISBN 9975-940-14-5.

BĂIeȘU, Aurel, Oleg BUrUIANĂ, 
Alexandru rOTArI et. al. Codul civil 
al RM: Comentariu. Art. 1-511. Coord. 
Mihai BUrUIANĂ, Oleg eFIM, Ni-
colae eȘANU. Ch. FeP Tip. Centrală, 
2006. ISBN 978-9975-78-465-8.

CHIBAC, Gheorghe, Aurel BĂIeȘU, 
Alexandru rOTArI et.al. Drept civil: 
Contracte speciale. vol. 3. Ch.: Cartier, 
2005. 684 p. ISBN 9975-79-326-6.

CHIBAC, Gheorghe, Aurel BĂIe-
ȘU, Alexandru rOTArI, Oleg eFrIM. 
Drept civil. Contracte și succesiuni: ma-
nual. ed. a 3-a, revăz. şi compl. Ch.: 
Cartier, 2010. 568 p.

 * * *
rOTArI, Alexandru. Consimță-

mântul şi viciile acestuia în contractele 
comerciale internaţionale. Partea I. Bu-
letinul Asociaţiei Tinerilor Juriști, 1998, 
5 (9).

rOTArI, Alexandru. Consimță-
mântul şi viciile acestuia în contracte-
le comerciale internaţionale. Buletinul 
Asociaţiei Tinerilor Juriști. 1998, 6 (10).

rOTArI, Alexandru. Legea aplica-
bilă contractelor comerciale internaţi-
onale şi adaptarea acestora la sistemele 
naţionale de drept. Buletinul Asociaţiei 
Tinerilor Juriști, 1998, 9 (13).

rOTArI, Alexandru. Locul Dreptu-
lui Internaţional Privat în sfera dreptu-
lui contemporan şi tendinţele dezvol-
tării acestei ramuri de drept. Legea și 
viaţa. 1997, 2. ISSN 1810-309X.

rOTArI, Alexandru. Principiul li-
bertăţii de exprimare a voinţei în con-
tractele comerciale internaţionale. Bu-
letinul Asociaţiei Tinerilor Juriști. 1999, 
1 (14).

rOTArI, Alexandru. Situaţii speci-
fice în procesul de aplicare a normei 
conflictuale. Legea și viaţa. 1997, 5. 
ISSN 1810-309X.
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rOTArI, Alexandru. Specificul 
contractului de vânzare-cumpărare 
a bunurilor pentru consum. Revista 
Naţională de Drept. 2002, 11. ISSN 
1811-0770.

 * * *
РОТАРЬ, Александр. Перегово-

ры по заключаемым договорам: мо-
ногр. М.: Юрайт, 2002. 190 с. ISBN 
5942271194.

РОТАРЬ, Александр. Перегово-
ры по условиям торговых договоров: 
aвтореф. дис. канд. юрид. наук. М., 
2001. 29 c.

РОТАРЬ, Александр. Перегово-
ры по условиям торговых договоров: 
дис. канд. юрид. наук. М., 2001. 216 c.

 * * *
ПЭДУРАРУ, Ион и Александру 

РОТАРЬ. Юридические аспекты за-
щиты земельных прав граждан. В: 
Гражданское образование и права 
человека: материалы науч.-практ. 
конф., 16 сент. 2008. Ch.: Pontos, 
2008, сс. 172-176.

РОТАРЬ, Александр и И.Е. РУС-
СУ. Правовое регулирование созда-
ния и деятельности акционерных 
обществ в Республике Молдова. В: 
Научные труды Русской Акад. Юрид. 
Наук. Вып. 6 Т. 2. М.: Юрист, 2006.

РОТАРЬ, Александр. Место Меж-
дународного частного права в сфе-
ре современного права и тенденции 
развития этой отрасли права. Закон 
и жизнь. 1997, 2. ISSN 1810-3081.

РОТАРЬ, Александр. Методы ве-
дения переговоров по согласованию 
условий договоров. Юрист. 2002, 
6-11. ISSN 1812–3929.

РОТАРЬ, Александр. Методы ве-
дения переговоров по согласованию 
условий договоров. Юрист. 2002, 7, 
6-11. ISSN 1812–3929.

РОТАРЬ, Александр. Организа-
ция переговоров по согласованию 
условий договора. Юрист. 2001, 9, 
31-36. ISSN 1812–3929.

РОТАРЬ, Александр. Понятие и 
роль переговоров по согласованию 
условий договоров. Юрист. 2001, 8, 
45-49. ISSN 1812–3929.

РОТАРЬ, Александр. Предмет со-
гласования в заключаемых дого-
ворах. Юрист. 2002, 6, 28-32. ISSN 
1812–3929.

РОТАРЬ, Александр. Согласо-
вание условий договора. Законо-
дательство. 2001, 11, 24-28. ISSN 
1681-8695.

ROTARI Oxana s-a născut la 26 
august 1976. În 1997 a absolvit 

Școala republicană, fără frecvenţă, cu 
profil real de pe lângă USM. A absolvit 
ULIM: studii de licență - specializarea 
Drept internaţional (1998) şi speciali-
zarea Bănci și burse (2007), apoi studii-
le de masterat în Psihologie (2002) şi în 
Economie, ULIM (2008). 

În 2007 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal şi 
criminologie – Criminalitatea minori-
lor – aspect penal, psihologic, criminolo-
gic, conducător ştiinţific Trofim CAr-
POv, dr., conf. univ.

În 1997 a fost consilier în dome-
niul Mărci, desene și modele industri-
ale. Din 1998 şi-a 
desfăşurat activitatea 
didactică la ULIM, 
Catedra drept penal 
şi criminologie: lec-
tor asistent (1998-
2003), lector supe-
rior (2003-2007), 
conferenţiar univer- Oxana Rotari
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sitar (2007-2008). Titular al cursurilor 
pentru ciclurile de licenţă şi doctorat: 
Criminologie, Statistica judiciară, In-
dividualizarea executării pedepsei și 
executarea hotărârilor judiciare, Meto-
dologia cercetării criminologice și pro-
blemele executării hotărârilor judiciare 
în contextul integrării europene. 

În 2008 a fost numită în funcţia de 
prodecan al Facultăţii de Drept şi şef al 
Secţiei ştiinţe penale din cadrul Insti-
tutului Cercetări în Domeniul Protec-
ţiei Drepturilor Omului, ULIM. Din 
2011 a exercitat funcția de director al 
Centrului de Cercetare din cadrul In-
stitutului de Cercetări în Domeniul 
Protecţiei Drepturilor Omului. Mem-
bru al Uniunii Avocaților din Moldova, 
din 2010.

A prezentat comunicări la conferinţe 
naţionale şi internaţionale. 

Membru al consiliilor internaţionale 
de experţi: Transparency International 
Moldova şi Asociaţia Internaţională 
pentru Siguranţă Comunitară și Anti-
drog.

Membru al colegiilor de redacţie 
al Buletinului Symposia Studentum 
ULIM şi al revistei ştiinţifice Studii Ju-
ridice Universitare. 

Autor a peste 50 de publicaţii ştiin-
ţifice.

Bibliografie selectivă:
rOTArI, Oxana. Criminalitatea mi-

norilor - aspect penal, psihologic și cri-
minologic: autoreferat (12.00.08). Ch, 
2007. 25 p.

rOTArI, Oxana. Criminalitatea mi-
norilor: aspect penal, psihologic și cri-
minologic: tz. dr. (12.00.08). Ch., 2007. 
165 p.

rOTArI, Oxana. Criminologie. Ch.: 
Foxtrot, 2009. 570 p.

rOTArI, Oxana. Criminologie. ed. 
rev. şi adăug. Ch.: ULIM, 2011. 887 p. 
ISBN 978-9975-101-57-8.

rOTArI, Oxana. Delincvenţa juveni-
lă: probleme actuale și căi de soluţiona-
re. Ch.: ULIM, 2010. 205 p. ISBN 978-
9975-101-19-6.

rOTArI, Oxana. Probleme actua-
le ale executării pedepsei. Ch.: ULIM, 
2011. 307 p. ISBN 978-9975-101-58-5.

rOTArI, Oxana. Statistica judiciară. 
Ch.: ULIM, 2009. 148 p. ISBN 978-
9975-934-67-1.

 * * *
rOTArI, Oxana. Caracteristica stă-

rilor psihice ale condamnaţilor în tim-
pul ispăşirii pedepsei privative de li-
bertate. In: Știinţa juridică în contextul 
promovării valorilor statului de drept. 
Ch., 2010, pp. 151-158.

rOTArI, Oxana. Delincvenţa juve-
nilă şi regimul penal al minorilor. Sor-
gintea noţiunilor. Avocatul Poporului. 
2005, 4-6, 26-28. ISSN 1819-7141.

rOTArI, Oxana. evoluţia conceptu-
lui de minoritate penală. Symposia pro-
fessorum, 2002, 191-198.

rOTArI, Oxana. Tratamentul penal 
al minorilor în legislaţiile unor state 
europene. Studiu comparat. Analele 
ULIM, 2004, 5, 110-120.

ROTARU Ilie s-a născut la 31 iulie 
1954 în s. Mitoc, r-nul Orhei. În 

1975-1980 şi-a făcut studiile la Facul-
tatea de Drept a Universității de Stat 
„M.v. Lomonosov”, or. Moscova. Stu-
diile de doctorat le-a urmat la Catedra 
de Drept civil a Facultăţii de Drept a 
USM (1982-1985). 

În 1989 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.06-Dreptul resurse-
lor naturale – Правовая охрана сель-
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скохозяйственных 
культур от вреди-
телей, болезней и 
сорняков, conducă-
tor ştiinţific v.N. YA-
KOvLev, dr. hab., 
prof. univ.

Și-a început cariera 
profesională, în cali-
tate de lector, la Insti-

tutul Pedagogic din Bălţi (1980-1982). 
În 1985 s-a transferat la Chişinău şi a 
continuat activitatea didactică la Uni-
versitatea Pedagogică „Ion Creangă” 
(1985-1986, 1987-1989). Din 2007, 
conferenţiar universitar, la USeM; dis-
ciplinele de predare: Dreptul Procesual 
civil, Probleme teoretice și practice în 
dreptul muncii.

În 1986-1987 a exercitat funcţia de 
judecător la Ministerul justiţiei. În 
1989-1990 a fost calaborator ştiinţific 
la AȘM. Șef al Direcției juridice la De-
partamentul mediului (1990-1991) şi 
la Departamentul de privatizare (1991-
1994). 

În 1994 a devenit membru al Uniunii 
Avocaților din Moldova, avocat al Ba-
roului Iaşi, românia. 

A participat, în calitate de expert, la 
tratativele pentru evacuarea armatei a 
14-a a Federaţiei ruse de pe teritoriul 
Transnistriei şi la elaborarea Constitu-
ţiei RM.

Bibliografie selectivă:
РОТАРУ, Илие и К.С. ПИТУШ-

КАН. Юридический справочник для 
менеджера, кооператора, арендато-
ра. К.: Cartea mold., 1991. 642 c. ISBN 
5-362-00783-1. 

РОТАРУ, Илие и К.С. ПИТУШ-
КАН. Юридический справочник 
по вопросам кооперации, аренды и 

индивидуально-трудовой деятель-
ности. К.: Молдавская Советская 
Энциклопедия, 1989. 341 c.

РОТАРУ, Илие, Борис СОСНА, и 
А. БОРШЕВСКИ. Торговля людьми 
и принудительный труд в Молдове: 
аспекты противодейсвия. Комрат: 
Inst. pentru Democraţie, 2008. 52 p. 
ISBN 978-9975-9681-4-0.

РОТАРУ, Илие. Правовая охра-
на сельскохозяйственных культур 
от вредителей, болезней и сорняков: 
aвтореф. дис. канд. юрид. наук. М., 
1989. 22 c.

РОТАРУ, Илие. Правовая охра-
на сельскохозяйственных культур 
от вредителей, болезней и сорняков: 
дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. К., 
1988. 177 c.

 * * *
rOTArU, Ilie şi v. ANTOSeAC. re-

glementarea juridică a moştenirii lega-
le. Legea și viaţa. 2007, 9, 24-28. ISSN 
1810-309X.

rOTArU, Ilie, Boris SOSNA şi A. 
BULGArU. răspunderea administra-
tivă pentru constucţii nelegitime. Con-
sultant. 2007, 27, 60-72.

rOTArU, Ilie, Boris SOSNA şi A. 
BULGArU. răspunderea juridică 
pentru încălcarea legislaţiei ecologice. 
Consultant. 2007, 26, 81-90.

rOTArU, Ilie, Boris SOSNA şi A. 
BULGArU. reglementarea juridi-
că a termenelor în activitatea econo-
mică a persoanelor juridice şi fizice. 
Consultant. 2007, 26, 70-79.

 * * *
РОТАРУ, Илие и Борис СОСНА. 

Новое в законодательстве о труде. 
Revista Naţională de Drept. 2008, 9, 22-
21. ISSN 1811-0770.

РОТАРУ, Илие и Борис СОСНА. 
Применение законодательства, ре-

Ilie Rotaru
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гулирующего прекращение инди-
видуальных трудовых договоров. 
Закон и жизнь. 2007, 7, 19-21. ISSN 
1810-3081.

РОТАРУ, Илие и Я. КАСЫМ. По-
нятие трафика людей и методы 
борьбы с ним. Закон и жизнь. 2008, 
8, 10-14. ISSN 1810-3081.

РОТАРУ, Илие и Я. КАСЫМ. Раз-
деление властей в системе молдав-
ской политики. Закон и жизнь. 2007, 
9, 33-38. ISSN 1810-3081.

РОТАРУ, Илие и Я. КАСЫМ. Тор-
говля людьми и принудительный 
труд как нарушение прав граждан. 
Закон и жизнь. 2008, 11, 15-18. ISSN 
1810-3081.

РОТАРУ, Илие, А. БУЛГАРУ и Н. 
ЕМЕЛЬАНОВА. Лизинг и квалифи-
кация лизинговых операций. Закон 
и жизнь. 2007, 3, 22-25. ISSN 1810-
3081.

РОТАРУ, Илие, А. БУЛГАРУ и С. 
ГРОССУ. Международно-правовое 
регулирование, развития и совер-
шенствования юридической приро-
ды векселя. Закон и жизнь. 2007, 4, 
7-11. ISSN 1810-3081.

РОТАРУ, Илие, Борис СОСНА и 
А. БУЛГАРУ. О некоторых аспектах 
правового регулирования защиты 
прав пoтребителей элекроэнергии 
домов. Закон и жизнь. 2007, 7, 9-12. 
ISSN 1810-3081.

РОТАРУ, Илие, Борис СОСНА и 
А. БУЛГАРУ. Ответственность води-
телей автотранспортных средств на 
нарушение правил дорожного дви-
жения домов. Бизнес-Право. 2007, 3, 
117-126. ISSN 1857-0704.

РОТАРУ, Илие, Борис СОСНА и 
А. БУЛГАРУ. Права обязанности и 
ответственность поставщиков и по-
требителей электрической энергии 

домов. Бизнес-Право. 2007, 3, 18-27. 
ISSN 1857-0704.

РОТАРУ, Илие, Борис СОСНА и 
А. БУЛГАРУ. Права, обязанности 
и ответственность туристических 
агенств и туристов. Бизнес-Право. 
2007, 5, 83-89. ISSN 1857-0704.

РОТАРУ, Илие, Борис СОСНА и А. 
БУЛГАРУ. Правовое регулирование 
договоров купли-продажи квартир 
и жилых домов. Contabilitate şi audit. 
2007, 6, 60-63.

РОТАРУ, Илие, Борис СОСНА и 
А. БУЛГАРУ. Уголовная ответствен-
ность за преступления против соб-
ственности домов. Бизнес-Право. 
2007, 8, 99-104. ISSN 1857-0704.

РОТАРУ, Илие, Борис СОСНА и 
Ф. РЕШЕТНИКОВА. Право на труд 
и его судебная защита. Социальное и 
пенсионное право. 2008, 3, 25-30.

РОТАРУ, Илие, Борис СОСНА, Ф. 
ДОМЕНТИЙ. Увольнение в связи с 
сокращением численности или шта-
та работников предприятия. Закон 
и жизнь. 2008, 10, 15-20. ISSN 1810-
3081.

РОТАРУ, Илие, К. ПОПУШОЙ и 
Борис СОСНА. Об особенностях 
правового регулирования труда 
торговых работников. Contabilitate 
şi audit. 2007, 10, 57-63.

РОТАРУ, Илие. Мера ответствен-
ности. Сельское Хозяйство Молда-
вии. 1985, 16, 58. ISSN 0582 5229.

РОТАРУ, Илие. Некоторые аспек-
ты создания и деятельности ак-
ционерных обществ в Молдове. В: 
Analele şt. ULIM. 1996, vol.1, cc. 42-45.

РОТАРУ, Илие. Строго соблюдать 
договорные обязательства. Сельское 
Хозяйство Молдавии. 1986, 7, 53. 
ISSN 0582 5229.
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ROTARU Vasile s-a născut la 13 
octombrie 1974 în or. Chişinău. În 

1993 a absolvit Școala Pedagogică din 
or. Călăraşi. În 1993-1998 a urmat stu-
dii la USM, Facultatea de Drept. 

În 2004 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.09-Drept procesual 
penal – Acordul de recunoaștere a vi-
novăţiei ca formă specială a procedurii 
penale, conducător ştiinţific Igor DO-
LeA, dr. hab., prof. univ.

Din 1998 şi-a desfăşurat activitatea 
didactică la Catedra drept procesual 
penal şi Criminalistică a USM, în cali-
tate de lector, lector superior, din 2010 
– conferenţiar universitar. 

În 2008 a devenit formator (justi-
ţie juvenilă) al primei promoţii a INj 
şi membru al Uniunii Avocaților din 
Moldova. Arbitru al Curţii de Arbitraj 
de pe lângă Asociaţia AITA.

A participat în proiectele UNICeF: 
consultant naţional în asistarea Guver-
nului rM pentru compilarea raportu-
lui de ţară pentru Convenţia privind 
Drepturile copilului (2006), consultant 
Justiţie juvenilă (Kârgâzstan, 2008), 
consultant naţional în fortificarea ca-
pacităţilor profesionale a personalului 
din sistemul justiţiei juvenile (2004-
2005), coordonator al grupului de lu-
cru pentru evaluarea sistemului justi-
ţiei juvenile în Moldova (2001-2002), 
instructor la seminarele de pregătire a 
formatorilor (Convenţia, privind drep-
turile copiilor în Turkmenistan, Tad-
jikistan, Uzbekistan, 2000-2003). In-
structor la seminarele în fundraising şi 
antreprenoriat social (PNUD Moldo-
va, 2007), coordonator din partea SIe-
DO în proiectul comun de educaţie ci-
vică cu Universitatea din Iowa (2000), 
coordonator al proiectelor de educaţie 
civică (din 2001).

A făcut stagii, vi-
zite şi instruiri pro-
fesionale: profesor 
vizitator (Universi-
tatea din Wiscon-
sin, Madison, USA, 
2000-2001), stagiu în 
domeniul justiţiei pe-
nale (Londra, 2010), 
Investigarea și susţi-
nerea acuzării în infracţiunile de trafic 
de fiinţe (Academy of european Law, 
Trier Germania, 2010), Audierea copi-
ilor victime ale traficului (INj, La Stra-
da, Moldova, 2010), Apărarea holistică 
(Fundaţia Soros-Moldova, oficiul Apă-
rătorilor Publici, New York, 2009), la 
Institutul de soluţionare a conflictelor 
de (jakarta, Indonezia, SUA, Univer-
sity of Indonesia’s Center for research 
on Inter-group relations and Conflict 
resolution, 2006), seminar în dome-
niul conflictelor (PATrIr, Transcend, 
2006), Soluţionarea conflictelor (Sparkle 
Denmarca, Chişinau, 2005), Comunica-
re pentru schimbare comportamentală 
(UNICeF, Moldova, 2004), Training în 
negociere (Kiev Counterpart Creative 
Center, 2004), vizită la Internaţional 
Center for Conflict resolution and Me-
diation (CIrCM, Montreal, Canada, 
2004), Managing Conflicts and Fostering 
Democratic Dialogue (Budapesta, Cen-
tral european University, 2003), Dreptu-
rile copilului (Suedia, Save the Children, 
2002), Seminar de scriere a materialelor, 
(Street Law, Praga, 2000).

În 2007 a devenit Laureat al Premiu-
lui municipal pentru tineret în dome-
niul artei, literaturii, tehnicii și știinţei.

Bibliografie selectivă:
CIOBANU, viorel, vasile rOTArU, 

victor ZAHArIA, Igor DOLeA. Justiţia 

Vasile Rotaru
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juvenilă; Instituţia probaţiunii în sistemul 
de drept al RM; Medierea penală. Ch.: 
elan Poligraf, 2009. 293 p. ISBN 978-
9975-66-093-8; 978-9975-66-125-6.

CIOBANU, viorel, vasile rOTArU, 
victor ZAHArIA, Igor DOLeA. Mo-
nitoring report on probation activities 
în the Republic of Moldova. Ch.: Bons 
Offices, 2011. 98 p.: sheme. ISBN 978-
9975-80-446-2.

DOLeA, Igor, victor ZAHArIA, va-
sile rOTArU, vladimir POPA. Proba-
ţiunea în RM: raport de monitorizare. 
Ch.: Bons Offices, 2011. 100 p.: tab., 
sheme. ISBN 978-9975-80-479-0.

rOTArU, vasile et. al. Alternative la 
detenţie: raport de evaluare. Ch.: Hel-
max-exim, 2009. 184 p.: il. ISBN 978-
9975-9676-5-5.

rOTArU, vasile et. al. Cercetare cu 
privire la instituţia reţinerii în RM. Ch.: 
CArTIer, 2011. 34 p. ISBN 978-9975-
79-686-6.

rOTArU, vasile et. al. Comentariu la 
Codul de procedură penală. Ch.: Carti-
er juridic, 2005. 767 p. ISBN 9975-79-
342-8.

rOTArU, vasile et. al. Culegere de 
acte normative în domeniul protecţi-
ei drepturilor copilului și familiei. Ch.: 
Trigraf-Tipar, 2007. 686 p. ISBN 978-
9975-9600-0-7.

rOTArU, vasile et. al. Drept proce-
sual penal. Ch.: Cardidact, 2005. 960 p. 
ISBN 9975-79-343-6.

rOTArU, vasile et. al. Ghidul profe-
sorului de educaţie civică cl.6 și 7. Ch.: 
Litera, 2003. 47 p.

rOTArU, vasile et. al. Justiţia 
Juvenilă în RM, raport de evalua-
re. Ch.: Fondul ONU pentru Copii, 
2003. 72 p.

rOTArU, vasile et. al. Justiţia Juve-
nilă: ghid de buzunar pentru procurori, 

ofiţeri de urmărire penală și judecători. 
Ch.: UNICeF, 2006. 

rOTArU, vasile et. al. Manual de 
mediere. Coord. Diana POPA. Ch.: IrP, 
2006. 132 p. ISBN 9975-9890-4-7.

rOTArU, vasile et. al. Noi și Legea: 
Educaţie referitoare la lege: manual ex-
perimental pentru clasa a 12-a. Manu-
al cl.12. Ch.: epigraf, 1999. 112 p.: il. 
ISBN 9975-903-08-8.

rOTArU, vasile et. al. Respectarea 
drepturilor minorilor în locurile de de-
tenţie: Rap. de monitorizare, realizat în 
cadrul proiectului „Acordarea asistenţei 
juridice și psiho-sociale pentru copii în 
sistemul de justiţie penală”. Ch., 2005. 
60 p.: scheme. ISBN 9975-9848-0-0.

rOTArU, vasile şi vasile FOLTeA. 
Ce faci dacă ești în conflict cu legea pe-
nală? Ghid practic. ed. a 2-a complet. 
Ch.: SIeDO, 2006. 55 p. 

rOTArU, vasile şi vasile FOLTeA. 
Ce faci dacă ești în conflict cu legea pe-
nală? Ghid practic. ed. a 4-a. Ch: Bons 
Offices, 2008, 64 p. ISBN 978-9975-80-
140-9.

rOTArU, vasile. Acordul de recu-
noaștere a vinovăţiei ca formă speci-
ală a procedurii penale: autoreferat 
(12.00.09). Ch., 2004. 20 p.

rOTArU, vasile. Acordul de recu-
noaștere a vinovăţiei ca formă specială 
a procedurii penale: tz. dr. (12.00.09). 
Ch, 2004. 149 p.

rOTArU, vasile. Acordul de recu-
noaștere a vinovăţiei: (studiu). Ch.: 
CeP USM, 2004. 193 p. ISBN 9975-70-
492-1.

rOTArU, vasile. Ce faci dacă ești 
în conflict cu legea penală? Ghid prac-
tic. Ch: Bons Offices, 2005. 36 p. ISBN 
9975-928-82-X.

rOTArU, vasile. Compendium de 
acte normative în domeniul drepturilor 
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copiilor: contribuitor la secţiunea despre 
justiţia juvenilă. Ch., 2007.

rOTArU, vasile. Ghid de mediere 
printre semeni. Coord.: Anatol Be-
LeAC. Ch.: SIeDO, 2006. 131 p.: il.

rOTArU, vasile. Ghidul apărătoru-
lui în cazurile ce implică copii în conflict 
cu legea. Ch., 2010. 64 p.

rOTArU, vasile. Hotărârirle CEDO 
în cazurile contra Moldovei. Raport 
analitic. OSCe. Ch., 2009.

rOTArU, vasile. Justiţia Juvenilă: 
note de curs pentru Institutul Naţional 
de Justiţie. Ch., 2009.

rOTArU, vasile. Manualul formato-
rului în domeniul justiţiei juvenile. Ch., 
2006.

rOTArU, vasile. Participarea pe-
dagogului în cazurile ce implică copii 
în conflict cu legea: studiu de cercetare 
(IRP). Ch., 2010.

rOTArU, vasile. Reţinerea și perche-
ziţia. Ghid pentru cetăţeni. Ch.: Fund. 
Soros, 2009.

rOTArU, vasile. Societatea şi jus-
tiţia penală. Ghid pentru jurnaliști și 
activiștii din domeniul drepturilor omu-
lui. Ch.: Cartier, 2012, 136 p. ISBN 978-
9975-79-734-4.

SeCArĂ, rodica, vasile rOTArU, 
Silvia rOMANCIUC-NICHIFOr. 
Educaţia civică. Manual pentru cl. a 
7-a. Ch.: Litera educaţional, 2003. 104 
p.: il. ISBN 9975-74-650-0.

SeCArĂ, rodica, vasile rOTArU, 
Silvia rOMANCIUC-NICHIFOr. 
Educaţia civică. Manual pentru clasa 
a 6-a. Ch.: Litera Internaţional, 2003. 
104 p.: il. ISBN 9975-74-711-6.

STYLeS-POWer, Chris şi vasile 
rOTArU. Justiţia juvenilă: Îndrumar 
pentru ofiţerii de poliţie, judecători și 
procurori. Ch: elena-vI SrL, 2006. 
32 p. ISBN 978-9975-9863-2-8.

STYLeS-POWer, Chris şi vasile 
rOTArU. Juvenile justice: Reference 
guide for police officers, judges and pro-
secutors. Ch.: elena-vI SrL, 2006. 32 p. 
ISBN 978-9975-9863-3-5.

ULIANOvSCHI, Xenofon, Maria 
STreCHIe, vasile rOTArU, Svetlana 
rÎjICOvA. Curriculum. Cursul „Medi-
erea”. Coord. Sorin HANGANU et. al. 
Ch.: Combinatul Poligrafic, 2004. 16 p.

 * * *
rOTArU, vasile. Conceptul acordu-

lui de recunoaştere a vinovăţiei. Revis-
ta Naţională de Drept. 2003, 1, 26-28. 
ISSN 1811-0770.

rOTArU, vasile. Negocierea pledoa-
riei: între lege şi discreţie. Revista Na-
ţională de Drept. 2003, 8, 34-36. ISSN 
1811-0770.

rOTArU, vasile. Probabilitatea de a 
obţine o condamnare în luarea decizi-
ei procurorului de a iniţia un acord de 
recunoaştere a vinovăţiei. Revista Na-
ţională de Drept. 2004, 10, 61-62. ISSN 
1811-0770.

rOTArU, vasile. rolul apărătoru-
lui la încheierea unui acord de recu-
noaştere a vinovăţiei. Revista Naţio-
nală de Drept. 2003, 9, 34-36. ISSN 
1811-0770.

rOTArU, vasile. Unele considerente 
privind aplicarea instituţiei acordului 
de recunoaştere a vinovăţiei. Revis-
ta Naţională de Drept. 2003, 7, 39-43. 
ISSN 1811-0770.

RUSU Grigore s-a născut la 21 au-
gust 1941 în s. Sofia, jud. Bălţi. În 

1959-1962 a fost student al Colegiului 
Agricol din s. Grinăuţi, r-nul Ocniţa. 
În 1968 a fost admis la Facultatea de 
Drept a USM. În 1969 s-a transferat 
la Facultatea de Drept a Universității 
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de Stat „M.v. Lomo-
nosov” din or. Mos-
cova (1969-1971). 
În 1975-1977 a fost 
aspirant la Facul-
tatea de Drept a 
Universității de Stat 
din Moscova.

În 1978, la Uni-
versitatea de Stat din 

or. Kiev, a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.01-Teoria şi isto-
ria dreptului – Воззрения Дмитрия 
Кантемира на государство и право, 
conducător ştiinţific valeri ZOrKIN, 
dr. hab., prof. univ.

Activitatea profesională şi-a început-
o, în calitate de consultant principal, la 
Ministerul justiţiei (1972-1973), apoi la 
Primăria mun. Chişinău (1973-1975). 

Din 1977 şi-a desfăşurat activitatea 
didactică la USM: lector, lector superi-
or, din 1997 – conferenţiar universitar 
la Catedra drept constituţional şi drept 
administrativ a Facultăţii de Drept. 
În perioada 1980-1990 – conferenţiar 
universitar la Catedra de drept şi admi-
nistrare a Institutului republican pen-
tru instruirea cadrelor de conducere şi 
a specialiştilor din economia naţională. 

În 1990-1997 a fost consultant prin-
cipal al Guvernului rM. În 2002 a de-
venit membru al Uniunii Avocaților 
din Moldova.

Membru de onoare al Revistei 
Naționale de Drept.

A fost decorat cu medalii ale UrSS 
şi Medalia Cu prilejul a celei de a 60-a 
aniversări a USM.

Bibliografie selectivă:
COBĂNeANU, Sergiu şi Grigore 

rUSU. Administraţia publică locală: do-
cumente oficiale. Ch.: USM, 1999. 10 p. 

rUSU, Grigore et. al. Comentariu la 
Codul Muncii din RSSM. Ch., 1986.

rUSU, Grigore. Răspunderea contra-
venţională. Ch., 2011. 110 p. 

rUSU, Grigore. Statutul juridic al 
secretarului unităţii administrative teri-
toriale: studiu comparat RM, România. 
Ch., 2011.

 * * *
COBĂNeANU, Sergiu şi Grigo-

re rUSU. Metodele de eficientizare 
a răspunderii administrative în ca-
drul comisiilor de disciplină pentru 
magistrați. Revista Naţională de Drept. 
2010, 2, 21-30. ISSN 1811-0770.

COBĂNeANU, Sergiu, Grigore 
rUSU şi v. BOTOMeI. Metodele de 
eficientizare a răspunderii administra-
tive din rM prin introducerea proce-
durii tacite. Revista Naţională de Drept. 
2010, 2, 9-13. ISSN 1811-0770.

rUSU, Grigore şi Ana-Maria AM-
BrOSA. evoluţia administraţiei pu-
blice de la centralism la descentraliza-
re. Legea și viaţa. 2001, 3, 49-53. ISSN 
1810-309X.

rUSU, Grigore şi v. BOTOMeI. Pro-
cedura aplicării răspunderii contraven-
ţionale a organelor autorităţilor publi-
ce, prin aplicarea de către instanţele 
judecătoreşti a sancţiunii cu amenzi 
cominatorii, când nu se execută hotă-
rârile judecătoreşti. Practica aplicată. 
Revista Naţională de Drept. 2010, 3, 
6-8. ISSN 1811-0770.

rUSU, Grigore şi v. BOTOMeI. 
Procedura aprobării tacite ca formă 
de sancţiune administrativă şi metoda 
simplificată de obţinere a acorduri, avi-
ze, licenţe şi autorizaţii de la autorităţi-
le administraţei publice, în lipsa unui 
răspuns din partea autorităţii publice. 
Practica aplicată. Revista Naţională de 
Drept. 2010, 3, 9-18. ISSN 1811-0770.

Grigore Rusu
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rUSU, Grigore. Formarea autorităţi-
lor administraţiei publice locale în rM. 
In: Administraţia publică: aspecte prac-
tico-știinţifice, probleme și perspective: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 30 
ian. 2004. Ch., 2004, pp. 101-103.

rUSU, Grigore. Noţiunea, definiţia 
şi trăsăturile principale ale răspunderii 
administrative. Revista Naţională de 
Drept. 2010, 3, 19-33. ISSN 1811-0770.
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РУССУ, Г.М. Воззрения Дмитрия 
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1978. 14 c.

РУССУ, Г.М. Стабильность поли-
тического строя – основа правовой 
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РУССУ, Г.М. Воззрения Дмитрия 

Кантемира на происхождение и раз-
витие государства. В: Правовое ре-
гулирование общественных от-
ношений: материалы науч. конф. 
аспирантов-юристов. М., 1977, cc. 
78-82.

RUSU Oleg s-a născut la 19 aprilie 
1975 în s. Frasin, r-nul Donduşeni. 

În 1990-1994 a făcut studii la Colegiul 
Agricol (specialitatea ecologie) din s. 
Ţaul, r-nul Donduşeni. În 1994-1999 a 
fost student la USM, Facultatea Drept. 
În 2002-2003 a făcut studii de masterat 
şi, în 2004-2008, studii de doctorat la 
Academia de Poliţie „Ștefan cel Mare” 
a MAI. 

În 2010 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal – 
Resocializarea penitenciară și postpeni-
tenciară a persoanelor supuse pedepsei 
cu închisoare, conducător ştiinţific Ște-
fan STAMATIN, dr., conf. univ.

În 2002 a fost an-
gajat la Colegiul de 
Poliţie „Dimitrie 
Cantemir” în calitate 
de lector la Catedra 
Criminalistică şi Pro-
cedură penală. Din 
2003 şi-a desfăşurat 
activitatea didacti-
că la Academia MAI 
„Ștefan cel Mare” - lector la Catedra 
drept penitenciar, apoi, la Catedra 
drept penal şi criminologie şi Catedra 
ştiințe penale. I s-a conferit gradul lo-
cotenent-colonel de poliţie.

A prezentat comunicări la foruri 
ştiinţifico-practice, de nivel naţional 
şi internaţional: Criminalitatea regi-
onală: probleme și perspective de pre-
venire și combatere (Academia „Ștefan 
cel Mare”, 2005), Protecţia juridică 
a valorilor culturale în RM (2007), 
Probleme de prevenire și combatere a 
criminalităţii de către Organele Aface-
rilor Interne în perioada recesiunii eco-
nomice (Academia de Poliţie „Ștefan 
cel Mare” a MAI, 2009), Probleme de 
politică penală în domeniul prevenirii 
și combaterii traficului ilicit de droguri 
(2006).
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vII-a. Ch., 2006, pp. 147-150.
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stadiile mecanismului de resocializare 
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viaţa. 2009, 5, 8-14. ISSN 1810-309X.
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criminalităţii: anuar șt. al Acad. „Ștefan 
cel Mare”. ed. a vI-a. Ch., 2006, pp. 
227-223.
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damnaţilor. In: Analele Șt. ale Acad. 
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„ a MAI al RM. ed. a vII-a. Ch., 2008, 
pp. 106-110.

rUSU, Oleg. Unele aspecte ale pro-
cesului de resocializare a persoanelor 
condamnate la pedeapsa cu închi-
soarea. In: Criminalitatea regională: 
probleme și perspective de prevenire și 
combatere: materialele conf. intern. șt.-
pract., 25-26 mai 2005. ed. a III-a. Ch.: 
Acad. „Ștefan cel Mare”, 2005, pp. 410-
415.

rUSU, Oleg. Unele consideraţii pri-
vind munca social-utilă ca unul din 
mijloacele de corijare a condamnatu-
lui. In: Analele șt. ale Acad. „Ștefan cel 
Mare” a MAI al RM al RM. ed. a vI-a. 
Ch., 2006, pp. 219-222.

rUSU, Oleg. Unele probleme actuale 
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privind resocializarea condamnaţilor 
minori. In: Analele șt. ale Acad. „Ștefan 
cel Mare” a MAI al RM al RM. ed. a 
vIII-a. Ch., 2009, pp. 280-28

RUSU Vitalie s-a născut la 29 sep-
tembrie 1974 în or. râbniţa. În 

1991 a absolvit Școala medie din s. 
Alexăndreni, r-nul Sângerei. În 1991-
1993 a făcut studii la Colegiul repu-
blican de Informatică şi Drept, după 
care, în 1993-1998, a urmat studiile la 
Facultatea de Drept a USM. Tot acolo, 
în 1998-2002, a făcut doctorantura la 
Catedra drept procesual penal şi cri-
minalistică. 

A făcut stagii ştiinţifice: Drept in-
ternaţional umanitar (Moscova, 2001, 
2002, 2004).

În 2003 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.09-Proces penal, 
criminalistică, teoria activităţii ope-
rativ-investigative – Particularităţi de 
procedură penală în privinţa infractori-
lor minori, conducător ştiinţific valeriu 
CUȘNIr, dr. hab., prof. univ.

În 2008 a urmat studii de postdocto-
rat la Centrul de Instruire Universita-
ră, Postuniversitară şi Perfecţionare al 
AȘM, IISD. 

În 1998 şi-a început activitatea şti-
inţifico-didactică în calitate de lector-
asistent, apoi asistent universitar la 
Facultatea de Drept a Universității de 

Stat „Alecu russo”, 
or. Bălți, fiind titular 
al disciplinelor Drept 
procesual penal şi Cri-
minalistică. În 2003 a 
fost ales prodecan al 
Facultăţii de Drept, 
Universitatea de Stat 
„Alecu russo”. Mem-

bru al Consiliului Facultății de Drept şi 
Știinţe Sociale.

În 2006 i s-a conferit titlul ştiințifico-
didactic conferenţiar universitar; dome-
niile de cercetare ştiinţifică: Procedură 
penală, Drept internaţional umanitar.

Conducător de doctorat (din 2010) la 
specialitatea: 12.00.08-Drept penal (cu 
specificarea: drept penal; criminologie; 
drept procesual penal; criminalistică; 
expertiză judiciară; drept execuţional; 
teoria activităţii investigativ-operative).

A prezentat comunicări la foruri 
ştiinţifice: Rolul autorităţilor publice 
în garantarea drepturilor și libertăţilor 
fundamentale (Bălţi, 1999), Noi tehno-
logii în învățământul juridic (Chişinău, 
2004, 2005). 

Autor a peste 40 de publicaţii ştiin-
ţifice.
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riu NOUr. Drept internaţional umani-Vitalie Rusu
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vind promovarea orelor practice la dis-
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minori: tz. dr. (12.00.09). Ch., 2003. 
178 p.
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938-67-1.

rUSU, vitalie. Procedura penala în 
cauzele cu minori. Ch.: Pontos, 2004. 
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rea normelor umanitare în Antichitate. 
Analele șt. ale USM. Ser. St. sociouma-
nistice. 2006, 1, 330-341. ISSN 1857-
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le cu inculpaţi minori. Analele șt. ale 
USM. Ser. Șt. socioumanistice. 2005, 1, 
372-375. ISSN 1857-3622.

rUSU, vitalie. Particularităţile obiec-
tului probaţiunii în cazurile minorilor. 
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la adoptarea Declaraţiei Universale a 
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Drepturilor Omului. Bălți: Univ. de Stat 
„Alecu russo”, 2006, pp. 133-138.
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SADOVEI Nicolae s-a născut în 
1963 în s. voloca, reg. Cernăuţi, 

Ucraina. A absolvit Școala de opt ani 
din s. voloca (1979), apoi Colegiul po-
litehnic din or. Bălţi (1979-1983). În 
perioada 1985-1990 a făcut studii la 
Facultatea de Drept a USM, apoi, studii 
de doctorat la Universitatea din Bucu-
reşti, Facultatea de Drept (1992-1998).

În 1998, la Universitatea din Bu-
cureşti, a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.03-Drept privat 
(dreptul muncii) – Încheierea și desfa-
cerea contractului de muncă în sectorul 
privat. Privire comparativă în dreptul 
muncii din România și RM, conducă-
tor ştiinţific Sanda GHIMPU, dr., prof. 
univ. 

În 2011-2012 a urmat studii de post-
doctorat la Facultatea de Drept a USM. 
În 2013, în cadrul Catedrei dreptul 
muncii a USM, a susținut teza de doctor 
habilitat la specialitatea 12.00.03-Drept 
privat (dreptul muncii) – Condiţia de-
punerii jurământului în raporturile ju-
ridice de muncă atipice, consultant şti-
inţific COjUHArI Alexandru, dr. hab., 
prof. univ.

În 1990-1994 a fost şef al Serviciu-
lui juridic al Ministerului Sănătăţii. În 
1994-1998 a acordat asistență juridică 
în bază de licenţă, eliberată de Minis-

terul justiţiei şi a exercitat funcțiile de 
director şi consultant juridic la Firma 
tehnico-ştiinţifică Tehnostar (1994-
1995).

Din 1998 şi-a desfăşurat activitatea 
didactică în cadrul Facultății de Drept 
a USM – lector, conferenţiar universi-
tar la catedrele Drept civil, Drept pro-
cesual civil, Dreptul muncii. În 2012 a 
fost numit prorector pentru probleme 
sociale la USM.

A făcut stagiu de instruire profesio-
nală la Centre for Internaţional Legal 
Cooperation, Universitatea din Leiden, 
Olanda. 

A fost expert al proiectului de ex-
pertizare a Codului muncii (Programul 
Drept, Fundaţia Soros-Moldova, 1999) 
şi expert în cadrul elaborării raportu-
lui cu privire la evaluarea cadrului na-
ţional legislativ Parteneriat împotriva 
HIV/SIDA (Proiectul PNUD-Moldo-
va, 2003).

A prezentat peste 
20 de comunicări la 
conferinţe ştiinţifice 
naţionale şi interna-
ţionale.

Formator în cadrul 
INj, lector-formator 
în cadrul Progra-
mului de certificare Nicolae Sadovei

S
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internaţională CAP-CIPA al Asocia-
ţiei Contabililor şi Auditorilor Profe-
sionişti din rM, evaluator în cadrul 
CNAA în domeniul evaluării şi acre-
ditării organizaţiilor din sfera ştiinţei 
şi inovării. Membru al Comisiei de 
atestare pentru conferirea calităţii de 
auditor pe lângă Ministerul Finanţelor 
şi membru al Colegiului de calificare 
şi atestare al judecătorilor de pe lân-
gă Consiliul Superior al Magistraturii. 
Membru al Consiliului de Dezvolta-
re Strategicică Instituțională a USM 
(2015).

Cofondator şi membru al colegiului 
de redacţie al Revistei de Drept privat, 
membru al colegiului de redacţie al 
Revistei Naţionale de drept (din 2013). 
Membru al Consiliul ştiințific al Re-
vistei Institutului Național al Justiției 
(2016).

Mențiuni: Diploma Ministerului Edu-
caţiei al RM pentru activitate prodigi-
oasă în domeniul didactic şi ştiinţific şi 
contribuţie substanţială în dezvoltarea 
ştiinţelor juridice (2009).
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nivel de unitate, reglementate de Co-
dul muncii (partea I). Dreptul muncii. 
2009, 3, 37-45. ISSN 0367-0597.

SADOveI, Nicolae. Actele de ad-
ministrare a raporturilor de muncă la 
nivel de unitate, reglementate de Co-
dul muncii (partea II). Dreptul muncii. 
2009, 4, 44-51. ISSN 0367-0597.

SADOveI, Nicolae. Actele de admi-
nistrare a raporturilor de muncă la ni-
vel de unitate, reglementate de Codul 
muncii (partea III). Dreptul muncii. 
2009, 5, 41-48. ISSN 0367-0597.

SADOveI, Nicolae. Apărarea drep-
turilor şi intereselor angajatorului prin 
intermediul atragerii la răspundere dis-
ciplinară a salariatului. Dreptul muncii. 
2007, 11, 30-37. ISSN 0367-0597.

SADOveI, Nicolae. Apărarea drep-
turilor şi intereselor angajatorului prin 
intermediul organelor de jurisdicţie a 
muncii. Dreptul muncii. 2007, 12, 13-
18. ISSN 0367-0597.

SADOveI, Nicolae. Asigurarea li-
bertăţii de conştiinţă în cadrul exerci-
tării profesiunii de medic. repere juri-
dice. In: Bilanţul activităţii știinţifice a 
USM pe anii 1998/99: conf. corpului di-
dactico-șt.-pract., oct. 2000. Ch.: USM, 
2000, pp. 43-44.

SADOveI, Nicolae. Aspecte juridice 
ale testării voluntare, consimţământu-
lui persoanei la efectuarea testului şi 
comunicarea informaţiei cu privire la 
virusul HIv-SIDA. Revista de Drept 
Privat. 2002, 4, 51-63. ISBN 9975-940-
35-8.
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SADOveI, Nicolae. Capacitatea ju-
ridică a persoanei fizice la încheierea 
unui contract individual de muncă 
conform legislaţiei din rM şi româ-
nia. Analele șt. ale USM. Ser. Știinţe so-
cioumanistice. 2000, 1, 199-202. ISSN 
1857-3622.

SADOveI, Nicolae. Interacţiunea 
legii, contractului colectiv şi a contrac-
tului individual de muncă AAP de pe 
lângă Guvernul rM. In: Probleme actu-
ale ale teoriei și practicii administraţi-
ei publice: materialele conf. intern. șt.-
pract., 26 aprilie 2001. Ch.: AAP, 2001, 
pp. 206 209.

SADOveI, Nicolae. Modalităţi de 
apărare a drepturilor salariaţilor. Drep-
tul muncii. 2006, 12, 31-37. ISSN 0367-
0597.

SADOveI, Nicolae. Modalităţi lega-
le de apărare a drepturilor salariaţilor 
prin intermediul apelării la sindicate. 
Mijloace legale de autoapărare. Drep-
tul muncii. 2007, 5, 31-37. ISSN 0367-
0597.

SADOveI, Nicolae. Modalităţi lega-
le de apărare a drepturilor salariaţilor 
prin intermediul sesizării organelor 
care efectuează supravegherea şi con-
trolul de stat asupra respectării legis-
laţiei muncii. Dreptul muncii. 2006, 12, 
27-29. ISSN 0367-0597.

SADOveI, Nicolae. Modalităţi lega-
le de apărare a drepturilor salariaţilor 
prin intermediul sesizării organelor de 
jurisdicţie a muncii. Dreptul muncii. 
2007, 3, 22-29. ISSN 0367-0597.

SADOveI, Nicolae. Modalităţi lega-
le de apărare a drepturilor şi intereselor 
angajatorului. Dreptul muncii. 2007, 8, 
35-41. ISSN 0367-0597.

SADOveI, Nicolae. Noul Cod al 
muncii al rM. Revista de Drept Privat. 
2003, 2, 103-111. ISBN 9975-940-35-8.

SADOveI, Nicolae. raportul juri-
dic de muncă. Aspecte privind natura 
teoretico-practică. Revista de Drept 
Privat. 2001, 2, 97-108. ISBN 9975-
940-35-8.

SADOveI, Nicolae. reflecţii asupra 
răspunderii materiale a salariaţilor prin 
prisma dreptului de proprietate. Anale-
le șt. ale USM, Facultatea de Drept. Ch., 
2000, 4, 87-93.

SADOveI, Nicolae. repere juridi-
ce generale privind exercitarea profe-
siunii de medic în rM. Analele șt. ale 
USM. Ser. Știinţe socioumanistice. 2001, 
1, 461-464. ISSN 1857-3622.

SADOveI, Nicolae. Studiu intro-
ductiv privind elementele generale ale 
Dreptului medical. Analele șt. ale USM. 
Ser. Știinţe socioumanistice. 2001, 1, 
457-460. ISSN 1857-3622.

SADOveI, Nicolae. Unele consi-
deraţiuni privind căile de dezvolta-
re a dreptului muncii în rM. Revista 
de Drept Privat. 2001, 1, 43-52. ISBN 
9975-940-35-8.

 * * *
САДОВЕЙ, Николай и Н. ЦИ-

РЮЛЬНИКОВА. Выход участника 
из ООО: юридические, финансово-
бухгалтерские и налоговые аспек-
ты. Сontabilitate şi audit. 2006, 3, 
24-34.

САДОВЕЙ, Николай. Дисци-
плинарные и дополнительные 
основания для увольнения работ-
ников. Выходные пособия, выпла-
чиваемые увольняемым работни-
кам. Сontabilitate şi audit. 2001, 11, 
46-54 

САДОВЕЙ, Николай. Найм работ-
ников и их увольнение по трудово-
му законодательству Республики 
Молдова. Сontabilitate şi audit. 2001, 
8, 30-37.
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САДОВЕЙ, Николай. Привлече-
ние к материальной ответствен-
ности работников за ущерб, при-
чиненный ими работодателям. 
Сontabilitate și audit. 2002, 7, 51-58. 

SANDUţA Galina s-a născut la 1 ia-
nuarie 1974 în or. Căuşeni. A absol-

vit Facultatea de Drept a Universității 
de Stat „T.G. Șevcenko” din or. Tiras-
pol. În 1998-2001 a făcut doctorantura 
la Universitatea de Stat „M.v. Lomono-
sov”, or. Moscova. 

În 2001 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.01-Teoria generală 
a dreptului; istoria statului şi dreptu-
lui – Теоретические аспекты соот-
ношения международного и внутри-
государственного права, conducător 
ştiinţific Oleg LeIST, dr., prof. univ.

Din 2001 şi-a desfăşurat activitatea 
didactică la Catedra de teorie şi istorie a 
statului şi dreptului a Facultăţii de Drept 
a Universității de Stat „T.G. Șevcenko”: 
docent (2001-2004), şef al Catedrei 
de teorie şi istorie a statului şi dreptu-
lui (2004-2013). Din 2015 - rector al a 
Universității de Stat „T.G. Șevcenko”.

În 2002-2011 a fost membru al Con-
siliului metodico-ştiinţific de pe lân-
gă Sovietul Suprem, or. Tiraspol. Șef 
al direcției Politici externe şi Protocol 
(2012-2015). Șef al Institutului juridic 
„M.I. Kutuzov” din or. Tiraspol (2013-
2015).

Autor a peste 30 de publicații ştiințifice 
în domeniul Teoriei dreptului.

A fost decorată cu Medalia За тру-
довую доблесть (2014).

Bibliografie selectivă:
САНДУЦА, Галина и В. СТУЛОВ. 

Права человека и государство: мо-

ногр. Тирасполь, 
2009, 32 c.

САНДУЦА, Га-
лина. Международ-
ный договор и вну-
тригосударствен-
ный закон. Руко-
пись депонирован-
ная в ИНИОН РАН 
31.10.2000. М., 2000.

САНДУЦА, Галина. Теоретиче-
ские аспекты соотношения между-
народного и внутригосударствен-
ного правa: дис. канд. юрид. наук: 
12.00.01. М., 2001, 178 c.

 * * *
САНДУЦА, Галина. Влияние 

Нюрнбергского трибунала на фор-
мирование международного право-
судия. В: Сборник по итогам Межд. 
науч. конф. к 65-летию Нюрнберг-
ского процесса, 24 нояб. 2010 г. Тира-
споль, 2010, cc. 33-37.

САНДУЦА, Галина. Избирательно-
правовая ответственность как вид 
конституционно-правовой ответ-
ственности. В: Сборник трудов мо-
лодых ученых МГУ им. М.В. Ломоно-
сова. М., 2003, cc. 15-18.

САНДУЦА, Галина. Междуна-
родное сотрудничество в области 
прав человека: некоторые особен-
ности и проблемы. В: Гражданское 
общество и правовое государство: 
опыт становления и перспективы 
развития: мат. междунар. науч.-
практ. конф., 5 февр. 2010 г. Тира-
споль, 2010, cc. 77-81.

САНДУЦА, Галина. Международ-
ный договор и внутригосударствен-
ный закон. В: Сборник трудов Кафе-
дры Теории и Истории государства 
и права МГУ им. „М В. Ломоносова”. 
М., 2003, cc. 21-29.

Galina Sanduța
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САНДУЦА, Галина. Механизм за-
щиты прав человека в ПМР и в Рос-
сии. В: Состояние и перспективы 
развития института прав челове-
ка в ПМР: сб. по итогам ежегодной 
науч.-практ. конф. по правам чело-
века. Тирасполь, 2009, сс. 43-49.

САНДУЦА, Галина. Непосред-
ственная демократия и ее роль в 
развитии общества. В: Актуальные 
проблемы действующего законода-
тельства. Тирасполь, 2003, cc. 15-
21.

САНДУЦА, Галина. Права челове-
ка в международном и внутригосу-
дарственном праве. В: Права чело-
века на рубеже тысячелетий. Тира-
споль, 2001, cc. 7-11.

САНДУЦА, Галина. Право на са-
моопределение как принцип меж-
дународного права. В: Сборник ма-
териалов междунар. науч.-практ. 
конф. Тираспольского филиала 
МАЭП. Тирасполь, 2008, cc. 108-113.

САНДУЦА, Галина. Правосудие 
в отношении несовершеннолет-
них: научное исследование. В: Ана-
лиз законодательства и правопри-
менительной практики. Тирасполь, 
2011, cc. 55-59.

САНДУЦА, Галина. Приднестров-
ский конфликт и будущее молдав-
ского государства. Перекрестки. 
2009, 1, 15-34. ISSN 1822-5136.

САНДУЦА, Галина. Примене-
ние общепризнанных принципов и 
норм международного права в пра-
вовой системе России. Междуна-
родное публичное и частное право. 
2001, 3, 8-14. ISSN 1812-3910.

САНДУЦА, Галина. Проблемати-
ка непризнанных государств. Об-
щественная мысль Приднестровья. 
2005, 2, 5-7.

САНДУЦА, Галина. Реформа Со-
вета Безопасности как важнейший 
этап совершенствования деятель-
ности ООН. Общественная мысль 
Приднестровья. 2006, 1, 9-12.

САНДУЦА, Галина. Социальные 
гарантии и защита прав детей си-
рот, и детей оставшихся без попе-
чения родителей. В: Социальные га-
рантии и права женщин в Придне-
стровье. Тирасполь, 2004, cc. 12-14.

САНДУЦА, Галина. Теоретиче-
ские вопросы соотношения меж-
дународного договора и внутриго-
сударственного закона в Россий-
ской Федерации. В: Проблемы тео-
рии права и государства, истории 
политико-правовой мысли: cб. ра-
бот учеников, друзей, коллег профес-
сора О.Э. ЛЕЙСТА. Алма Аты, 2005, 
сс. 169-171.

САНДУЦА, Галина. Украинский 
национализм: история и современ-
ность. Перекрестки. 2009, 2, 3-18. 
ISSN 1822-5136.

SANTALOV Alexei s-a născut în 
1921 în or. Leningrad. În 1941-

1945 a luptat pe front. După demobi-
lizare, în 1946 a devenit student, din 
1952 aspirant al Institutului de Drept 
din or. Leningrad. 

În 1953 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.03-Drept privat 
(dreptul muncii) – 
Ответственность 
за прогулы и само-
вольный уход с ра-
боты по советско-
му праву, condu-
cător ştiințific M.D. 
ȘArGOrODSKI, dr., 
prof. univ. Alexei Santalov
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Din 1959 şi-a desfăşurat activita-
tea didactică la Facultatea de Drept a 
USM, în perioada ei de constituire şi 
afirmare, în calitate de şef la Catedra 
de drept procesual penal şi criminalis-
tică, apoi, decan al Facultăţii de Drept 
a USM (1962-1965). 

Coautor al proiectelor de coduri le-
gislative din Moldova, care, în 1961, 
au fost puse în vigoare – Codul penal şi 
Codul de Procedură penală. 

În 1965–1985 a fost docent, profesor 
la Catedra de drept penal a Universității 
din or. Leningrad, rusia.

Bibliografie selectivă:
БЕЛЯЕВ, Н.А. и А.И. САНТАЛОВ, 

ред. Комментарий к уголовному ко-
дексу Молдавской ССР. К.: Картя 
Молдовеняскэ, 1968. 398 c.

САНТАЛОВ, А.И. et. al. Коммен-
тарий к уголовно-процессуальному 
кодексу Молдавской ССР. К.: Картя 
молдовеняскэ, 1966. 374 c.

САНТАЛОВ, А.И. Ответствен-
ность за прогулы и самовольный 
уход с работы по советскому праву: 
aвтореф. дис. канд. юрид. наук. Л., 
1953. 17 c.

САНТАЛОВ, А.И., ред. Тезисы до-
кладов и сообщений на межвузов-
ской конференции по теоретиче-
ским и методологическим пробле-
мам правовой науки. К., 1965. 234 c.

САНТАЛОВ, А.И., А.В. СУРИ-
ЛОВ, Х.И. ШВАРЦ et. al. Ученые за-
писки Кишиневского Ун-та. К., 1964. 
117 c.

 * * *
САНТАЛОВ, А.И. О единстве 

психологического и социально-
правового аспектов понятия вины. 
В: Тезисы докладов и сообщений на 
межвузовской конф. по теорет. и 

методологическим проблемам пра-
вовой науки. К, 1965, cc. 216-219

САНТАЛОВ, А.И. Особенности 
Уголовного кодекса Молдавской 
ССР. В: Особенности уголовных ко-
дексов союзных республик. М.: Юрид. 
лит., 1963, cc. 312-333.

Omagiu:
БЕРЕЖНОЙ, А.Ф. Санталов Алек-

сей Иванович. В: Они сражались за 
Родину: Универсанты в годы войны 
и в послевоенные годы. Вып. 4. СПб: 
Изд-во СПб Ун-та, 2003, cc. 98-99. 

SÂRCU (SCOBIOALĂ) Diana, 
s-a născut la 24 iunie 1976 în or. 

Chişinău. În 1993-1998 a urmat studii 
licenţiale la USM, Facultatea de Drept; 
în 1998 a audiat un curs intensiv de 
limbă franceză, aplicată în economie, 
drept şi relaţii internaţionale, la Insti-
tutul Internaţional de Management. A 
urmat studii de masterat (1999-2000) şi 
studii de doctorat (1998-2003) la USM, 
Facultatea de Drept, specialitatea Drept 
internațional public. A făcut studii de 
postdoctorat la AȘM (2009-2011).

În 2003, în cadrul IFSD al AȘM, a 
susținut teza de doctorat la specialita-
tea 12.00.10-Drept internațional – Re-
alizarea dreptului de recurs la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului, con-
ducător ştiinţific vic-
toria ArHILIUC, dr. 
hab., prof. univ. 

În 2014, în cadrul 
Institutului de Cerce-
tări juridice şi Politi-
ce al AȘM, a susținut 
teza de doctor habi-
litat Esenţa și efectele 
actului jurisdicţional 

Diana Sârcu 
(Scobioală) 
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internaţional, coordonator ştiințific 
Oleg BALAN, dr. hab. prof. univ.

Din 1998 şi-a desfăşurat activita-
tea didactică la Facultatea de Drept a 
USM, filiera francofonă: lector (1998-
2004), din 2006 conferențiar universi-
tar la disciplinele Drept internațional 
public, Drept Diplomatic și Consular, 
Dreptul Convenţiei Europene a Dreptu-
rilor Omului. 

A exercitat funcții în structurile 
instituțiilor de stat şi orgnizațiile non-
guvernamentale din domeniul drep-
tului: şef al Direcției generale relaţii 
internaţionale şi integrare europeană 
la Ministerul justiţiei (2007-2009), 
secretar al Comisiei guvernamentale 
permanente pentru organizarea exe-
cutării hotărârilor definitive ale Curţii 
Europene a Drepturilor Omului versus 
RM (2005-2006), specialist principal 
(2002-2004) şi şef al Direcției principa-
le agent guvernamental şi vice director 
al Departamentului relaţii internaţio-
nale și integrare europeană (Ministerul 
justiţiei, 2004-2007), membru alterna-
tiv în cadrul Consiliului pentru Refu-
giaţi (2003–2005), jurist la Centrul de 
reabilitare psihologică și de acordare a 
asistenţei juridice a victimelor violenţei 
domestice (ProGen evA, 2001-2002), 
asistent juridic în cadrul liniei fier-
binţi la Centrul sănătăţii femeii Dalila 
(1999-2000). În 2015 a fost numită di-
rector executiv al Institutului Naţional 
al justiţiei.

expert local În cadrul Proiectul Im-
plementarea Acordului de Parteneriat 
de Cooperare, încheiat între Comuni-
tatea Europeană și RM, TACIS-APC, 
(1997-1998). Coordonator naţional 
al Programului HeLP, reprezentant, 
membru al Biroului al Comitetului 
Director pentru Cooperare juridică al 

Consiliului europei (CDCj) în cadrul 
Comitetului Consultativ al Convenţiei 
pentru protecţia persoanelor faţă de 
prelucrarea automatizată a datelor cu 
caracter personal al Consiliului euro-
pei (2009-2011), membru al Comisiei 
europene pentru eficacitatea justiţiei a 
Consiliului europei (din 2000), mem-
bru al Comitetului Director pentru 
Cooperare juridică al Consiliului eu-
ropei (din 2005). Conducător de doc-
torat (din 2010).

În 1995-1997 a făcut stagiu de instru-
ire la Firma juridică SCUT. A efectuat 
vizite de lucru şi studiu la Ministerul 
justiţiei şi Consiliul Superior al Magis-
traturii ale republicii Italiene (2009), 
Ministerul justiţiei al Cehiei (2008), 
Ministerul justiţiei al Ungariei (2007), 
Consiliul europei şi Curtea europeană 
a Drepturilor omului (2004), Direcţia 
Drept internaţional şi Tratate a Minis-
terului Afacerilor externe (1997-1998). 

A făcut stagii de instruire: Pacea între 
Drept, etică și forţă (Institutul Interna-
ţional de Cercetare pentru Pace, Gene-
va, elveţia, 2003), seminarul de pregă-
tire a formatorilor în domeniul coope-
rării juridice internaţionale în materie 
penală (Academia de Drept european, 
Trier, Germania, 2008), formare în 
Dreptul constituţional comparat (Uni-
versitatea Laval, Québec, Canada, 
2002), formare în Dreptul comunitar 
(Universitatea Bordeaux-Montesquieu 
Iv, Universitatea Publică din Navarra, 
TeMPUS-TACIS, 2000), stagiu (Stras-
bourg, Franţa, 1997).

A fost menționată cu Diplome de 
onoare, conferite de Ministerul justiţi-
ei, Guvernul rM şi Ministerul educaţi-
ei (2004-2009); , Premiant al concursu-
lui Profesorul anului (2012).
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MArIAN, A., A. MOLCeAN şi Dia-
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rea juridică internaţională = Handbook 
on internaţional legal cooperation. Ch.: 
Bons Offices, SrL, 2010. 220 p. ISBN 
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MILLIAr, Gavin Q.C şi Diana SÂr-
CU. Ghid privind libertatea de expri-
mare pentru judecători și jurnaliști din 
RM. Ch.: Bons Offices, SrL, 2010. 208 
p. ISBN 978-9975-80-312-0.
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Europeană a Drepturilor Omului: 
condiţii de admisibilitate. Ch.: Cen-
trul de Drept, 2001. 123 p. ISBN 
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SÂrCU, Diana. Curriculumul dis-
ciplinei Dreptul Convenţiei Europene 
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SÂrCU, Diana. Dreptul internaţional 
al Drepturilor omului. Ch.: AAP, 2009. 
102 p. ISBN 978-9975-9637-5-6.

SÂrCU, Diana. Realizarea dreptului 
de recurs la Curtea Europeană a Drep-
turilor Omului: tz. (12.00.10). Ch., 
2003. 166 p.

SÂrCU, Diana. Realizarea dreptului 
de recurs la Curtea Europeană a Drep-
turilor Omului: autoreferat (12.00.10). 
Ch., 2003. 20 p.

SUCeveANU, N. şi Diana SÂr-
CU. Curriculumul disciplinei Drept 
internațional public. Ch.: Ce-USM, 
2006. 31 p.

SUCeveANU, N. şi Diana SÂrCU. 
Drept internațional public: ghid meto-
dic. Ch.: Ce-USM, 2006. 164 p. ISBN 
978-9975-70-631-5.

 * * *
BUrIAN, Alexandru şi Diana SÂr-

CU. Dreptul contenciosului internaţio-
nal. In: Drept internațional public. ed. a 
3-a rev. şi adăugită. Ch., 2009, pp. 563-
584, 233-254, 257-390.

SÂrCU, Diana şi I. LUPUȘOr. Ne-
cesitatea şi constituirea jurisdicţiei in-
ternaţionale penale permanente. Ana-
lele șt. ale USM. Ser. Șt. socioumanistice. 
2006, 1, 254-257. ISSN 1857-3622.

SÂrCU, Diana. Actul jurisdicţional 
internaţional: particularităţi, funcţie 
şi validitate. Revista Moldovenească de 
Drept Internaţional și Relaţii Internaţio-
nale. 2010, 1, 96-100. ISSN 1857-1999.

SÂrCU, Diana. elaborarea actului 
jurisdicţional internaţional. Revista 
Moldovenească de Drept Internaţional 
și Relaţii Internaţionale. 2010, 3, 121-
125. ISNN-1857-1999.

SÂrCU, Diana. Incidenţa mecanis-
melor internaţionale în domeniul pro-
tecţiei drepturilor omului şi libertăţilor 
fundamentale asupra ordinii juridice 
interne. Analele șt. ale USM. Ser. Șt. so-
cioumanistice. 2006, 1, 247-250. ISSN 
1857-3622.

SÂrCU, Diana. Modalităţi de soluţi-
onare a diferendelor maritime. Revista 
Moldovenească de Drept Internaţional 
și Relaţii Internaţionale. 2009, 2, 12-17. 
ISSN 1857-1999.

SÂrCU, Diana. respectarea autori-
tăţii lucrului judecat al actului jurisdic-
ţional de către state – condiţie pentru 
menţinerea ordinii de drept interna-
ţional. In: Materialele Conf. șt. intern. 
anuale a tinerilor cercetători, 16 apr. 
2010, Ch. ed. a Iv-a. Ch., 2010, pp. 42-
51.

SÂrCU, Diana. respectarea dreptu-
lui la proprietate în lumina jurispru-
denţei Curţii europene a Drepturilor 
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Omului. In: Protecţia juridică a propri-
etăţii, libertăţii și siguranţei persoanei 
în dreptul naţional și internaţional: ma-
terialele conf. intern. șt.-pract., 22 dec. 
2009. Ch.: IrIM, 2010.

SÂrCU, Diana. rolul Consiliului eu-
ropei în promovarea şi protecţia drep-
turilor omului în spaţiul pan-euro-
pean. Revista Moldovenească de Drept 
Internaţional și Relaţii Internaţionale. 
2009, 4, 180-183. ISSN 1857-1999.

SÂrCU, Diana. Unele reflecţii cu 
privire la executarea hotărârilor Cur-
ţii europene a Drepturilor Omului. 
In: Învăţământul superior și cercetarea 
– piloni ai societăţii bazate pe cunoaș-
tere: materialele conf. intern., dedicate 
jubileului de 60 ani ai USM, 28 sept. 
2006. vol. 2. Ch. CeP USM, 2006, pp. 
329-330.

 * * *
СЫРКУ, Диана. Реформа меха-

низма юрисдикционного контроля 
соблюдения прав человека учреж-
дённая протоколом № 11 Европей-
ской Конвенции Прав Человека от 4 
нояб. 1950 г. Закон и жизнь. 2003, 2, 
49-50. ISSN 1810-3081.

SCORţESCU Cătălina s-a născut 
la 1 iunie 1973 în or. Chişinău. În 

1990-1995 a făcut studii la USM, Facul-
tatea de Drept. În 1997-2002 a urmat 
studii de doctorat la Academia de Po-
liţie „Al.I. Cuza”, Facultatea de Drept. 

În 2002 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.05-Dreptul muncii 
– Reglementarea contractului de muncă 
în dreptul RM. Comparaţie cu dreptul 
românesc, conducător ştiinţific Alexan-
dru ŢICLeA, dr., prof. 

A făcut stagii de instruire profesi-
onală în cadrul John Marshall Law 

School, Faculty Deve-
lopment Fellowship 
Program, OSI-New-
York, Chicago, SUA 
(2009, 2010, 2011); 
The john Marshall 
Law School Fulbri-
ght scholar, employ-
ment Discrimination 
(2015-2016).

Din 1995 şi-a desfăşurat activitatea 
didactică şi managerială la Facultatea 
de Drept a ULIM: lector asistent la Ca-
tedra drept Privat (1995-1996), lector 
(1996-2001), lector superior (2001-
2005), prodecan ştiință (2004-2006), 
conferenţiar universitar (2005-2007), 
şef Catedră drept privat (2006-2007). 
În 2007-2009 a fost decan al Facultă-
ţii de Drept a Universității Slavone din 
Moldova. Din 2009 - conferenţiar uni-
versitar la ASeM. 

Consultant principal al Comisiei ju-
ridice pentru numiri şi imunități a Par-
lamentului rM, din 2011-2015).

A participat la conferinţe interna-
ţionale: Competitivitatea și inova-
rea în economia cunoașterii (ASeM, 
Chişinău, 2010), 8th Annual Employee 
Benefits Symposium (jMLS, Chicago, 
USA, 2010), OSI FDFP Law and Open 
Society (jMLS, Chicago, USA, 2010), 
John Marshall Law Review Symposium: 
Internaţional Justice în the 21st Century: 
The Law and Politics of the Internaţi-
onal Criminal Court (jMLS, Chicago, 
USA, 2010), Urban Affairs Association 
40th Conference Sustaining Cities in a 
Time of Globalization: Social, Economic 
and Political Realities (Honolulu, USA, 
2010), The American Society of Interna-
ţional Law Midwest Conference Inter-
naţional Law and the Global Financial 
Crisis (Chicago, USA, 2010), OSI FDFP 

Cătălina Scorțescu
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Annual Spring Conference, University 
of California at Berkeley (USA, 2009), 
Fair Housing Law and Enforcement: A 
Basic Survey of the Law and Practice 
(jMLS, Chicago, USA, 2009).

Bibliografie selectivă:
NeGrU, Teodor şi Cătălina SCOr-

ŢeSCU. Dreptul muncii (Partea gene-
rală). Codul muncii. Ch.: ULIM, 2004. 
140 p. ISBN 9975-934-22-6.

NeGrU, Teodor şi Cătălina SCOr-
ŢeSCU. Dreptul muncii: curs univ. Ch.: 
Labirint, 2010. 318 p. ISBN 978-9975-
943-19-7.

NeGrU, Teodor şi Cătălina SCOr-
ŢeSCU. Dreptul muncii: în tabele. Ch.: 
ULIM, 2001. 120 p. ISBN 9975-920-
34-9.

SCOrŢeSCU, Cătălina. Reglemen-
tarea contractului de muncă în dreptul 
RM. Comparaţii cu Dreptul românesc: 
tz. dr. Bucureşti, 2002. 234 p.

 * * *
NeGrU, Teodor şi Cătălina SCOr-

ŢeSCU. Modul de reparare a prejudi-
ciului cauzat în cadrul raportului juri-
dic de muncă. Dreptul muncii. 2006, 9, 
40-42. ISSN 0367-0597.

NeGrU, Teodor şi Cătălina SCOr-
ŢeSCU. Ordinea în sfera muncii sala-
riate. Dreptul muncii. 2006, 11, 43-46. 
ISSN 0367-0597.

NeGrU, Teodor şi Cătălina SCOr-
ŢeSCU. răspunderea materială a an-
gajatorului. Dreptul muncii. 2006, 10, 
38-43. ISSN 0367-0597.

NeGrU, Teodor şi Cătălina SCOr-
ŢeSCU. răspunderea materială a sa-
lariatului. Legea și viaţa. 2006, 10, 6-9. 
ISSN 1810-309X.

NeGrU, Teodor şi SCOrŢeSCU, 
Cătălina. Salariul mediu. Legea și viaţa. 
2007, 8, 9-13. ISSN 1810-309X.

NeGrU, Teodor şi SCOrŢeSCU, 
Cătălina. Salariul. Legea și viaţa. 2007, 
7, 22-25. ISSN 1810-309X.

SCOrŢeSCU, Cătălina. Încetarea 
contractului individual de muncă. Re-
vista Română de Dreptul muncii. 2002, 
4, 56-70. ISSN 1582-7534.

SCOrŢeSCU, Cătălina. Încheierea 
contractului individual de muncă. Re-
vista Română de Dreptul muncii. 2002, 
1, 109-115. ISSN 1582-7534.

SCOrŢeSCU, Cătălina. Migraţia în 
scop de angajare. Вестник Славян-
ского Ун-та. 2008, 14, 270-282. ISSN 
1857-162x.

SCOrŢeSCU, Cătălina. Suspenda-
rea contractului individual de muncă. 
Revista de Filosofie și Drept. 2002, 1-3, 
129-136. ISNN 0236-3062.

SEDLEţCHI Iurie s-a născut la 3 
martie 1952 în s. Burlăneşti, r-nul. 

edineț. În 1977 a absolvit USM, Facul-
tatea de Drept. 

În 1981-1985 a făcut studii de docto-
rat la Facultatea de Drept a Universității 
de Stat „M.v. Lomonosov” din Mosco-
va.

În 1988, a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.09-Drept procesual 
penal – Оправдательный приговор и 
его общественно-политическое зна-
чение.

Tema tezei de doctor habilitat – Fun-
damentele morale ale 
Dreptului procesual 
penal. 

În 1977 şi-a înce-
put activitatea didac-
tică şi managerială la 
USM: asistent la Ca-
tedra proces penal şi 
criminologie, prode- Iurie Sedlețchi 
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can al Facultăţii de Drept (1990-1991), 
lector superior, conferenţiar universi-
tar, profesor la Catedra dreptul proce-
sual penal şi criminalistică (1990-1992 
şi din 2008), decan al Facultăţii de 
Drept (1991-2001). În 2001 a fost ales 
rector al USeM. 

În 2008 i s-a conferit titlul ştiințifico-
didactic profesor universitar. 

Membru al Consiliului Naţional 
pentru reforma organelor de ocrotire 
a normelor de drept (din 2012), expert 
independent al Consiliului Consultativ 
de expertiză (din 2009), conducător/
consultant de doctorat (din 2007), vi-
cepreşedinte al SȘP a USM la speciali-
tatea 12.00.08-Drept penal. Membru al 
Comisiilor specializate de evaluare, în 
scopul acreditării organizaţiilor.

Coordonator al conferinţelor şti-
inţifice de nivel naţional şi interna-
ţional: Competivitatea și inovarea 
în economia cunoașterii: probleme și 
soluţii pentru România și RM (2008), 
Reafirmarea drepturilor și libertăţilor 
fundamentale la 60 de ani ai Decla-
raţiei Universale a Drepturilor Omu-
lui (2008), Criminalistica în serviciul 
justiţiei: constatări, tendinţe, realizări 
(2008), Problemele actuale ale legisla-
ţiei naţionale în contextul procesului 
integraţionist european (2008), Re-
afirmarea drepturilor și libertăţilor 
fundamentale la 60 de ani ai Declara-
ţiei Universale a Drepturilor Omului 
(2008), Probleme actuale ale teoriei 
și istoriei dreptului (2009), Probleme 
actuale ale istoriei, teoriei dreptu-
lui și știinţelor administraţiei publi-
ce (2009), Reformele cadrului legal 
și instituţional din RM prin prisma 
practicilor europene (2010), Evoluția 
și reglementarea juridică în protecția 
drepturilor omului (2016) etc. 

Membru al colegiilor de redacţie a 
ediţiilor periodice: Revista Moldove-
nească de Drept Internaţional și Rela-
ţii Internaţionale, Revista Naţională 
de Drept. Preşedinte al colegiilor de 
redacție al Reporter USEM și Vector 
European.

I s-a conferit titlul onorific Doctor 
Honoris Cauza, acordat de Academia 
Naţională de Știinţă din Ucraina (Uni-
versitatea de Drept din Kiev, 2012), 
Universitatea din Transilvania, Uni-
versitatea Austin (Tehas, SUA), Uni-
versitatea „Danubius” din or. Galaţi 
(2016). 

Mențiuni şi distincții: Diplomră de 
excelenţă pentru merite deosebite în 
promovarea învăţământului juridic în 
regim privat (Universitatea Danubius, 
Galaţi, 2012), Diploma Profesor Uni-
versitar emerit, Ordinul Gloria Muncii 
(2009).

Bibliografie selectivă:
BArBALAT, Pavel şi Iurie Se-

DLeŢCHI. Hotărâri privind interpre-
tarea Constituţiei RM: extrase. Ch.: Ce 
USM, 2000. 138 p. ISBN 9975-917-47-x.

SeDLeŢCHI, Iurie et. al. Drept pro-
cesual penal. Ch.: Cartea juridică, 2009. 
700 p. ISBN 978-9975-78-833-5.

SeDLeŢCHI, Iurie et. al. Drept pro-
cesual penal. vol. 1: Partea genera-
lă. Ch.: Cardidact, 2005. 368 p. ISBN 
9975-940-90-0.

SeDLeŢCHI, Iurie et. al. Drept pro-
cesual penal. vol. 2: Partea specială. 
Ch.: Cardidact, 2006. 335 p. ISBN 973-
86207-7-5.

 * * *
SeDLeŢCHI, Iurie et. al. The Impact 

of Corruption Phenomenon on Quali-
ty of Higher education. In: Internatio-
nal Conference on Internationalization 
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of Quality Assuarance, Accreditation 
and Management of Higher Education, 
Galaţi, România 17-22 iun. 2009. Ga-
laţi, 2009.

SeDLeŢCHI, Iurie şi D. MAGHe-
reSCU. Prevederile internaţionale în 
legătură cu contractul de transport ae-
rian. Revista Naţională de Drept. 2006, 
3, 18-20. ISSN 1811-0770.

SeDLeŢCHI, Iurie şi M. MArIŢ. 
Modul de reglementare şi elemente-
le legitimării procedurale a noţiunii 
de investigator sub acoperire” – stu-
diu comparativ. Revista Naţională de 
Drept. 2008, 1, 2-7. ISSN 1811-0770.

SeDLeŢCHI, Iurie şi M. MArIŢ. Ti-
purile activităţilor operative de investi-
gare. Revista Naţională de Drept. 2007, 
3, 2-5. ISSN 1811-0770.

SeDLeŢCHI, Iurie. Bazele morale de 
prevenire a corupţiei în sistemul edu-
caţional. In: Centrul pentru Combate-
rea Crimelor Economice și Coruptiei: 
progrese și perspective. Ch., 2007, pp. 
69-75.

SeDLeŢCHI, Iurie. Impactul fe-
nomenului corupţiei asupra calităţii 
învățământului universitar. In: Образо-
вание и коррупция: междунар. науч-
практ. конф., Тараклия-Кишинев. 
Ch.: Pontos, 2009, cc. 137-139

 * * *
СЕДЛЕЦКИЙ, Ю.Н. Аналити-

ческая программа курса «Уголов-
ный процесс» (согласно Уголовно-
процессуальному кодексу Республи-
ки Молдова от 14 март. 2003 г.): 
Cпециальность 1001 «Право»: для 
преподавателей и студентов юри-
дических факультетов высших 
учебных заведений. Ch.: Ce USM, 
2003. 124 c. ISBN 9975-70-347-X.

СЕДЛЕЦКИЙ, Ю.Н. и Эдуард 
ВОЛКOВ. Основы политической на-

уки и права: Проблемы взаимоот-
ношений политики, права и нрав-
ственности. В 3-х книгах. Ch.: Tip. 
Centrală, 2006.

СЕДЛЕЦКИЙ, Ю.Н. Оправда-
тельный приговор в уголовном про-
цессе Республики Молдова и его 
общественно-политическое значе-
ние: моногр. Ch.: Pontos, 2008. 144 c. 
ISBN 978-9975-78-497-9.

СЕДЛЕЦКИЙ, Ю.Н. Оправдатель-
ный приговор и его общественно-
политическое значение: aвтореф. 
дис. канд. юрид. наук. М., 1988. 23 c. 

СЕДЛЕЦКИЙ, Ю.Н. Оправдатель-
ный приговор и его общественно-
политическое значение: дис. канд. 
юрид. наук: 12.00.09. М., 1988. 223 c. 

СЕДЛЕЦКИЙ, Ю.Н. Права чело-
века (исторические, теоретические 
и практические аспекты): Учеб. по-
собие для вузов. Кн. 2. Часть 1. Ch.: 
Totex-Lux, 2011. 446 р. ISBN 978-
9975-4201-1-2.

 * * *
КЕРДИВАРА, Т.Т. и Ю.Н. СЕД-

ЛЕЦКИЙ. Оказание международ-
ной правовой помощи по уголов-
ным делам: некоторые проблемы и 
перспективы совершенствования в 
законодательстве Республики Мол-
довы. В: Науч. труды РАЮН. В 3-х т. 
М., 2008, вып. 8, т. 3, сс. 766-771.

КЕРДИВАРА, Т.Т. и Ю.Н. СЕД-
ЛЕЦКИЙ. Оказание международ-
ной правовой помощи по уголов-
ным делам: некоторые проблемы и 
перспективы совершенствования в 
законодательстве Республики Мол-
довы. Международное публичное и 
частное право. 2008, 1 (40), 47-49. 
ISSN 1812-3910.

СЕДЛЕЦКИЙ, Ю.Н. Понятие и 
основные свойства оправдательно-
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го приговора. Юрист. 2006, 12, 12-
14. ISSN 1812–3929.

СЕДЛЕЦКИЙ, Ю.Н. Право обви-
няемого на реабилитацию посред-
ством оправдательного приговора. 
Вестник Московского Ун-та. Сер. 
11: Право. 1984, 4, 67-71. ISSN 0130-
0113.

Omagiu:
Promotor al învățământului univer-

sitar. [citat 10 mai 2016]. Disponibil: 
http://usem.md/uploads/files/_ Repor-
ter_USEM/2016_02_Februarie.pdf

SERBENCO Eduard s-a născut la 
24 noiembrie 1971 în s. Baccealia, 

r-nul Căuşeni. În perioada 1988-1993 
a urmat studii de licenţă în drept la Fa-
cultatea de Drept a USM. A obţinut, în 
1994, diploma de masterat – Diplôme 
européen des hautes études internatio-
nales – la Institutul european de Înalte 
Studii Internaţionale (Nisa, Franţa). A 
urmat studii de doctorat, în perioada 
1994-1999, la Facultatea de Drept a 
USM. 

A susținut, în 2000, teza de docto-
rat la specialitatea 12.00.10 – Drept 
internațional public – Problemele suc-
cesiunii statelor rezultate din reorgani-
zarea teritorială a fostei URSS, condu-
cător ştiinţific Nicolae OSMOCHeS-
CU, dr., prof. univ.

Din 1993 şi-a 
desfăşurat activitatea 
didactică la Faculta-
tea de Drept a USM, 
unde a exercitat 
funcțiile de: asistent 
universitar, lector 
universitar, confe-
renţiar universitar 

(1993-2002), prodecan al Facultății de 
Drept a USM (2012-2015). Membru al 
Consiliului Facultății de Drept a USM. 

În 2015 a fost numit vice ministru al 
justiției al rM.

În perioada 2003-2006 a urmat stu-
dii de licență în drept la Facultatea de 
Drept a Universității McGill (Mon-
tréal, Canada), obținând titlul de Ba-
chelor of Civil Law (BCL) / Bachelor of 
Laws (LL.B.).

Membru al Uniunii Avocaților din 
republica Moldova (admis în 1994) 
şi membru al Baroului Avocaților din 
Québec, Canada (admis în 2007). 

În perioada 2006-2011 a activat în 
calitate de avocat la Ministerul justiţi-
ei din Québec, Canada. A mai activat 
în calitate de: consultant național pri-
vind drepturile omului în cadrul Pro-
iectului PNUD-Moldova Consolidarea 
capacităților instituționale ale Ministeru-
lui Afacerilor Externe și Integrării Euro-
pene al Republicii Moldova (2011-2012), 
parajurist la Biroul de avocaţi Nicholl 
Paskell-Mede (Montréal, Canada, 2002-
2003), consultant juridic în cadrul Pro-
iectului TACIS Asistență în implementa-
rea Acordului de parteneriat și cooperare 
Republica Moldova - Uniunea Europea-
nă (2001-2002), jurisconsult la Banca 
comercială pe acțiuni „Universalbank” 
(1997-1998), expert juridic la Organiza-
ţia Internaţională pentru Circulaţia ru-
tieră (Geneva, elveţia, 1995-1996). 

Membru în Consiliul parohial al 
Catedralei române Ortodoxe Sfântul 
Ioan Botezătorul din Montréal, Canada 
(2004-2006). 

Bibliografie selectivă:
BALAN, Oleg şi eduard SerBeN-

CO. Drept internațional public. Ch.: 
reclama, 2001. 357 p.Eduard Serbenco
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BUrIAN, Alexandru, Oleg BA-
LAN şi eduard SerBeNCO. Drept 
internațional public. ed. a 2-a. Ch.: 
USM, 2005. 608 p. ISBN 9975-70-
592-8.

SerBeNCO, eduard. Drept 
internațional public. vol. 1. Ch.: Tip. 
Centrală, 2014. 328 p. ISBN 978-9975-
53-275-4.

SerBeNCO, eduard. Problemele 
succesiunii statelor rezultate din reorga-
nizarea teritorială a fostei URSS: auto-
referat (12.00.10). Ch., 2000. 28 p.

SerBeNCO, eduard. Problemele 
succesiunii statelor rezultate din reor-
ganizarea teritorială a fostei URSS: tz. 
(12.00.10). Ch., 2000. 189 p.

 * * *
SerBeNCO, eduard. Conceptul teo-

retic de succesiune al statelor în drep-
tul internaţional. Analele șt. ale USM. 
Șt. Socioumanistice. 2000, 1, 238-243. 
ISSN 1857-3622.

SerBeNCO, eduard. Dreptul inter-
naţional şi alte norme sociale ce acţi-
onează în societatea internaţională. 
Analele șt. ale USM. Șt. Socioumanisti-
ce. 2001, 1, 511-515. ISSN 1857-3622.

SerBeNCO, eduard. Natura juridi-
că a Comunităţii Statelor Independen-
te (CSI). Buletinul Asociaţiei Tinerilor 
Juriști. 1999, 4(17), 11-19.

SerBeNCO, eduard. Problema 
succesiunii la datoria externă a fostei 
UrSS în dreptul internaţional. Bule-
tinul Asociaţiei Tinerilor Juriști. 1999, 
6(19), 85-100.

SerBeNCO, eduard. Problema 
succesiunii la tratatele fostei UrSS în 
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19. ISSN 1810-3081.

СЛИПЕНСКИ, Борис. Правовое 
регулирование наследования по за-
вещанию. Закон и жизнь. 2011, 8, 38-
42. ISSN 1810-3081.

СЛИПЕНСКИ, Борис. Правовое 
регулирование поставки природно-
го газа потребителям. В: Граждан-
ское общество в реализации стра-
тегии реформирования в области 
юстиции. К., 2011, cc. 36-39.

СЛИПЕНСКИ, Борис. Теорети-
ческие и практические аспекты по-
рядка рассмотрения гражданских 
дел судами общей юрисдикции. Ар-
битражный и Гражданский Процесс. 
2001, 7, 24-29. ISSN 1812–383Х.

SLONOVSCHI Vitalie s-a născut 
la 7 septembrie 1971. În 1988-1993 

a făcut studii la Facultatea de Drept a 
USM, apoi la Academia Diplomatică 
a Școlii Superioare Naţionale de Ad-
ministrare Publică (or. Paris, Franţa, 
1994-1995). În 2004-2006 a urmat stu-
dii de doctorat. 

În 2006 a susținut teza de docto-
rat la specialitatea 12.00.10-Drept 
internațional public – Aspecte Politico-
juridice privind relaţiile de cooperare a 
Consiliului Europei cu RM, conducător 
ştiinţific Nicolae OSMOCHeSCU, dr., 
conf. univ.

A făcut stagieri de instruire profesio-
nală la Consiliul europei.

În 1991-2004 a fost 
colaborator în cadrul 
subdiviziunilor MAI 
al rM. În 2002 a fost 
numit vice ministru 
la Ministerul Aface-
rilor externe şi In-
tegrare europeană a 
rM (2002-2004). 

Din 2005 şi-a 
desfăşurat activitatea didactică la 
USeM: conferenţiar, şef al Catedrei 
drept internaţional şi activitate diplo-
matică (2008-2011), şef al Catedrei 
drept public (din 2011).

A fost decorat cu Medalia Meritul Ci-
vic (2003).

Bibliografie selectivă:
SLONOvSCHI, vitalie. Aspecte poli-

tico-juridice privind relaţiile de coopera-
re a Consiliului Europei cu RM: autore-
ferat (12.00.10). Ch., 2006. 24 p.

SLONOvSCHI, vitalie. Aspecte poli-
tico-juridice privind relaţiile de coopera-
re a Consiliului Europei cu RM: tz. dr. 
(12.00.10). Ch., 2006. 171 p.

 * * *
SLONOvSCHI, vitalie. Concuren-

ţă şi complementaritate în contextul 
cooperării Consiliului europei cu alte 
organizaţii internaţionale. Revista Na-
ţională de Drept. 2004, 12, 55-60. ISSN 
1811-0770.

SLONOvSCHI, vitalie. Procedura 
de monitorizare a Consiliului europei: 
provocare sau avansare pentru rM. Re-
vista Naţională de Drept. 2004, 11, 60-
64. ISSN 1811-0770.

SLONOvSCHI, vitalie. rM şi Con-
siliul europei: aspiraţii şi realizări. In: 
Materialele simp. intern. al tinerilor cer-
cetători, 29-30 apr. 2004, ASEM. vol. 1. 
Ch., 2004, pp. 206-209.

Vitalie Slonovschi
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SLONOvSCHI, vitalie. rM şi siste-
mul normativ al Consiliului europei: 
integrare, compatibilitate şi probleme. 
In: Integrarea Europeană și competiti-
vitatea economică: materialele conf. in-
tern. șt.-pract., 23-24 sept. 2004. vol. 1. 
Ch., 2004, pp. 242-245.

SLUSARENCO (AGACHI) Svetla-
na s-a născut la 15 iulie 1975 în or. 

Soroca. A absolvit la USM, Facultatea 
de Drept: studii de licenţă (1993-1998), 
studii de masterat (1999-2000), com-
petitor (2000-2007).

În 2010 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.02-Drept public 
(constituţional) – Reglementarea ști-
inţifico-juridică a statutului cetăţenilor 
străini și a apatrizilor în RM, conducă-
tor ştiinţific Sergiu COBĂNeANU, dr., 
prof. univ.

Din 1998 şi-a desfăşurat activitatea 
didactică la USM: lector, apoi lector 
superior universitar la Catedra drept 
constituţional şi drept administrativ.

În 1999 a devenit membru al Uni-
unii Avocaților din rM, avocat în ca-
drul BIA Agachi Svetlana (1999-2002). 
Membru al Uniunii juriştilor din rM 
(din 2006).

A prezentat comunicări la întruniri 
ştiințifice naționale şi internaționale: 
Pedeapsa cu moartea – o încălcare sau 
nu a dreptului fundamental: dreptul la 
viaţă (2000), Statul de drept – un areal 
al garantării realizării drepturilor ce-
tăţenilor străini și a apatrizilor (2003), 
Noţiunea de „cetăţean străin” și clasifi-
carea lor (2003), Principiul prohibiţiei 
accesului străinilor la funcţia publică 
(2004), Abordarea conceptului și cla-
sificarea regimurilor juridice acordate 
cetăţenilor străini și apatrizilor din RM 

(2009), Mandatul 
european de aresta-
re – un imperativ al 
integrării europene 
sau o eventuală li-
mitare a exercitării 
unor drepturi ale ce-
tăţenilor RM (2012), 
Descrierea situaţiei 
privind condiţia juri-
dică a străinilor în contextul cercetărilor 
știinţifice (2012), Instituţia „cetăţenilor 
străini și a apatrizilor” – domeniu al 
dreptului public sau privat (2013).

Autor a peste 30 de publicații 
ştiințifice în domeniile de cercetare: 
Dreptul constituţional şi Dreptul consti-
tuţional al ţărilor străine.

Bibliografie selectivă:
COBĂNeANU, Sergiu şi Svetlana 

SLUSAreNCO. Dreptul constituţional 
al ţărilor străine: note de curs. Ch.: re-
clama, 2010. 280 p.

SLUSAreNCO, Svetlana. Reglemen-
tarea știinţifico-juridică a statului ce-
tăţenilor străini și al apatrizilor în RM: 
autoreferat (12.00.02). Ch, 2010. 30 p.

SLUSAreNCO, Svetlana. Reglemen-
tarea știinţifico-juridică a statului cetă-
ţenilor străini și al apatrizilor în RM: tz. 
dr. (12.00.02). Ch., 2010. 172 p.

 * * *
SLUSAreNCO, Svetlana. Abordarea 

conceptului şi clasificarea regimurilor 
juridice acordate cetăţenilor străini şi 
apatrizilor din rM. Revista Naţională 
de Drept. 2009, 10-12, 163-165.

SLUSAreNCO, Svetlana. Aspec-
te istorice privind evoluţia instituţiei 
juridice a străinilor. In: Analele șt. ale 
USM. Ser. nouă, nr. 1. Șt. juridice. Ch.: 
USM, 2004, pp. 39-43.

SLUSAreNCO, Svetlana. Cauze şi 

Svetlana Slusarenco
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consecinţe ale fenomenului – migraţia 
ilegală. In: Analele Facultăţii de Drept a 
USM. Ch., 2005, pp. 72-75.

SLUSAreNCO, Svetlana. exerci-
tarea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor de către cetăţenii străini 
(studiu comparat). Revista Naţională 
de Drept. 2008, 11, 70-74. ISSN 1811-
0770.

SLUSAreNCO, Svetlana. Noţiunea 
de cetăţean străin şi clasificarea lor. In: 
Bilanţul activităţii știinţifice a USM în 
anii 2000-2002: conf. corpului didacti-
co-șt., 30 sept.-6 oct. 2003. vol. 1. Ch.: 
USM, 2003, pp. 145-146.

SLUSAreNCO, Svetlana. Principiul 
prohibiţiei accesului străinilor la func-
ţia publică. In: Administraţia publică 
– probleme și perspective: materiale-
le conf. intern. șt.-pract., 30 ian. 2004. 
Ch., 2004, pp. 108-112.

SLUSAreNCO, Svetlana. Statul de 
drept – un areal al garantării realizării 
drepturilor cetăţenilor străini şi a apa-
trizilor. In: Edificarea statului de drept: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 26-27 
sept. 2003. Ch., 2003, pp. 281-286.

SLUTU Nicolae s-a născut la 13 iu-
nie 1953. În 1979 a absolvit USM, 

Facultatea de Drept. În 1982-1985 a 
urmat studii de doctorat la Universi-
tatea de Stat „M.v. Lomonosov”, or. 
Moscova. În 1985 a susținut, la Mos-

cova, teza de docto-
rat la specialitatea 
12.00.03-Drept pri-
vat – Гражданско-
правовые проблемы 
режима экономии 
в народном хозяй-
стве.

Și-a desfăşurat ac-

tivitatea didactică în calitate de lector 
la Catedra drept civil a USM (1979-
1982, 1986-1995), din 2003 – conferen-
ţiar universitar la Catedra drept privat 
a USeM. 

În 1991 fost membru al grupei de lu-
cru pentru pregătirea planului de per-
fectare a legislaţiei rSSM pe anii 1991-
1993.

A prezentat comunicări la conferin-
ţe: Biroul istoriilor de credit – instru-
ment eficient pentru sporirea gradului 
de protecţie a debitorilor și creditorilor 
(2011), Organizaţiile de micro finanțare 
și reglementarea activităţii lor (2011).

Autor a peste 20 de publicaţii ştiinţi-
fice şi ştiinţifico-didactice.

Bibliografie selectivă:
SLUTU, Nicolai. Înlesniri pentru cei 

ce lucrează și învaţă. Ch.: Cartea mold., 
1989. 88 p. ISBN 5-362-00043-8.

 * * *
СЛУТУ, Николай. Арендный под-

ряд. К.: Картя Молдовеняскэ, 1990.
СЛУТУ, Николай. Гражданско-

правовые проблемы режима эконо-
мии в народном хозяйстве: дис. канд. 
юрид. наук: 12.00.03. М., 1985. 201 c.

СЛУТУ, Николай et. al. Экономиче-
ский эксперимент и право. Отв. ред. 
М.Г. КАРПУНИН. М.: Юрид. лит., 
1986. 160 c.

 * * *
БЫКОВ, А.Г., B.A. ИНШАКОВ, 

H.A. СЛУТУ. Механизм правово-
го обеспечения режима экономии 
в народном хозяйстве. Советское 
государство и право. 1986, 1, 3-12. 
ISSN 0132-0769.

СЛУТУ, Николай и Е. ПЕТРОВА. 
Правовое регулирование охраны и 
гигиены труда. Закон и жизнь. 2010, 
11, 8-15. ISSN 1810-3081.Nicolae Slutu
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СЛУТУ, Николай, М. КАРПУНИН 
и П. ЛАХНО. Экономико-правовое 
регулирование рационального ис-
пользования материалов. В: Эконо-
мический эксперимент и право. М., 
1986, cc. 88-103.

СЛУТУ, Николай. Режим эконо-
мии и механизм его правового ре-
гулирования. В: Тезисы докладов на 
теоретической конференции аспи-
рантов юридического факульте-
та МГУ им. „М.В. Ломоносова”. М., 
1984, cc. 77-78.

СЛУТУ, Николай. Хозяйственный 
договор и экономия ресурсов. Со-
ветская юстиция. 1985. 21. 7-9. ISSN 
0131-6761.

SMOCHINĂ Andrei s-a născut 
la 12 decembrie 1946 în com. Be-

rezlogi, jud. Orhei. În 1961 a absolvit 
Școala de şapte ani din satul natal. În 
1961-1965 a urmat studii la Școala Pe-
dagogică din or. Orhei. În 1965-1968 a 
făcut serviciul militar în or. Sevastopol. 
În 1969 a devenit student al Facultăţii 
de Drept a USM, pe care a absolvit-o 
cu Menţiune (1974). În 1977-1980 a 
urmat studii de doctorat la Catedra 
Istoria statului şi dreptului a Facultății 
de Drept a Universității de Stat „M.v. 
Lomonosov”, or. Moscova. 

În 1981 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea: 12.00.01-Teoria şi istoria 
statului şi dreptului – Создание право-
вой системы Молдавской ССР, con-
ducător ştiinţific O.I. CISTeAKOv, dr., 
prof. univ.

În 2001 a susținut teza de doctor ha-
bilitat la specialitatea: 12.00.01-Teoria 
şi istoria statului şi dreptului – Orga-
nele constituţionale ale RM în condiţiile 
regimului totalitar.

Și-a început activi-
tatea profesională, în 
1965, ca învăţător la 
Școala de opt ani din 
com. Moleşti, r-nul 
Hânceşti. În perioa-
da 1972-1975 a lucrat 
anchetator interimar 
la Comisariatul de 
Miliţie şi asesor no-
rodnic la judecătoria populară, r-nul 
Frunze, Chişinău. 

Din 1974 şi-a desfăşurat activitatea 
didactică şi managerială la USM: sta-
giar, lector la Catedra Discipline sta-
tale (1974-1977), lector, lector superi-
or, conferenţiar universitar la Catedra 
Disciplini statale (1981-1994), prode-
can al Facultăţii de Drept (1981-1985). 
I-au fost conferite titlurile ştiinţifi-
co-didactice conferenţiar universitar 
(1990), profesor universitar (2002). În 
1985-1989 a fost preşedinte al Comite-
tului Sindical al profesorilor şi colabo-
ratorilor USM.

Fondator al ULIM, prin hotărâ-
rea Adunării Generale a fondatorilor 
ULIM. În perioada 1992-2006 a fost 
director al departamentului Drept, 
profesor universitar la ULIM. În 2006-
2010 a fost director al Centrului Stat şi 
Drept al IISD al AȘM. În 2010 a fost 
numit vice director al IISD al AȘM. 

A urmat stagii de instruire profesio-
nală: Normele internaţionale și standar-
dele privind Drepturile omului (ONU, 
Moscova, rusia, 1989) Programul de 
studiu pentru profesorii Facultăţilor de 
Drept (Institutul Politici Constituţio-
nale şi de Drept, Budapesta, Ungaria, 
1995), Jurisprudenţa Curţii Europene 
privind Drepturile omului (Consiliul 
europei, Strasbourg, Franţa, 1999), 
Program de studiu pentru decanii Facul-

Andrei Smochină
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tăţilor de Drept (Centre for Internaţio-
nal Legal Cooperation, Universitatea 
Leiden, Olanda, 1999), Învăţământul 
juridic și exigenţele reformei instituţi-
onale (1999), Program de consultări și 
documentare (Fundaţia Germană pen-
tru Cooperare juridică Internaţională, 
Bonn, 2010) etc. 

Membru al CSȘ: al Senatului ULIM 
(din 1993), al Curții Constituţiona-
le a rM (1995); vicepreşedinte al CȘS 
DH.12.97.57 pentru conferirea titlului 
ştiinţific de doctor în drept (ULIM, 
2000); al CSj secţia penală (2001), 
preşedinte al CȘS D.30-12.00.10 din 
cadrul USM (2004-2006), preşedinte 
al CȘS DH 34.12.00.02-01 din cadrul 
ULIM (2005), al CSj secţia civilă şi 
de contencios administrativ (2005), 
preşedinte al CȘS DH-15-12.00.10-16, 
IISD al AȘM (2006). 

Membru al consiliilor naţionale/in-
ternaţionale de experţi: al Comitetu-
lui de Supraveghere Constituţională a 
UrSS (Moscova, 1990-1991), al Gru-
pului de experţi pentru elaborarea 
Statutului Special regiunii Transnis-
trene al rM (1994); al Comisiei Con-
stituţionale pentru redactarea Consti-
tuţiei rM (1994), al Comisiei Mixte 
pentru definitivarea proiectului Legii 
privind statutul juridic al raioanelor 
din stânga Nistrului (1995), al Comisiei 
pentru elaborarea proiectului Concep-
ţiei despre neutralitatea permanentă a 
RM (1996), al Comisiei Naţionale pen-
tru elaborarea modificărilor în Consti-
tuţia RM (1999), al delegaţiei oficia-
le a rM în Ucraina (1999), arbitru la 
Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera 
de Comerţ şi Industrie a rM (2000), 
preşedinte al Comisiei de experţi în 
drept, sociologie şi politologie a CSA a 
rM (2001), al Consiliului coordonator 

pentru desfăşurarea reformei judici-
are şi de drept în rM (2001), al Cur-
ţii de Arbitraj şi Mediere de pe lângă 
Uniunea republicană a Asociaţiilor 
Producătorilor Agricoli Uniagroprotect 
(2003), al Comisiei pentru decernarea 
Premiului republican al Tineretului în 
domeniul Știinţei şi Tehnicii (2004), al 
Asambleei AȘM a rM (2004), al Comi-
siei de calificare pentru selectarea can-
didaţilor la funcţiile vacante de procu-
ror (2005), arbitru al Curţii de Arbitraj 
de pe lângă Asociaţia AITA (2006), al 
Comisiei pentru expertiza ştiinţifică a 
manualelor de istorie din sistemul de 
învățământ preuniversitar de pe lân-
gă Consiliul Suprem pentru Știinţă şi 
Dezvoltare Tehnologică (2006), al Co-
misiei pentru reforma constituțională 
(2009), al Consiliului Superior al Pro-
curorilor (2009), al Comisiei pentru 
studierea şi aprecierea regimului co-
munist totalitar din rM (2010).

A participat la peste 70 de reuniuni 
profesionale naţionale şi internaţionale 
în regatul Unit al Marii Britanii, Irlan-
da de Nord, Bulgaria, Ucraina, rusia, 
românia, Grecia, Moldova etc. 

Membru al colegiilor de redacţie ale 
revistelor ştiinţifice naţionale şi inter-
naţionale: Analele știinţifice ULIM (se-
ria Drept), revista Legea și viaţa, ziarul 
Juristul Moldovei, Revista Naţională 
de Drept, Avocatul Poporului, revista 
Dreptul proprietăţii intelectuale” (ro-
mânia), Analele Universității „Spiru 
Haret” (seria juridice, românia), 

Distincții şi mențiuni: Magna cum 
Laude (Senatul ULIM, 1997), Diplo-
ma de onoare şi Medalia de merit a 
Uniunii juriştilor (românia, 1999), 
Premiul de excelenţă Istrate Micescu 
(Uniunea juriştilor, românia, 1999), 
Diploma de onoare a revistei Revista 
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Română de Criminalistică (româ-
nia, 2001), Premiul pentru succese în 
avansarea știinţifico-didactică (ULIM, 
2001), Premiul Monografia Anului – 
Organele Constituţionale ale RM în 
condiţiile regimului totalitar (ULIM, 
2001), Diploma Ministerului Învăţă-
mântului al RM (2002), Premiul Pen-
tru participarea activa în cadrul sim-
pozioanelor știinţifice (ULIM, 2002, 
2005), Premiul Manualul anului – Is-
toria universală a statului și dreptului: 
în 2 vol. (ULIM, 2002), Premiul Pen-
tru activitate laborioasă în domeniul 
cercetărilor știinţifice (ULIM, 2003), 
Diploma de Onoare a Consiliul Re-
publican al Sindicatului Educaţiei și 
Știinţei (2006), Diploma USM pentru 
rezultate remarcabile în activitatea 
didactico-știinţifică, sindicală și în 
legătură cu cea de-a 60-a aniversare 
de la fondarea USM (2006), Diploma 
Ministerului Educaţiei și Tineretului 
al RM (2007), Почётная Грамота 
Башкана и Народного Собрания Га-
гаузии (2011). 

I s-a conferit Titlul onorific Om eme-
rit (2002). A fost decorat cu: Medalia 
jubiliară 60 de ani de la fondarea pri-
melor instituţii academice din RM, Or-
dinul ULIM pentru merite deosebite 
în procesul de fondare (2002), Ordinul 
Republicii (2012).

Bibliografie selectivă:
SMOCHINĂ, Andrei. Curriculum în 

baza ECTS: Specialitatea Drept. Specia-
lizarea: Drept civil, Drept internaţional, 
Drept penal. Titlul: Licenţiat în drept. 
ULIM. Dir. de ed. A. GALBeN. Coord. 
şt. A. GUŢU. resp. de ed. C. SMOCHI-
NĂ. Ch.: ULIM, 2005. 230 p.

SMOCHINĂ, Andrei. Istoria statului 
și dreptului ţărilor de peste hotare (anul 

I de studii): [progr. analitică a cursului]. 
Programe de studii: (anii I-III). ULIM. 
Ch., 1994. 30 p.

SMOCHINĂ, Andrei. Istoria univer-
sală a statului și dreptului: Epoca Antică 
și Medievală. ref. şt. v. LeBeDev. Ch.: 
FeP Tip. Centrală, 2002. 223 p. ISBN 
9975-78-177-2.

SMOCHINĂ, Andrei. Istoria univer-
sală a statului și dreptului: Epoca Mo-
dernă și Contemporană. ref. şt. v. Le-
BeDev. Ch.: FeP. Tip. Centrală, 2002. 
295 p. ISBN 9975-920-78-0.

SMOCHINĂ, Andrei. Istoria univer-
sală a statului și dreptului. ref. şt. e. 
ArAMĂ. Ch.: Bons Offices, 2006. 552 
p. ISBN 978-9975-9757-2-0.

SMOCHINĂ, Andrei. Organele con-
stituţionale ale RM în condiţiile regimu-
lui totalitar: autoreferat al tz. dr. hab. 
ULIM. Ch., 2000. 59 p. 

SMOCHINĂ, Andrei. Organele con-
stituţionale ale RM în condiţiile regimu-
lui totalitar: tz. de dr. habilitat în drept. 
Ch., 2000. 295 p. 

SMOCHINĂ, Andrei. Organele con-
stituţionale ale RM în condiţiile regimu-
lui totalitar. ref. şt. v. IvANOv. Ch., 
2001. 192 p.

SMOCHINĂ, Andrei. Programa cur-
sului „Istoria universală a statului și 
dreptului”: Specialitatea – jurispruden-
ţă. Ch., 1992. 19 p.

SMOCHINĂ, Andrei. Teme de semi-
nar la Istoria statului și dreptului ţărilor 
de peste hotare. Ch.: ULIM, 1996. 63 p.

SMOCHINĂ, Andrei. Teme de se-
minar la istoria universală a statului și 
dreptului. Ch., 1990. 60 p.

 * * *
BONTeA, Oleg şi Andrei SMOCHI-

NĂ. raportul juridic şi norma juridică. 
In: Funcţionarea instituţiilor democra-
tice în statul de drept: materialele conf. 
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intern. șt.-pract., 25-26 ian. 2003, Bălţi. 
Ch., 2003, pp. 126-135.

LeBeDev, valeriu şi Andrei SMO-
CHINĂ. Cunoaşterea dreptului roman 
– expresia personalităţii juristului. Re-
vista de filosofie și drept. 2001, 2, 45-50. 
ISNN 0236-3062.

LeBeDev, valeriu şi Andrei SMO-
CHINĂ. Dreptul de proprietate în 
roma Antică şi contemporaneitatea. 
Revista de Filosofie și Drept. 1999, 1, 
49-56. ISNN 0236-3062.

LeBeDev, valeriu şi Andrei SMO-
CHINĂ. Persoana juridică: istoria şi 
interpretarea contemporană. Revista 
de Filosofie și Drept. 2001, 1, 35-41. 
ISNN 0236-3062.

SMOCHINĂ, Andrei şi C. vALAH. 
Individualitatea controlului financi-
ar public: perspective. In: Funcţiona-
rea instituţiilor democratice în statul 
de Drept: materialele conf. intern. șt.-
pract., 25-26 ian. 2003, Bălţi. Ch., 2003, 
pp. 939-946.

SMOCHINĂ, Andrei şi Iu. FrUN-
ZĂ. Organele extrajudiciare – feno-
men al justiţiei socialiste. Legea și viaţa. 
1999, 5, 36-39. ISSN 1810-309X.

SMOCHINĂ, Andrei şi Iu. FrUN-
ZĂ. Pământul: obiect de vânzare-cum-
părare şi dreptul de protimisis. Legea și 
viaţa. 1996, 2, 12-15. ISSN 1810-309X.

SMOCHINĂ, Andrei şi O. BONTeA. 
rolul raportului juridic în procesul de 
realizare a normei juridice. Legea și 
viaţa. 2003, 4, 15-20. ISSN 1810-309X.

SMOCHINĂ, Andrei şi S. NAZA-
rIA. Timpuri noi, legile vechi: (laturi-
le negative în activitatea organelor de 
menţinere a ordinii de drept la hotarul 
anilor 1970-1980). Legea și viaţa. 1992, 
4, 66-67. ISSN 1810-309X.

SMOCHINĂ, Andrei şi T. MArA. 
Sistemul obligaţiilor romane. Legea și 

viaţa. 2003, 3, 12-16. ISSN 1810-309X.
SMOCHINĂ, Andrei, M. CUȘNIr şi 

S. GOrIUC. evoluţia instituţiei şefu-
lui de stat în românia: perioada con-
stituţională. In: Problemele dezvoltării 
economiei de piaţă în statul de Drept: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 17-18 
dec. 2005, Bălţi. Ch.: INeD, 2005, pp. 
239-256.

SMOCHINĂ, Andrei. Adoptarea legii 
cu privire la statutul refugiaţilor – im-
perativ al timpului. In: Statutul juridic 
al refugiaţilor și solicitanţilor de azil în 
statul de Drept: simp. șt. int., 22-23 sept. 
2000. Ch.: USUM, 2001, pp. 62-63.

SMOCHINĂ, Andrei. Aspecte teo-
retice şi practice ale conceptului „stat 
de drept”. Dreptul. 2002, 26 ian, 4. ISSN 
1018-0435.

SMOCHINĂ, Andrei. Autonomia şi 
descentralizarea – principii de soluţi-
onare a diferendului transnistrean. In: 
Statul de drept și administraţia publică. 
Ch.: Cartier, 1999, pp. 153-161.

SMOCHINĂ, Andrei. Consideraţii 
cu privire la reforma instituţională. Cu-
rierul Judiciar. 2002, 1-2, 32-34. ISSN 
1582-7526.

SMOCHINĂ, Andrei. Considera-
țiuni cu privire la ponderea juridică a 
documentelor semnate în cadrul pro-
cesului de negocieri în problema so-
luţionării diferendului transnistrean. 
In: Statul de drept și problemele mi-
norităţilor naţionale: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 11-12 ian. 2002. Ch., 
2002, pp. 45-47.

SMOCHINĂ, Andrei. Considera-
țiuni referitoare la problema adoptării 
unei noi Constituţii a viitorului stat fe-
deral rM. Legea și viaţa. 2003, 1, 6-7. 
ISSN 1810-309X.

SMOCHINĂ, Andrei. Considera-
țiuni teoretice privind statutul special 
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al localităţilor din stânga Nistrului. Le-
gea și viaţa. 1999, 4, 17-20. ISSN 1810-
309X.

SMOCHINĂ, Andrei. Contractul de 
vânzare-cumpărare în dreptul roman: 
obligaţiile părţilor. In: Analele ULIM. 
Drept. vol. 4. Ch.: ULIM, 2004, pp. 10-21.

SMOCHINĂ, Andrei. esenţa drep-
tului în rM: principii doctrinare de 
dezvoltare: (mai 1990–iul. 1994). Re-
vista Naţională de Drept. 2005, 10, 10-
17. ISSN 1811-0770.

SMOCHINĂ, Andrei. evoluţia regi-
mului politic totalitar şi manifestarea 
lui în activitatea organelor de interne 
pe teritoriul Moldovei. In: Rolul autori-
tăţilor publice în garantarea drepturilor 
și libertăţilor constituţionale: materiale 
ale simp. naţ. pract.-șt., 17-18 dec. 1999. 
Ch., 2002, pp. 10-14. 

SMOCHINĂ, Andrei. Federalizarea 
rM: pro et contra. In: Știinţa universi-
tară la începutul mileniului trei: simp. 
șt. int., 15 oct. 2002, ULIM. Ch.: ULIM, 
2002, pp. 16-18.

SMOCHINĂ, Andrei. Instituţia pre-
zidenţială în rM. Controverse între 
teorie şi practică. Revista de Filosofie 
și Drept. 2002, 1-3, 76-81. ISSN 0236-
3062.

SMOCHINĂ, Andrei. Instituţia pre-
zidenţială în rM: natura juridică, evo-
luţia şi experienţa cotidiană. In: Reinte-
grarea Moldovei: Soluţii și modele. Ch.: 
TISH, 2005, pp. 118-126.

SMOCHINĂ, Andrei. Instituţia pre-
zidenţială în rM: probleme, aspecte 
contradictorii. In: Edificarea statului de 
drept: materialele conf. intern. șt.-pract., 
26-27 sept. 2003. Ch.: Transparency 
Intern.-Moldova, 2003, pp. 80-87.

SMOCHINĂ, Andrei. Instituţia pre-
zidenţială în rM: probleme, aspecte, 
contradictorii. Revista Naţională de 

Drept. 2003, 10, 22-26. ISSN 1811-
0770.

SMOCHINĂ, Andrei. Instituţia re-
prezentativă în rM: schimbare, dez-
voltare şi modernizare. In: Problemele 
actuale ale știinţelor socio-umane în 
condiţiile integrării europene: materia-
lele conf. intern. șt.-pract., 28 ian. 2006. 
Ch., 2006, pp. 1002-1005.

SMOCHINĂ, Andrei. Intercolabo-
rarea propriu-zisă ale celor trei ramuri 
ale puterii: condiţie obligatorie pentru 
reducerea corupţiei. In: Prevenirea și 
combaterea corupţiei în RM: aspecte te-
oretice și practice: materialele conf. in-
tern. șt.-pract., 19-20 noiem. 2004. Ch.: 
Transparency Intern.-Moldova, 2004, 
pp. 64-66.

SMOCHINĂ, Andrei. Perspectivele 
dezvoltării parlamentarismului în con-
textul Constituţiei rM. Justiţia Consti-
tuţională. 2004, 2, 10-12. ISSN 1810-
7257.

SMOCHINĂ, Andrei. renaşterea şi 
evoluţia dreptului roman în epoca Me-
dievală. In: Analele ULIM. Drept. 2004, 
vol. 5, pp. 5-13.

SMOCHINĂ, Andrei. renovarea 
strategiei de reintegrare a rM nu este 
un proces facil al credinţei asupra ex-
perienţei cotidiene. In: Administraţia 
publică: aspecte practico-știinţifice, pro-
bleme și perspective: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 30 ian. 2004. Ch., 
2004, pp. 52-57.

SMOCHINĂ, Andrei. repere meto-
dologice ale organizării investigaţiilor 
ştiinţifice: orientări, concepte şi per-
spective. In: Problemele dezvoltării eco-
nomiei de piaţă în statul de Drept. Bălţi: 
INeD, 2005, pp. 62-68.

SMOCHINĂ, Andrei. revenirea 
dreptului rM în albia familiei de drept 
romano-germană în anii 1990-1994. 
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Revista Naţională de Drept. 2006, 3, 33-
37. ISSN 1811-0770.

SMOCHINĂ, Andrei. Sistemul juri-
dic al rSS Moldoveneşti: [formarea şi 
dezvoltarea din a. 1918]. Comunistul 
Moldovei. 1980, 8, 52-57. ISSN 0132-
6627.

SMOCHINĂ, Andrei. Theoreti-
cal observations on the prospects of 
settlement of the transnistrian con-
flict. In: ISIG magazine: Instituto di 
Sociologia Internaţionale = Institute of 
Internaţional Sociology. 2002, 1 (XI), 
12-13.

SMOCHINĂ, Andrei. Ţările Comu-
nităţii Statelor Independente şi practi-
ca integrării juridice în Uniunea euro-
peană. Juristul Moldovei. 1999, 6, 4. 

SMOCHINĂ, Andrei. Unitatea drep-
turilor şi îndatoririlor cetăţenilor Uni-
unii rSS. Comunistul Moldovei. 1985, 
6, 51-59. ISSN: 0132-6627.

SMOCHINĂ, Andrei. viitorul neu-
tralităţii în europa: In: Știinţa universi-
tară în serviciul progresului uman: conf. 
șt.-didactică an. ed. a II-a. 22-23 mai, 
1998. ULIM. Ch., 1998, pp. 65-66. 

 * * *
СМОКИНЭ, Андрей et. al. XXVII 

съезд КПСС и XIX Всесоюзная парт-
конференция о демократии. К.: Кар-
тя Молдовеняскэ, 1989. 350 c.

СМОКИНЭ, Андрей et. al. XXVII 
съезд КПСС и дальнейшее совершен-
ствование социалистической де-
мократии. Ред. Ю.Н. ТОДЫКИ. К.: 
Картя Молдовеняскэ, 1987. 223 с. 

СМОКИНЭ, Андрей. Планы семи-
нарских занятий и задания к выпол-
нению курсовых работ по истории 
государства и права зарубежных 
стран. К.: КГУ, 1983. 56 c.

СМОКИНЭ, Андрей. Создание 
правовой системы Молдавской ССР: 

aвтореф. дис. канд. юрид. наук. М., 
1981. 24 c.

СМОКИНЭ, Андрей. Создание 
правовой системы Молдавской ССР: 
дис. на соиск. учен. степени канд. 
юрид. наук. M., 1981. 170 c. 

 * * *
БОНТЯ, O. и Андрей СМОКИНЭ. 

Соотношение содержания и формы 
юридического отношения. В: Aspecte 
juridice ale societăţii civile: realităţi 
şi perspective = Правовые аспекты 
гражданского общества: реальность 
и перспективы: materialele conf. 
intern. şt.-pract., 26-27 febr. 2003. Ch.: 
Tip. Centrală, 2003, cc. 320-326.

СМОКИНЭ, Андрей et. al. К во-
просу о совершенствовании мето-
дологии правовых исcледований. 
В: Analele şt. ULIM. Drept. vol.2. Ch.: 
ULIM, 1997, сс. 17-25.

СМОКИНЭ, Андрей. Избира-
тельная система в Республике Мол-
дова: реальность и перспективы. 
В: Наука, культура, образование: 
мeждунар. науч.-теорет. конф., по-
священная 15-летию Комратско-
го Гос. Ун-та, 10 февр. 2006. Комрат, 
2006, cc. 127-29.

СМОКИНЭ, Андрей. Проблемы 
обновления конституционного за-
конодательства MССР. В: Conferinţa 
ştiinţifică a corpului didactico-ştiinţific 
dedicată totalurilor cercetărilor 
ştiinţifice în cincinalul al 12-lea: tz. dr. 
ref., 14-21 ian. 1991. vol. 2. Ch., 1991, 
cc. 66-67.

СМОКИНЭ, Андрей. Проблемы 
усовершенствования избиратель-
ной системы в условиях реинтегра-
ции Республики Молдова. Закон 
и жизнь. 2006, 5. С. 4-6. ISSN 1810-
3081.
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Omagiu:
In honorem Andrei Smochină: stu-

dii de drept naţional. Acad. de Știinţe 
a Moldovei. IISD. Ch.: IISD al AȘM, 
2013. 392 p. ISBN 978-9975-4078-9-2.

 * * *
AvOrNIC, Gheorghe. Andrei Smo-

chină – un munte de virtute, vitalitate 
şi spirit. In: Andrei Smochină la 60 de 
ani: biobibliogr. Ch.: ULIM, 2006, pp. 
19-21. 

BUrIAN, Alexandru. Domnul An-
drei Smochină, doctor habilitat în 
drept, profesor universitar, la 60 de ani. 
In: Andrei Smochină la 60 de ani: biobi-
bliogr. Ch.: ULIM, 2006, pp. 15-19.

GHeŢU, v. şi L. COrGHeNCI. An-
drei Smochină la 60 de ani: biobibliogr. 
ULIM. ed. îngr. De Z. SOCHIrCĂ. 
red. bibl. v. GHITOrOAGĂ. Ch.: 
ULIM, 2006. 86 p. 

POPA, victor. Pedagog de vocaţie. 
In: Andrei Smochină la 60 de ani: biobi-
bliogr. Ch.: ULIM, 2006, pp. 7-10.

vICOL, Dragoş. Andrei Smochină 
– un destin hărăzit înălţării. In: Andrei 
Smochină la 60 de ani: biobibliogr. Ch.: 
ULIM, 2006, pp. 11-14.

 * * *
КУШКО, Георгий. А.И. Смокинэ 

– 50 лет! B: Andrei Smochină la 60 de 
ani: biobibliogr. Ch.: ULIM, 2006, cc. 
22-23.

SMOCHINA Carolina s-a născut la 
13 iunie 1977 în or. Chişinău. A ab-

solvit, în 1994, Liceul teoretic „Mihai 
eminescu” din Chişinău. În 1985-1997 
a fost elevă a Școlii Sportive nr. 7 şi a 
Clubului republican de Șah şi Dame. A 
urmat studii: la Departamentul drept a 
ULIM (1994-1999, specializarea Drept 
internaţional), masteratul la Centrului 

de Formare europea-
nă din Moldova şi 
ULIM (1999-2001), 
competitor la Cate-
dra drept internaţi-
onal a ULIM (2001-
2004), competitor la 
Catedra drept inter-
naţional şi Dreptul 
relaţiilor economice 
externe a USM (2004-2005). 

În 2005 a susținut teza de docto-
rat la specialitatea 12.00.10-Drept 
internațional public – Parlamentul eu-
ropean: evoluţie și probleme juridice, 
conducător ştiinţific Nicolae OSMO-
CHeSCU, dr., conf. prof. univ.

Din 1999 şi-a desfăşurat activitatea 
didactică la Catedra drept internaţi-
onal a Facultății Drept, ULIM: lector 
asistent (1999-2003), lector (2003-
2004), lector superior (2004-2006), şef 
al Secţiei drept internaţional pe lângă 
Institutul Știinţific de Profil (2008-
2011). 

În 2003-2004 a fost lector a Facultăţii 
de Drept la Universitatea real-Uma-
nistică din Cahul. Conferenţiar univer-
sitar la Catedra relaţii internaţionale a 
Facultății de economie şi Știinţe admi-
nistrative, Universitatea Internaţională 
din Cipru, Nicosia (din 2008). În 2007 
i s-a conferit titlul ştiințifico-didactic 
conferențiar universitar în 2007. 

Membru al SȘP din cadrul 
USM şi IISD al AȘM, specialitatea 
12.00.10-Drept internațional public 
(din 2006). Din 2010 – consultant şti-
inţific coordonator la IISD al AȘM.

Membru a consiliilor de experți 
pentru elaborarea proiectelor de legi: 
Cu privire la prevenirea și combaterea 
violenţei în familie în Republica Mol-
dova, (SOrOS Moldova, 2003-2006), 

Carolina Smochina
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Cu privire la asigurarea șanselor ega-
le pentru femei și bărbaţi, (UNIFeM, 
2003-2004), Cu privire la prevenirea și 
combaterea traficului de fiinţe umane, 
(OSCe, 2004), Programul de monito-
rizare a justiţiei în republica Moldova 
(OSCe, 2006), Proiectul Euroforum 
(SOrOS-Moldova, 2008).

A participat la peste 100 de conferin-
ţe naţionale şi internaţionale, inclusiv: 
Rezolvarea conflictelor internaţionale 
(Budapesta, Ungaria, Institutul Politi-
cii Constituţionale şi de Drept, 1999), 
Rezolvarea conflictelor internaţionale, 
Carta ONU și Actul Final de la Helsinki 
(AIjD, Uniunea juriştilor din româ-
nia, 2000), Metode moderne de inter-
acţiune educaţională (ULIM, Asociaţia 
Absolvenţilor programelor Ambasadei 
SUA în rM, Alumni resource Center 
US Ambassy în Moldova, 2006).

Mare Maestru Internațional la Șah, 
membră a lotului olimpic feminin al rM.

A fost menţionată cu: Diploma Mi-
nisterului Educaţiei și Știinţei al RM 
pentru contribuţia remarcabilă în dez-
voltarea educaţiei universitare în RM 
(2007), diploma de onoare a Uniunii Ju-
riștilor din România pentru contribuţia 
deosebită la reușita seminarului, AIjD, 
Bucureşti, 2000. 

Mențiuni: Premiul Manualul anului 
– Drept european, 2001 (ULIM, 2002), 
Premiul pentru succese în avansarea 
știinţifico-didactică (ULIM, 2005) ti-
tlul onorific Om Emerit (2005). A fost 
decorată cu Medalia de merit a Uniu-
nii juriştilor din românia (Bucureşti, 
2000). 

Bibliografie selectivă:
SMOCHINA, Andrei. Curriculum 

în baza Sistemului European de Credi-
te – ECTS: Specialitatea Drept. Speci-

alizarea: Drept civil, Drept Internatio-
nal, Drept penal. resp. de ed. Carolina 
SMOCHINĂ. Ch.: ULIM, 2005. 230 p. 
ISBN 9975-934-56-0.

SMOCHINA, Carolina. Drept eu-
ropean. Curs universitar. Ch.: TACIS, 
2001. 121 p.

SMOCHINA, Carolina. Parlamentul 
European: de la primele construcţii la 
instituirea Constituţiei pentru Europa. 
Ch.: Bons Offices, 2006. 160 p. ISBN 
978-9975-928-98-4.

SMOCHINA, Carolina. Parlamentul 
European: evoluţie și probleme juridice: 
autoreferat (12.00.10). Ch., 2005. 24 p.

SMOCHINA, Carolina. Parlamentul 
European: evoluţie și probleme juridice: 
tz. dr. (12.00.10). Ch., 2005. 150 p. 

 * * *
SMOCHINA, Carolina şi Tatiana 

CerNeI. Map of the eU legislative 
amendments on migration: Trends and 
Perspectives. In: National and interna-
ţional legislative transformations of the 
Year 2011: conf. with internaţional par-
ticipation organized by University „Spi-
ru Haret”. Craiova, 2011, pp. 44-47.

SMOCHINA, Carolina şi Tatiana 
CerNeI. The role of the principle of 
the rule of law în the case law of the 
Court of justice of european Union 
from the perspective of human rights. 
In: Annals Economic Science Ser. Timi-
soara. 2011. Issue XvII, 701-720. ISSN: 
1582-6333.

SMOCHINA, Carolina şi elena Le-
PĂDAT. Aspecte juridice, teoretice şi 
legislative ale capacităţii juridice în 
contextul actual). In: The Knowledge 
society în the space of United Europe. 
II Internaţional Conference. Timisoara, 
2009, pp. 99-101.

SMOCHINA, Carolina. Baza juridi-
că de funcţionare a Parlamentului eu-
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ropean conform Tratatului instituind o 
Constituţie pentru europa. Revista Na-
ţională de Drept. 2005, 3, 23-27. ISSN 
1811-0770.

SMOCHINA, Carolina. Impactul 
Tratatului de la Lisabona asupra in-
stituţiilor comunitare. Studii juridice 
universitare. 2008, 3-4, 109-116. ISSN 
1857-4122.

SMOCHINA, Carolina. Implicaţiile 
Tratatului de la Lisabona asupra poli-
ticii europene de mediu. Studii juridice 
universitare, 2009, 1-2, 157-164. ISSN 
1857-4122.

SMOCHINA, Carolina. Noua Con-
stituţie europeană sau fundamen-
tul politico-juridic al europei: dialog 
multiplex, conexiune şi civilizaţie. In: 
Analele ULIM, Seria Drept. Ch.: ULIM, 
2004, 5, pp. 85-90.

SMOCHINA, Carolina. reenginee-
ring of the Architectural Structure of 
the european Union: From the Simpli-
fication of Treaties to a Constitutional 
Treaty II. Eurodreptul. 2008, 4, 310-
317. ISSN 1018-0435.

SMOCHINA, Carolina. reflecţii cu 
privire la societatea civilă europeană. 
Revista Naţională de Drept. 2006, 12, 
50-52. ISSN 1811-0770.

SMOCHINA, Carolina. The impact 
of eU primary law on the development 
of european environmental Policy. In: 
Ceeol Annals. Economic Science Ser. Ti-
misoara, 2010. Issue XvI, pp. 838-843. 
ISBN 1582-6333.

SOBIESKI-CAMERZAN Gheor-
ghe s-a născut la 25 aprilie 1961 în s. 

Camenca. În 1989 a absolvit Facultatea 
de Drept a USM. În 1994-1996 a urmat 
studii de masterat, specialitatea Manage-
ment administrativ, la Institutul Naţional 

al Magistraturii din 
Bucureşti. În 2001-
2003 a făcut docto-
rantura la Institutul 
de Cercetări juridice 
a Academiei române.

În 2005, la Bucu-
reşti, a susținut teza 
de doctorat la speci-
alitatea 12.00.01-Teo-
ria şi istoria statului şi dreptului – Ierar-
hizarea izvoarelor dreptului, conducător 
ştiinţific Sofia POPeSCU, dr., prof. univ.

În perioada anilor 1989-2011 a fost 
membru al Uniunii Avocaților din 
Moldova. Și-a desfăşurat activitatea di-
dactică în calitate de lector asistent la 
AAP (2000) şi lector la ULIM (2011-
2012). Membru fondator al Institutului 
de Științe administrative.

A făcut stagii de instruire profesiona-
lă la Universitatea jagiellońă (or. Cra-
covia, Polonia, 1995, 2001, 2002).

A prezentat comunicări la congre-
se, conferinţe internaţionale în Cana-
da, Polonia, românia, Federaţia rusă, 
Ucraina. 

Membru al American Romanian 
Academy of Arts and Sciences, SUA. 

Bibliografie selectivă:
SOBIeSKI-CAMerZAN, Gheorghe. 

Ierarhizarea izvoarelor dreptului: tz. dr. 
Bucureşti, 2005. 187 p.

 * * *
SOBIeSKI-CAMerZAN, Gheorghe. 

Ierarhizarea izvoarelor dreptului cano-
nic. In: The 32nd Annual ARA Con-
gress, 22-26 iul. 2008. Boston, 2008.

SOBIeSKI-CAMerZAN, Gheorghe. 
Obiceiul juridic şi jurisprudenţa – iz-
voare formale ale dreptului românesc. 
In: The 32nd Annual ARA Congress, 31 
mai 2007. Boston, 2007, pp. 432-435.

Gheorghe  Sobieski-
Camerzan



531Dicţionar enciclopedic

SOBIEţKI Rostislav s-a născut la 
30 aprilie 1979 în or. Bălţi. În 1996-

2001 a urmat studiile la Academia de 
Poliţie „Ștefan cel Mare” a MAI, spe-
cialitatea jurisprudenţă (Diplomă cu 
Mențiune). A continuat studiile la 
USM, Facultatea de Drept, Catedra 
drept penal şi criminologie (2006-
2011). 

În 2011 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal – 
Contrabanda: aspecte juridico-penale, 
conducător ştiinţific viorel BerLIBA, 
dr. hab., conf. univ.

Din 2001 şi-a desfăşurat activitatea 
în subdiviziunile MAI al rM: inspec-
tor al Secţiei delicte transfrontaliere şi 
informaţionale (2001-2003), specialist 
principal în Secţiei combaterea con-
trabandei şi şef-adjunct în Secţia com-
baterea contrabandei a Direcției inves-
tigare a fraudelor (2003-2009), şef al 
Centrului arest administrativ Chişinău 
(2009), şef al serviciului Combaterea 
contrabandei din cadrul Secţiei cen-
tru pentru prevenirea şi combaterea 
delictelor cibernetice, informatice şi 
transnaţionale a MAI (2009-2010), in-
spector principal al Secţiei investigare 
a fraudelor din cadrul Direcției investi-
gare a fraudelor (2010-2012), inspector 
superior pentru cauze excepţionale al 
Direcției combatere a crimei organiza-
te (din 2012).

A participat şi a prezentat comuni-
cări la conferinţe ştiinţifico-practice 
internaţionale şi naţionale. 

Membru al grupelor de elaborare şi 
avizare a actelor legislative: Legii cu pri-
vire la standardizare, Codului vamal, 
Codului penal, Codului contravenţio-
nal, Legii, privind comerţul interior etc.

A fost distins cu: Ordine ale MAI: 
Pentru merite deosebite gr. II, Pentru 

serviciu impecabil gr. 
III, Pentru serviciu 
impecabil gr. II; Me-
dalia Pentru devota-
ment, Insigna MAI 
Pentru merite deose-
bite, Insigna Colabo-
rator eminent al MAI, 
Insigna MAI 20 ani 
Poliţiei Naţionale. 

Bibliografie selectivă:
SOBIeŢKI, rostislav. Contraban-

da: aspecte juridico-penale: autoreferat 
(12.00.08). Ch., 2011. 29 p.

SOBIeŢKI, rostislav. Contraban-
da: aspecte juridico-penale: tz. dr. 
(12.00.08). Ch., 2011. 176 p.

 * * *
SOBIeŢKI, rostislav et. al. Aspecte 

de Drept penal privind contrabanda cu 
valori culturale. In: Protecţia juridică a 
valorilor culturale în RM: materialele 
conf. intern. șt.-pract., 21-22 sept. 2007. 
Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2008, pp. 
82-87.

SOBIeŢKI, rostislav et. al. Circulaţia 
ilegală a materialelor şi utilajelor desti-
nate producerii sau prelucrării substan-
ţelor narcotice, psihotrope sau analoa-
gelor lor. In: Probleme de politică penală 
în domeniul prevenirii și combaterii tra-
ficului ilicit de droguri: materialele semi-
narului intern. șt.-pract., 14 apr. 2006. 
Ch.: Acomed-Plus, 2007, pp. 83-91.

SOBIeŢKI, rostislav et. al. Finanţa-
rea terorismului – fenomen cu nuanţe 
factoriale multiple. In: Tendinţe globa-
le și regionale ale terorismului la etapa 
contemporană. Probleme de cooperare 
a poliţiei în contracararea terorismului: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 28 
iun. 2007. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 
2007, pp. 61-65.

Rostislav Sobiețki
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SOBIeŢKI, rostislav şi vitalie SPA-
TArI. Folosirea frauduloasă a docu-
mentelor – modalitate normativă alter-
nativă prin care se manifestă infracţiu-
nea de contrabandă. Revista Naţională 
de Drept. 2010, 12, 37-40. ISSN 1811-
0770.

SOBIeŢKI, rostislav. elemente de 
drept penal comparat în materie de 
contrabandă. In: Edificarea statului de 
drept și punerea în valoare a patrimo-
niului cultural și istoric al Moldovei în 
contextul integrării europene: materi-
alele conf. intern. șt. anuale a tinerilor 
cercetători. ed. a v-a. Ch.: Artpoligraf 
SrL, 2011, pp. 202-211.

SOBIeŢKI, rostislav. Semne defini-
torii care particularizează obiectul ma-
terial al infracţiunilor de contrabandă 
(art. 248 CP al rM) şi de eschivare de 
la achitarea plăţilor vamale (art.249 CP 
al rM). In: Reformele cadrului legal și 
instituţional din RM prin prisma prac-
ticilor europene: materialele conf. in-
tern. șt.-pract., USEM, 2010. Ch., 2010, 
pp.73-80.

SOBIeŢKI, rostislav. Situaţia reală în 
domeniul antreprenoriatului autohton, 
analizată prin prisma contrabandei, 
evaziunii fiscale şi relaţiilor delicvente 
cu firme fantomă. In: Aspecte econo-
mico-financiare și sociale ale economiei 
RM în contextul transformărilor siste-
mice și integrării în spaţiul european: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 26-27 
noiem. 2010. Ch.: CeP USM, 2010, pp. 
509-513.

SOBIeŢKI, rostislav. Unele aspecte 
care definesc caracteristica criminalis-
tică a contrabandei cu droguri, arma-
ment şi valori culturale. Legea și viaţa, 
2010, 4, 53-58. ISSN 1810-309X.

SOCHIRCA Doina s-a născut la 5 
septembrie 1971. În 1995 a absolvit 

USM, Facultatea de Drept. 
A susținut teza de doctor la speciali-

tatea 12.00.02-Drept public – Statutul 
administrativ juridic al organelor admi-
nistraţiei de stat în RM. 

Și-a desfăşurat activitatea didactică ca 
lector superior universitar la Сatedrele 
вrept constituţional şi вrept administra-
tiv a Facultății de Drept a USM. 

Bibliografie selectivă:
SOCHIrCA, Doina. Tehnica in-

tocmirii documentului juridic [Ac-
cesat 27.11.2011] Disponibil: http://
clinicajuridica.webs.com/apps/blog/
show/395582-tehnica-intocmirii-do-
cumentului-juridic-doina-sochirca.

SOCHIrCA, Doina şi Sabina Cer-
BU. Contractul de concesiune - con-
tract administrativ. Analele şt. ale 
USM. 2008, pp. 93-96.

SOSNA Boris s-a născut la 26 ia-
nuarie 1954 în s. Ștubieni, r-nul 

râşcani. În 1980 a absolvit USM, Fa-
cultatea de Drept. A făcut aspirantura 
(1982-1985), studii de doctorat (1990-
1992) şi stagii de instruire profesională 
la Universitatea de Stat „M.v. Lomono-
sov” din Moscova. 

În 1985 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.05-Dreptul mun-
cii – Бригадная фор-
ма организации и 
стимулирования 
труда: (Правовые 
аспекты), conducă-
tor ştiinţific Alexei 
ZAIKIN, dr., prof. 
univ.

Activitatea profe- Boris Sosna
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sională şi-a început-o la Facultatea de 
Drept a USM, în funcţie de asistent 
(1980-1982), lector (1982-1990). În pe-
rioada anilor 1992-1995 a desfăşurat o 
activitate comercială de antreprenoriat. 
Din 1995 a exercitat funcțiile de lector 
şi cercetător ştiinţific la USeM şi, prin 
cumul: conferenţiar la USM, Faculta-
tea de Drept, Catedra Dreptul muncii, 
Catedra drept civil, decan la Institu-
tul de instruire continuă, Facultatea 
Drept. Abilitat de CNAA cu dreptul de 
a fi conducător al tezelor de doctorat la 
specialitatea 553.05-Dreptul muncii şi 
protecţiei sociale (2006).

Membru al Academiei de Studii juri-
dice al Federaţiei ruse. expert în drept 
în cadrul Organizaţiei Națiunilor Unite. 

Membru al colegiilor de redacţie ale 
revistelor: Закон и жизнь, Fin Con-
sultant, Трудовое право, Европейские 
перспективы, Наше право (Kiev, 
Ucraina).

A participat şi a prezentat comuni-
cări la circa 80 de conferinţe naţionale 
şi internaţionale în românia, Federaţia 
rusă, Moldova.

Autor şi coautor a peste 500 de pu-
blicaţii ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice 
în domeniul cercetării sale ştiinţifice: 
Reglementarea și problemele actuale ale 
respectării drepturilor omului în dome-
niul muncii și protecţiei sociale, inclu-
siv: 3 manuale, 2 comentarii, 90 note 
de curs, iar circa 120 de lucrări ştiinţifi-
ce au fost publicate peste hotare. 

Bibliografie selectivă:
SOSNA, Boris et. al. Dreptul muncii: 

întrebări și răspunsuri. Manual practic. 
Ch., 2013, 393 p. ISBN 978-9975-44-
16-5-0.

SOSNA, Boris. Contractul indivi-
dual de muncă. Legislaţie: Îndrumar 

pentru jurist, antreprenor, șef de între-
prindere, lucrător la cadre. Ch.: Car-
tier juridic, 2001. 336 p. ISBN 9975-
79-130-1.

 * * *
SOSNA, Boris şi C. BrATU. Forţa de 

muncă din punctul de vedere al poli-
ticilor europene în contextul instabili-
tăţii economice. Buletinul Univ. Petrol-
Gaz din Ploiești. 2010, 1, 61-66.

 * * *
СОСНА Борис, В. КУШНИР и А. 

СОСНА. Комментарий к Налогово-
му кодексу Республики Молдова (Раз-
делы I-IV). К., 2014. 490 с. ISBN 978-
9975-9742-4-0

СОСНА, Борис et. al. Правовая ор-
ганизация материального стимули-
рования труда рабочих и служащих. 
Под ред. ЗАЙКИН, А.Д. М.: Изд-во 
МГУ, 1989. 187 c.

СОСНА, Борис, Aлександр СО-
СНА, Олег МЫЦА et. al. Трудовые 
книжки: комментирование, науч.-
практ. пособие. К.: IISD, 2012. 424 с. 
ISBN 978-9975-4078-5-4.

СОСНА, Борис et. al. Юридическая 
защита прав национальных мень-
шинств: учеб. К., 2014, 266 с. ISBN 
978-9975-4024-3-9.

СОСНА, Борис, А. БОРШЕВ-
СКИЙ, А. СОСНА et. al. Юридиче-
ская защита прав человека. К., 2013. 
86 с. ISBN 978-9975-4416-4-3.

СОСНА, Борис. Бригадная фор-
ма организации и стимулирова-
ния труда: (Правовые аспекты): 
aвтореф. дис. канд. юрид. наук. М., 
1985. 25 c.

СОСНА, Борис. Трудовые догово-
ры (контракты) в РМ и в РФ в усло-
виях рыночной экономики: теория и 
практика. К., 2001. 352 с. ISBN 9975-
900-77-1.
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СОСНА, Борис и А. БУЖОРЯНУ. 

О некоторых проблемах совершен-
ствования законодательства регу-
лирующего деятельность профсо-
юзов. Закон и жизнь. 2010, 6, 31-35. 
ISSN 1810-3081.

СОСНА, Борис и А. БЭЕШУ. Рас-
торжение договора в международ-
ном коммерческом праве. Туризм: 
право и экономика. 2010, 1, 15-18.

СОСНА, Борис и А. СТАХИ. Пра-
вовое регулирование порядка прие-
ма на работу. Закон и жизнь. 2011, 8, 
25-29. ISSN 1810-3081.

СОСНА, Борис и А. ЦЫГЭНАШ. 
Трудовая юрисдикция о понужде-
нии к заключению индивидуальных 
трудовых договоров. Закон и жизнь. 
2010, 4, 24-27. ISSN 1810-3081.

СОСНА, Борис и В. ДРАГОМИР. 
О некоторых проблемах примене-
ния административной ответствен-
ности за нарушения против обще-
ственного порядка и общественной 
безопасности. Закон и жизнь. 2010, 
3, 13-17. ISSN 1810-3081.

СОСНА, Борис и Г.К. АВОРНИК. 
Возмещение морального вреда, при-
чиненного нарушением социальных 
прав работников. Адвокатская прак-
тика. 2004, 1, 44-48. ISSN 1999-4826. 

СОСНА, Борис и Г.К. АВОРНИК. 
Возмещение морального вреда, при-
чиненного правам работников. Без-
опасность бизнеса. 2004, 2, 28-32. 
ISSN 2072–3644.

СОСНА, Борис и Д. БОСЫЙ. Им-
плементация международных норм, 
регулирующих социальную защиту 
и социальное обеспечение. Молдав-
ский журнал международного права 
и международных отношений. 2012, 
3, 39-52. ISSN 1857-1999.

СОСНА, Борис и К. СИЧИНСКИ. 
Особенности правового статуса 
страхователя в договоре доброволь-
ного и обязательного автострахова-
ния. Право и политология. 2014, 27, 
42-48. ISSN 1987-5533.

СОСНА, Борис и Л. СОСНА. Все 
равны: некоторые аспекты права ра-
венства граждан в Молдове. Закон и 
жизнь. 2015, 9, 10-14. ISSN 1810-3081.

СОСНА, Борис и Н. СЛУТУ. От-
ветственность за нарушение тру-
довой дисциплины. Закон и жизнь. 
2015, 10, 45-50. ISSN 1810-3081.

СОСНА, Борис и О. МЫЦА. Осо-
бенности заключения договора най-
ма жилых помещении, принадле-
жащих физическим лицам на пра-
ве частной собственности. Закон и 
жизнь. 2011, 1, 13-22. ISSN 1810-3081.

СОСНА, Борис и С. НАМАШКО. 
Особенности рассмотрения споров 
экономическими судебными ин-
станциями. Закон и жизнь. 2010, 2, 
22-31. ISSN 1810-3081.

СОСНА, Борис и Т. МУНТЯНУ. 
Правовое регулирование деятельно-
сти инспекции труда. Закон и жизнь. 
2010, 12, 8-11. ISSN 1810-3081.

СОСНА, Борис, И. АРСЕНИ и И. 
ТЕРЗИ. Правовое регулирование ар-
битражного процесса в РМ. Закон и 
жизнь. 2014, 6, 13-18. ISSN 1810-3081.

СОСНА, Борис, О.А. ВОСТРЕ-
ЦОВА и Г.К. АВОРНИК. О некото-
рых проблемах, возникающих при 
заключении и прекращении трудо-
вых договоров. Социальное и пен-
сионное право. 2008, 4, 15-21. ISSN: 
2070–2167. 

СОСНА, Борис. Административ-
ная ответственность за безбилет-
ный проезд. Avocatul Poporului. 2010, 
3-4, 18-21. ISSN 1819-7141.
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СОСНА, Борис. Возмещение ма-
териального и морального вреда по 
трудовому законодательству. Граж-
данин и право. 2002, 9-10, 138-144. 
ISSN 2220-9018.

СОСНА, Борис. Гражданское об-
щество в РМ. Гражданское обще-
ство в России и за рубежом. 2015, 3, 
11-14. ISSN 2221-3287.

СОСНА, Борис. Законодатель-
ство, регулирующее увольнение ра-
ботников, нуждается в совершен-
ствовании. Юрист. 2001, 12, 57-59. 
ISSN 1812–3929.

СОСНА, Борис. Какие права и 
свободы защищает Европейский 
Суд по правам человека. Гражданин 
и право. 2002, 3, 14-22. ISSN 2220-
9018.

СОСНА, Борис. Материальная от-
ветственность работников за ущерб, 
причиненный предприятию, орга-
низации. Гражданин и право. 2001, 
12, 80-86. ISSN 2220-9018.

СОСНА, Борис. Необходимо уста-
новить материальную ответствен-
ность за задержку расчета при рас-
торжении трудового договора. 
Юрист. 2001, 8, 35-36. ISSN 1812–
3929.

СОСНА, Борис. О некоторых про-
блемах возмещения материального 
и морального вреда, причиненного 
незаконными увольнениями и дру-
гими нарушениями трудовых прав. 
В: Научные труды РАЮН. Вып. 2. Т. 
1. М, 2002, cc. 288-296. 

СОСНА, Борис. О некоторых про-
блемах возмещения материального 
и морального вреда, причиненного 
незаконными увольнениями и дру-
гими нарушениями трудовых прав. 
Адвокатская практика. 2002, 2, 34-
38. ISSN 1999-4826. 

СОСНА, Борис. О некоторых про-
блемах прекращения трудовых до-
говоров. Юрист. 2001, 9, 52-53. ISSN 
1812–3929.

СОСНА, Борис. О некоторых про-
блемах расторжения индивидуаль-
ных трудовых договоров. Адвокат-
ская практика. 2001, 3, 9-12. ISSN 
1999-4826.

СОСНА, Борис. Ответственность 
за нарушение условий трудового до-
говора, причинившее вред здоро-
вью работника. Адвокатская прак-
тика. 2002, 4, 2-3. ISSN 1999-4826.

СОСНА, Борис. Ответственность 
за ущерб, причиненный несчаст-
ными случаями на производстве и 
профессиональными заболевани-
ями. Закон и жизнь. 2010, 10, 9-12. 
ISSN 1810-3081.

СОСНА, Борис. Порядок рассмо-
трения индивидуальных трудовых 
споров по новому законодательству. 
Арбитражный и гражданский про-
цесс. 2002, 5, 12-15. ISSN 1812–383Х.

СОСНА, Борис. Порядок рассмо-
трения индивидуальных трудовых 
споров. Арбитражный и граждан-
ский процесс. 2001, 7, 38-44. ISSN 
1812–383Х.

СОСНА, Борис. Правила заполне-
ния, учета, хранения, выдачи трудо-
вых книжек и ответственность за на-
рушение этих правил. Гражданин и 
право. 2002, 1, 80-86. ISSN 2220-9018.

СОСНА, Борис. Правовое регу-
лирование бригадной формы ор-
ганизации труда в промышленно-
сти. В: Тезисы докладов на теорет. 
конф. аспирантов института госу-
дарства и права и юридического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва. М.: Изд-во ИГиП АН СССР, 1984, 
cc. 100-101.
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СОСНА, Борис. Правовое регули-
рование прекращения ИТД. Соци-
альное и пенсионное право. 2011, 2. 
ISSN-2070-2167.

СОСНА, Борис. Совершенство-
вание законодательства, регулиру-
ющего право на труд. Наше право. 
2015, 2, 122-126.

SPALATU Veaceslav s-a născut la 24 
aprilie 1981 în or. Teleneşti. În 2003 

a absolvit ULIM, Facultatea de Drept, 
specialitatea Drept penal. În 2003-2005 
a făcut magistratura, specialitatea Pro-
cedură penală și criminalistică şi, în 
2005-2008 a urmat studii postuniversi-
tare de doctorat la Academia de Poliţie 
„Ștefan cel Mare” a MAI al rM. 

În 2011 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal – 
Analiza juridico-penală și criminologi-
că a infracţiunii de practicare ilegală a 
activităţii de întreprinzător, conducător 
ştiinţific Xenofon ULIANOvSCHI, dr. 
hab., prof. univ.

Activitatea profesională şi-a început-
o, în 2003, ca specialist coordonator în 
Secţia înregistrare şi evidenţă individu-
ală a contribuţiilor la direcţia venituri 
Centru mun. Chişinău, gradul de cali-
ficare – consilier de clasa III. 

În 2006-2007 a fost avocat stagiar la 
BAA Reghin. În 2007 a devenit mem-
bru al Uniunii Avocaților din Moldova, 
avocat al CA Veaceslav Spalatu. 

Din 2011 şi-a desfăşurat activitatea 
didactică în calitate lector la Academia 
de Poliţie „Ștefan cel Mare” a MAI.

Bibliografie selectivă:
SPALATU, veaceslav. Analiza juridi-

co-penală și criminologică a infracţiunii 
de practicare ilegală a activităţii de în-

treprinzător: autore-
ferat (12.00.10). Ch., 
2011. 35 p.

SPALATU, vea-
ceslav. Analiza ju-
ridico-penală și cri-
minologică a infrac-
ţiunii de practicare 
ilegală a activităţii 
de întreprinzător: tz. 
(12.00.10). Ch., 2011. 194 p.

 * * *
ANDrONIC, T. şi veaceslav SPALA-

TU. Delimitarea practicării ilegale a ac-
tivităţii de întreprinzător (art. 241 din 
CP) de evaziunea fiscală a întreprinde-
rilor, instituţiilor şi organizaţiilor (art. 
244 din CP). Avocatul Poporului. 2010, 
3-4, 10-13. ISSN 1819-7141.

ANDrONIC, T. şi veaceslav SPALA-
TU. evoluţia legislaţiei penale a rM cu 
privire la practicarea ilegală a activităţii 
de întreprinzător. Avocatul Poporului. 
2010, 1-2, 24-28. ISSN 1819-7141.

PeLIN, v. şi veaceslav SPALATU. 
Serviciul de alternativă o modalitate 
de înlocuire a serviciului militar. Биз-
нес право. 2007, 5, 95-102. ISSN 1857-
0704.

SPALATU, veaceslav şi S. CHIrIŢA. 
Considerațiuni cu privire la obiectul 
deliberării la adoptarea sentinţei. In: 
Probleme actuale de prevenire și comba-
tere a criminalităţii: anuarul șt. al Acad. 
„Ștefan cel Mare” a MAI. ed. a vI-a. 
Ch., 2006, pp. 46-53.

SPALATU, veaceslav şi S. CHIrIŢA. 
Considerațiuni privind tentativa de 
infracţiune. Avocatul Poporului. 2010, 
11-12, 9-10. ISSN 1819-7141.

SPALATU, veaceslav. Combaterea 
finanţării organizaţiilor teroriste. In: 
Prevenirea și combaterea fenomenului 
terorismului: actualităţi și perspective: 

Veaceslav Spalatu
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materialele conf. intern. șt.-pract., 18 
mai 2006. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 
2006, pp. 292-297.

SPALATU, veaceslav. Delimitarea 
practicării ilegale a activităţii de între-
prinzător (art. 241 din CP) de escro-
cherie (art. 190 din CP). Legea și viaţa. 
2009, 10, 54-58. ISSN 1810-309X.

SPALATU, veaceslav. Obiectul in-
fracţiunii de practicare ilegală a acti-
vităţii de întreprinzător. Avocatul Po-
porului. 2009, 5-6, 13-16. ISSN 1819-
7141.

SPALATU, veaceslav. Personalitatea 
infractorului care a săvârşit infracţiu-
nea de practicare ilegală a activităţii de 
întreprinzător. Legea și viaţa. 2009, 11, 
47-51. ISSN 1810-309X.

SPALATU, veaceslav. Practicarea 
ilegală a activităţii de întreprinzător – 
cauzele săvârşirii şi măsurile de profi-
laxie. In: Probleme actuale de prevenire 
și combatere a criminalităţii: anuarul șt. 
al Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI. ed. a 
vII-a. Ch., 2006, pp. 162-167.

SPALATU, veaceslav. Profitul în 
proporții mari şi deosebit de mari ob-
ţinut în urma practicării ilegale a acti-
vităţii de întreprinzător. Avocatul Popo-
rului. 2009, 1, 21-24. ISSN 1819-7141.

SPALATU, veaceslav. Terorismul – 
pericol real al societăţii contemporane. 
In: Criminalitatea regională: probleme 
și perspective de prevenire și combatere: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 25-26 
mai 2005. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 
2005, pp. 270-274.

SPÎNU-DUMNEANU Ludmila s-a 
născut la 13 noiembrie 1973 în s. 

Măgdăceşti, r-nul Criuleni. În 1989 a 
absolvit Școala din satul natal şi în 1991 
Școala medie din s. Drăsliceni, r-nul 

Criuleni. În 1991-
1996 a făcut studii la 
Facultatea de Drept a 
USM şi, tot acolo, a 
urmat studii de doc-
torat în 1998-2003.

În 2003 a susținut 
teza de docto-
rat, la specialitatea 
12.00.08-Drept penal 
– Analiza juridico-penală și criminolo-
gică a terorismului, conducător ştiinţi-
fic Ivan MACArI, dr., conf. univ.

Din 1996 şi-a desfăşurat activitatea di-
dactică la Facultatea de Drept a USM ca 
lector, din 2007 – conferenţiar universi-
tar la Catedra drept penal şi criminolo-
gie. Membru al Comisiei de asigurare a 
calităţii a Facultăţii de Drept, USM.

În 2002 a devenit membru al Uniu-
nii Avocaților din Moldova, avocat la 
BPAP Avocaţii Publici.

A făcut stagii de instruire: Garanţiile 
unui proces echitabil garantat de Con-
venţia Europeană pentru Drepturile 
Omului (2008), Drepturile omului și 
procedura penală (Misiunea Norve-
giană de experţi pentru Promovarea 
Supremaţiei Legii în Moldova, 2008), 
Mecanismele de apărare naţionale și 
internaţionale a victimelor torturii, în-
călcărilor dreptului la libertate și sigu-
ranţă, dreptului la un proces echitabil 
(Molovata Nouă, 2009), Retorica (Mi-
siunea Norvegiană de experţi pentru 
Promovarea Supremaţiei Legii în Mol-
dova, 2009), Reprezentarea axată pe cli-
ent și reprezentarea holistică (Fundaţia 
Soros-Moldova, 2009).

În 2009 a fost abilitată cu dreptul de 
conducător al tezelor de doctorat. re-
cenzent la proiecte de acte normative, 
hotărâri ale CSj, teze de doctorat, de 
master, licenţă. 

Ludmila Spînu-
Dumneanu
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A prezentat comunicări la foruri şti-
inţifice naţionale şi internaţionale. 

Mențiuni: Medalia Jubiliară 60 de ani 
de la fondarea primelor instituţii acade-
mice din RM (2006).

Bibliografie selectivă:
BrÎNZĂ, Sergiu, vitalie STATI şi 

Ludmila DUMNeANU. Curriculum 
la disciplina „Drept penal”. Partea spe-
cială (învățământ cu frecvenţă redusă). 
Ch.: CeP USM, 2005. 43 p.

DUMNeANU, Ludmila şi Maria 
MUTU-STrULeA. Drept penal. Par-
tea Specială. Album de scheme: mate-
rial metodico-didactic. Ch.: Universul, 
2005, 317 p.

DUMNeANU, Ludmila. Analiza 
juridico-penală și criminologică a tero-
rismului: autoreferat (12.00.08). Ch., 
2002. 22 p.

DUMNeANU, Ludmila. Analiza ju-
ridico-penală și criminologică a teroris-
mului: monogr. Ch.: USM, 2004, 168 p. 
ISBN 9975-70-387-9.

DUMNeANU, Ludmila. Curricu-
la la disciplina Drept penal comparat 
(învățământ la zi). Ch.: Ce USM, 2009, 
25 p. 

 * * *
DUMNeANU, Ludmila. Aspectul le-

gislativ al comunităţii internaţionale şi 
colaborarea între state pentru preveni-
rea şi reprimarea terorismului. Analele 
șt. ale USM. Ser. Șt. socioumanistice. 
2001, 1, 288-292. ISSN 1857-3622.

DUMNeANU, Ludmila. Aspectul 
legislativ de combatere a terorismului 
pe plan naţional. Revista Naţională de 
Drept. 2003, 1, 29-31. ISSN 1811-0770.

DUMNeANU, Ludmila. Construc-
ţia noţiunii de terorism internaţional 
şi elementele acestuia. Analele șt. ale 
USM. Ser. Șt. socioumanistice. 2001, 1, 

283-287. ISSN 1857-3622.
DUMNeANU, Ludmila. Pedeapsa 

cu moartea. Studia Universitatis. Ser. 
Șt. sociale. 2007, 6, 85-88. ISSN 1814-
3199.

DUMNeANU, Ludmila. Personali-
tatea teroristului. Revista Naţională de 
Drept. 2003, 2, 45-48. ISSN 1811-0770.

DUMNeANU, Ludmila. Tendinţele 
de bază ale terorismului contemporan. 
Revista Naţională de Drept, 2000, 12, 
34-35. ISSN 1811-0770.

DUMNeANU, Ludmila. Trăsăturile 
specifice ale laturei obiective a teroris-
mului. Analele șt. ale USM. Ser. Șt. so-
cioumanistice. 2002, 1, 184-196. ISSN 
1857-3622.

SPOIALĂ Alexandru s-a născut la 
18 iulie 1980 în or. Floreşti. După 

absolvirea Școlii medii, în 1997. A ur-
mat studii de licență (1997-2002) şi 
studii de masterat (2002-2003) la Fa-
cultatea de Drept a USM. În 2007-2009 
a fost audient, candidat la funcţia de 
judecător, la INj al rM. 

În 2008 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal 
– Probaţiunea și reintegrarea socială a 
infractorilor supuși probaţiunii: proble-
me criminologice și de drept execuţional 
penal, conducător ştiinţific vasile FLO-
reA, dr., prof. univ. 

În perioada studiilor de masterat, 
a exercitat funcţia 
de lector asistent la 
USM. În 2003-2007 a 
fost cercetător ştiinţi-
fic superior la Acade-
mia de Poliţie „Ștefan 
cel Mare” a MAI al 
rM. Din 2005 – con-
ferenţiar universitar Alexandru Spoială
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interimar la USM, Catedra drept penal 
şi criminologie. 

În 2009 a fost numit judecător la ju-
decătoria sect. Ciocana mun. Chişinău. 

A participat la seminare de instru-
ire şi conferințe ştiinţifice de nivel 
naţional şi internaţional: Motivarea 
sentinţelor (Asociaţia Norvegiană de 
experţi pentru Promovarea Supre-
maţiei Legii în Moldova, 2009), Tra-
ficul de fiinţe umane ca infracţiune și 
drepturile victimei (INj şi Misiunea 
OSCe în Moldova, 2008), Aplicarea 
tehnologiilor informaţionale moderne 
în combaterea infracţiunilor din do-
meniul bancar (MAI Bavaria, 2007), 
ONG Juriști pentru Drepturile omu-
lui, Convenţia Europeană a Drepturi-
lor Omului (Consiliul europei, 2006), 
Criminalitatea regională: probleme și 
perspective de prevenire și combatere 
(2005), Independenţa justiţiei într-un 
stat democratic (Dubrovnik, Croația, 
2006), Reforma organelor adminitra-
ţiei publice în contextul integrării eu-
ropene (Chişinău, 2007). S-a clasat pe 
locul II la Concursul Internaţional al 
Școlilor de Magistratură Themis din 
statele membre ale Consiliului euro-
pei (reţeaua de la Lisabona, Bucureşti, 
2008).

Mențiuni: Insigna Colaborator eme-
rit, Mulţumiri ale MAI al rM şi ale 
Academiei de Poliţie „Ștefan cel Mare” 
(2006, 2003-2007), Menţiune a INj al 
rM (2008), Premiul municipal pentru 
tineret în domeniul culturii, artei, tehni-
cii și știinţei (2006). 

Bibliografie selectivă:
SPOIALĂ, Alexandru. Infracţiuni 

specifice instituţiilor penitenciare. Ch.: 
Acad. „Ștefan cel Mare”, 2005. 148 p. 
ISBN 9975-935-69-9.

SPOIALĂ, Alexandru. Probaţiunea 
și reintegrarea socială a infractorilor 
supuși probaţiunii: probleme criminolo-
gice și de drept execuţional penal: tz. dr. 
(12.00.08). Ch., 2008. 174 p.

SPOIALĂ, Alexandru. Probaţiunea și 
reintegrarea socială a infractorilor: mo-
nogr. Ch.: Ce UASM, 2009. 266 p.

UrSU, veaceslav, ruslan CON-
DrAT, Alexandru SPOIALĂ, Ghe-
nadie GANDrABUrA. Drogurile și 
delicvenţa juvenilă: aspecte juridico-pe-
nale, criminologice și procesual-penale. 
Ch: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2005. 164 
p. ISBN 9975-935-90-7.

 * * *
SPOIALĂ, Alexandru. evoluţia insti-

tuţiei de probaţiune. In: Analele Acad. 
„Ștefan cel Mare” a MAI al RM. ed. a 
v-a. Ch., 2005, pp. 258-271.

SPOIALĂ, Alexandru. Generalităţi 
privind alternativele privaţiunii de li-
bertate. In: Analele șt. ale Acad. „Ștefan 
cel Mare” a MAI. Șt. socioumanistice. 
ed. a vI-a. Ch., 2006, pp. 236-240.

SPOIALĂ, Alexandru. Implementa-
rea instituţiei probaţiunii în legislaţia 
rM: propuneri de lege ferenda. Revista 
INJ. 2008, 4, 77-82. ISSN 1857-2405.

SPOIALĂ, Alexandru. Obligaţiile 
impuse în cadrul sancţiunii de proba-
ţiune. In: Probleme actuale de preveni-
re și combatere a criminalităţii: anuar 
șt. al Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI al 
RM. ed. a vI-a. Ch., 2006, pp. 241-254.

SPOIALĂ, Alexandru. Organele ad-
ministraţiei publice în domeniul exe-
cutării sancţiunilor penale / Institutul 
de Știinţe Administrative din rM. Ca-
ietul Șt. 2006, 1, 223-228. ISSN 1582-
9448.

SPOIALĂ, Alexandru. Participarea 
comunităţii la reintegrarea socială a in-
fractorilor supuși probaţiunii. Analele 



540 Doctori în drept din Republica Moldova: 1959-2011

şt. ale USM. Ser. Șt. socioumanistice. 
2006, 2, 271-276. ISSN 1857-3622.

SPOIALĂ, Alexandru. reglementa-
rea juridică a probaţiunii în legislaţia 
rM. Jurnalul de Studii Juridice. 2008, 
3-4, 74-99. ISSN 1841-6195.

SPOIALĂ, Alexandru. Sancţiunile 
intermediate în dreptul penal. Revista 
de Știinţe Penale. 2007, III, 228-237. 
ISSN 1812-3392.

SPOIALĂ, Alexandru. Standarde ju-
ridice internaţionale în domeniul pro-
baţiunii. In: Analele șt. ale USM. Ser. Șt. 
socioumanistice. 2005, 1, 169-174. ISSN 
1857-3622.

SPOIALĂ, Alexandru. The problem 
of removing and returning offenders în 
community. Revista de Știinţe Penale. 
2006, II, 247-257. ISSN 1812-3392.

SPOIALĂ, Alexandru. Unele regle-
mentări în materie penitenciară la ni-
vel internaţional. In: Anale Șt. ale Aca-
demiei „Ștefan cel Mare” a MAI al RM. 
ed. Iv-a. Ch., 2003, pp. 267-278.

 * * *
СПОЯЛЭ, Александр. Надзор как 

метод реализации целей пробации. 
В: Категория «ЦЕЛЬ» в уголовном, 
уголовно-исполнительном праве и 
криминологии: материалы IV рос-
сийского конгресса уголовного права, 
28-29 май 2009, МГУ. М.: Проспект, 
2009, сс. 767-771. 

STAMATIN Ștefan s-a născut la 
2 decembrie 1964 în s. Dumbră-

viţa, r-nul Sângerei. După absolvirea 
Școlii medii din satul natal, şi-a con-
tinuat studiile la Școala-internat cu 
profil matematic nr.1 din or. Chişinău 
(1980-1982). În 1986-1990 a făcut stu-
dii la Facultatea de Istorie şi educaţie 
a Școlii superioare a ULCT, or. Mosco-

va, UrSS. În 1992-
1997 urmat studii la 
Facultatea de Drept 
a Academiei „Ștefan 
cel Mare” a MAI al 
rM şi în 1996-1999 – 
studii de doctorat la 
Academia Afacerilor 
Interne din Ucraina, 
Catedra drept penal 
şi criminologie. 

În 2000, în cadrul Academiei de 
Poliţie „Ștefan cel Mare” a MAI al 
rM, a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.08-Drept penal – 
Analiza juridico-penală și criminolo-
gică a jafurilor, conducători ştiinţifici 
v.G. LIHOLOB, prof. univ., dr. hab. 
(Ucraina) şi victor GUŢULeAC, dr., 
prof. univ.

A făcut stagii de instruire profesio-
nală: Dezvoltarea capacităţilor de or-
ganizare instituţională transfrontalieră 
(riciland, Washington, SUA, 2000), 
Dreptul internaţional umanitar și Drep-
tul Omului (Moscova, Federaţia rusă, 
2001), Relaţiile interumane și etica re-
laţiilor publice (Zagreb, Croaţia, 2003), 
Aspectul juridic de combatere a teroris-
mului internaţional (Institutul pentru 
Studii juridice Internaţionale din SUA, 
Chişinău, 2006).

În 1994 şi-a început activitatea pro-
fesională ca lector la Școala medie 
specială de Poliţie (Chişinău, 1994-
1995). Pe parcursul anilor 1995-2003 
şi-a desfăşurat activitatea didactică la 
Academia de Poliţie „Ștefan cel Mare” 
a MAI: lector (1995-1997), lector supe-
rior (1997-2000), conferenţiar univer-
sitar (2000-2001, 2002-2003), profesor 
universitar interimar (din 2008). Con-
ferenţiar universitar la Colegiul de Po-
liţie „Dimitrie Cantemir” (or. Chişinău, 

Ștefan Stamatin
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2001-2002), conferenţiar universitar la 
INIS (2003-2008). 

Concometent, a exercitat şi funcţii 
manageriale: şef-adjunct (1999-2000) 
şi şef de catedră (2000-2001), prorec-
tor (2002-2002), prim prorector (2002-
2003) la Academia de Poliţie „Ștefan cel 
Mare” a MAI al rM, prim-comandant 
adjunct al Colegiului de Poliţie „Dimi-
trie Cantemir” (2001-2002), rector al 
Institutului Naţional de Informaţii şi 
Securitate (2003-2008).

În 2001 i s-a conferit titlul ştiințifico-
didactic conferențiar universitar şi gra-
dul special Colonel în rezervă.

A participat la elaborarea cadrului 
normativ al rM: a Codului Contraven-
ţional al RM (2008), a Statutului ofiţe-
rului de informaţii și securitate (2002), 
a Concepţiei pregătirii cadrelor de juriști 
pentru sistemul organelor afacerilor in-
terne (2002).

A câştigat proiecte, lansate de Fun-
daţia Soros-Moldova: Cel mai bun pro-
gram analitic, plan tematic la disciplina 
Drept administrativ (1999), elaborare 
de carte, monografia Ghidul deontolo-
giei poliţienești (2004).

Membru al CȘS pentru susţinerea 
tezelor de doctor în drept al Academi-
ei de Poliţie „Ștefan cel Mare” a MAI 
(2002-2003), membru al SȘP interuni-
versitar la specialitatea 12.00.08-Drept 
penal (din 2007), membru al Asociaţiei 
Criminologilor din rM (din 2000). A 
fost abilitat cu dreptul de conducător/
consultant de doctorat la specialitatea 
12.00.08-Drept penal (2000) şi la spe-
cialitatea 12.00.02-Drept public (2003). 
Membru al Comisiei de experţi în 
drept a CNAA (din 2007), membru al 
SȘP al Academiei „Ștefan cel Mare” a 
MAI la specialitatea 12.00.08-Drept 
penal (din 2010).

Autor a peste 70 de publicaţii ştiin-
ţifice, inclusiv manuale, monografii, 
articole.

Bibliografie selectivă:
GrATI, veaceslav şi Ștefan STAMA-

TIN. Aspecte administrativ-juridice ale 
aplicării și folosirii armei de foc de către 
funcţionarii de poliţie. Ch.: Ce Acad. 
„Ștefan cel Mare”, 2000.

GUŢULeAC, victor şi Ștefan STA-
MATIN. Drept contravenţional: manu-
al. Ch.: ULIM, 2006. ISBN 978-9975-
934-96-1.

GUŢULeAC, victor şi Ștefan STA-
MATIN. Ghidul deontologiei poliţie-
nești: monogr. Ch.: Ce Acad. „Ștefan 
cel Mare”, 2004. 275 p. ISBN 9975-935-
30-3.

GUŢULeAC, victor şi Ștefan STA-
MATIN. Tratat de drept contravenţi-
onal. Ch.: Tip. Centrală, 2009, 318 p. 
ISBN 978-9975-78-739-0.

POP, Octavian, vitalie rUSU şi 
Ștefan STAMATIN et. al. Minorul și 
justiţia penală. Ch.: Pontos, 2006, 342 
p. ISBN 978-9975-72-002-1.

STAMATIN, Ștefan, veaceslav 
GrATI şi Ian DOGOTArI. Teoria și 
practica aplicării și folosirii armei de foc 
în contextul Dreptului omului: monogr. 
Ch.: Ce Acad. „Ștefan cel Mare”, 2004. 
222 p. ISBN 9975-935-50-8.

STAMATIN, Ștefan. Activitatea ad-
ministrativă a organelor afacerilor in-
terne: manual. Ch.: Ce al Acad. „Ștefan 
cel Mare”, 2003. 340 p. ISBN 9975-935-
25-7.

STAMATIN, Ștefan. Activitatea po-
liţienească în scheme: manual. Ch.: Ce 
al Acad. „Ștefan cel Mare”, 2003, 128 p. 
ISBN 9975-935-04-4.

STAMATIN, Ștefan. Analiza juridi-
co-penală și criminologică a jafurilor 
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și prevenirea lor (în baza materialelor 
RM): autoreferat (12.00.08). Ch., 2000. 
23 p.

STAMATIN, Ștefan. Analiza juridi-
co-penală și criminologică a jafurilor 
și prevenirea lor (în baza materialelor 
RM): tz. dr. de doctor (12.00.08). Ch., 
2000. 173 p.

STAMATIN, Ștefan. Ghid de redac-
tare și susţinere publică a tezei de li-
cenţă și master. Ch.: Ce Acad. „Ștefan 
cel Mare”, 2010. 72 p. ISBN 978-9975-
9549-6-9.

 * * *
STAMATIN, Ștefan. Dezvoltarea 

regională în contextul european. In: 
Dreptul naţional în contextul procese-
lor integraţioniste europene: materiale-
le conf. intern. șt.-pract., 22 dec. 2006, 
IRIM. Ch.: IrIM, 2006, pp. 58-68.

STAMATIN, Ștefan. Tendinţe, ris-
curi şi amenințări la adresa securităţii 
naţionale. Prevenirea şi combaterea 
crimelor transnaţionale. In: Probleme 
teoretice și practice: materialele conf. in-
tern. șt.-pract., 6-7 oct. 2005. Ch., 2005, 
pp. 215-221.

 * * *
СТАМАТИН, Штефан. Кримино-

логическая характеристика грабе-
жей и личности грабителя: учеб. по-
собие. Ch.: Ce USM, 1998. 80 c. ISBN 
9975-9549-4-4.

 * * *
СТАМАТИН, Штефан. Высшее 

образование Республики Молдова 
в контексте Болонского процесса. 
В: Управление качеством образова-
ния: проблемы непрерывного образо-
вания: cб. науч. статей V междунар. 
научно-практ. конф., 5 апр. 2006 г. 
Екатeринбург, 2006, сс. 17-24.

STATI Vitalie s-a născut la 21 sep-
tembrie 1971 în or. Străşeni. În 

1986-1990 a fost student la Colegiul de 
Auto şi Drumuri (Colegiul de Trans-
port) din Chişinău. A făcut studii la 
USM, Facultatea de Drept – studiile de 
licență în 1994-1999 şi, studiile de doc-
torat în 1999-2002

În 2002 a susținut teza de doctorat, 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal 
cu tema – Răspunderea penală pentru 
infracţiuni legate de insolvabilitate. 

Din 1999 şi-a desfăşurat activitatea 
la Catedra drept penal şi criminologie 
a USM, unde, pe parcursul anilor, a 
exercitat funcţiile: lector, lector superi-
or, din 2003 – conferenţiar universitar. 

A participat la foruri ştiinţifice naţi-
onale şi internaţionale: Tradiţie și re-
formă în dreptul românesc (Iaşi, 2008), 
Legislaţia rusă contemporană: activitate 
de creaţie legislativă și de aplicare a legii 
(Academia de Știinţe juridice a Fede-
raţiei ruse, Moscova, 2008), Congresul 
al IV-lea de Drept penal din Federaţia 
Rusă, (2009), Educaţie și cercetare în-
tr-un stat bazat pe Drept (Chişinău, 
2009), Congresul al V-lea de Drept pe-
nal din Federaţia Rusă (2010) etc.

Formator la INj, secretar ştiinţific al 
CȘS de susţinere a tezelor de doctor, 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal a 
USM. Membru în colegiul redacţional 
al revistei Jurnalul de Studii Juridice 
(Iaşi, din 2008).

A efectuat funcții 
în Comisiile ştiinţi-
fice: membru al SȘP 
de susţinere a tezelor 
de doctor la speciali-
tatea 12.00.08-Drept 
penal de pe lângă 
USM, membru al 
CȘC (Secţia penală) Vitalie Stati
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de pe lângă CSj a rM (2004-2014), 
membru al Consiliului Știinţific de pe 
lângă Procuratura Generală a rM. 

A fost menţionat cu Diplome de Ex-
celenţă a Ministerului Educaţiei (2004, 
2009).

Bibliografie selectivă:
STATI, vitalie. Infracţiuni în care 

mijlocul de transport apare ca obiect 
material sau ca mijloc de săvârșire a in-
fracţiunii. Ch.: CeP USM, 2010. 352 p. 
ISBN 978-9975-70-983-5.

STATI, vitalie. Răspunderea penală 
pentru infracţiunile legate de insolvabi-
litate: autoreferat (12.00.08). Ch, 2002. 
22 p.

STATI, vitalie. Răspunderea penală 
pentru infracţiunile legate de insolva-
bilitate: tz. dr. (12.00.08). Ch., 2002. 
187 p.

STATI, vitalie. Răspunderea penală 
pentru infracţiunile legate de insolvabi-
litate. Ch.: Ce USM, 2003. 164 p. ISBN 
9975-70-240-6

 * * *
STATI, vitalie. Interzicerea discri-

minării (art. 14 al Convenţiei pentru 
apărarea drepturilor omului şi a liber-
tăţilor fundamentale): realizarea unei 
concepţii europene în legea penală a 
rM. Jurnalul de Studii juridice. 2010, 
1-2, 155-172. ISSN 1841-6195.

STATI, vitalie. Ocrotirea penală a 
dreptului la viaţa privată în rM. Re-
vista de Drept penal. 2006, 3, 146-157. 
ISSN 1223-0790.

STATI, vitalie. răspunderea penală 
pentru infracţiunea de concurenţă ne-
loială conform legii penale a rM. Jur-
nalul de Studii juridice. 2009, 1-2, 84-
106. ISSN 1841-6195.

STATI, vitalie. reglementări noi în 
materia drogurilor în legislaţia penală 

a rM. Revista de Drept penal. 2007, 3, 
146-157. ISSN 1223-0790.

 * * *
СТАТИ, Виталие. Ответствен-

ность за нарушения избирательных 
прав по уголовному законодатель-
ству Республики Молдова. В: На-
учные труды Российской академии 
юридических наук. Вып. 9. Т. 3. М., 
2009, cc. 712-716. 

СТАТИ, Виталие. Пути совершен-
ствования уголовного законода-
тельства Республики Молдова, обе-
спечивающего охрану экономиче-
ских интересов. В: Научные труды 
Российской академии юридических 
наук. Вып. 8. Т. 3. М., 2008, cc. 435-
439.

СТАТИ, Виталие. Роль подзакон-
ных актов в регулировании уголов-
ной ответственности за незаконный 
оборот наркотиков по законода-
тельству Молдовы. В: Системность 
в уголовном праве: мат. II Российско-
го Конгресса уголовного права, 31 мая 
-1 июн. 2007 г. М., 2007, cc. 377-380.

СТАТИ, Виталие. Совершенство-
вание уголовно-правовых средств 
противодействия наркотизму как 
аспект реализации национального 
проекта в сфере здравоохранения и 
демографической политики. В: На-
учные труды Российской академии 
юридических наук. Вып. 7. Т. 2. М., 
2007, cc. 542-545. 

STEGĂRESCU Viorel s-a născut la 
11 iulie 1977 în s. Sărătenii vechi, r-

nul Teleneşti. În 1994 a absolvit Școala 
medie din s. Suhuluceni, r-nul Teleneşti 
şi, în acelaşi an, a fost admis la Faculta-
tea de Drept a USM. Ulterior, în 1995, 
a urmat studiile la Facultatea de Drept, 
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Universitatea „Babeş-Bolyai’’, Cluj-Na-
poca, românia (1995-1999). Tot acolo, 
a făcut studii de masterat (1999-2000) 
şi studii de doctorat (2000-2007).

În 2007 a susținut teza de doctorat 
– Aparenţa în dreptul privat. Aplica-
ţii practice, conducător ştiinţific Liviu 
POP, dr., prof. univ.

În 2001-2005 a efectuat seminare 
la disciplinele Obligaţii, Drepturile 
reale și dezmembrămintele sale, Drep-
tul Familiei la Facultatea de Drept a 
Universității „Babeş-Bolyai’’, Cluj-Na-
poca, românia. 

Din 2011 - lector la USeM, Faculta-
tea de Drept.

În 2012 a devenit membru al Uniu-
nii Avocaților din Moldova, fondator al 
CA Viorel Stegărescu.

Bibliografie selectivă:
STeGĂreSCU, vIOreL. Aparenţa 

în dreptul privat: aplicaţii practice: tz. 
dr. Cluj-Napoca: Univ. „Babeş-Bolyai”, 
2007. 227 p.

 * * *
STeGĂreSCU, viorel. Conducerea 

societăților comerciale pe durata unor 
situații excepționale: soluția oferita de 
legislatia romana, soluția oferita de 
Dreptul american. Curierul Judiciar. 
2003, 2, 23-31. ISSN 1582-7526.

STeGĂreSCU, viorel. Conducerea 
societăţilor comerciale pe durata unor 
situaţii excepţionale. Curierul Judiciar. 
2003, 2. ISSN 1582-7526.

STeGĂreSCU, viorel. Considerații 
generale cu privire la teoria aparenței. 
Aplicații practice. Pandectele Romane. 
2006, 5, 219 -234. ISSN 1582- 1582-
4756.

STeGĂreSCU, viorel. Momentul 
dobândirii capacității de exercițiu de 
către societățile comerciale potrivit 

noilor reglementări legislative. Revista 
de drept Comercial. 2003, 12. 124-126. 
ISSN: 1220-8515.

STeGĂreSCU, viorel. Proprieta-
tea aparentă. [Accesat 27.11.2011] 
Disponibil: http//studia.law.ubbcluj.
ro.articol.php?articolId=208.

STeGĂreSCU, viorel. Propuneri 
privind legiferarea teoriei aparenţei. 
Menţiune responsabilitate. Dreptul. 
2008, 5, 63-74. ISSN 1018-0435.

STeGĂreSCU, viorel. Societăţile 
create de fapt. Dreptul. 2004, 3. 51-69. 
ISSN 1018-0435.

STeGĂreSCU, viorel. Societăţile 
create de fapt. Menţiune responsabi-
litate. Dreptul. 2004, 3, 51-69. ISSN 
1018-0435.

STRULEA (MUTU) Maria s-a năs-
cut la 19 septembrie 1979 în or. Că-

lăraşi. În 1994-1998 a fost studentă la 
Colegiul Pedagogic din Călăraşi. Și-a 
continuat studiile la USM, Facultatea 
de Drept: studii de licenţă în 1998-
2002, masteratul în 2002-2003 şi în 
2003-2005, a urmat doctorantura. 

În 2005 a susținut teza de doctorat, la 
specialitatea 12.00.08-Drept penal cu 
tema – Spălarea banilor aspecte juridi-
co-penale, conducător ştiinţific Sergiu 
BrÎNZĂ, dr. hab., prof. univ.

În 2004 a făcut stagiu de cercetare la 
Universitatea Mon-
tesquieu Bordeaux 
Iv din or. Bordeaux, 
Franţa.

În 2002 a devenit 
conferenţiar univer-
sitar la Catedra de 
Drept penal şi Crimi-
nologie a Facultăţii 
de Drept, USM. În 

Maria Strulea 
(Mutu)



545Dicţionar enciclopedic

2006-2008 a fost prodecan al Facultă-
ţii de Drept a USM. Din 2009 – şef al 
Direcției relaţii Internaţionale şi Inte-
grare europeană la Ministerul justiţiei 
al rM. 

Din 2010 a efectuat funcţii în comi-
siile ştiinţifice de specialitate din rM: 
secretar, apoi membru al Consiliului 
INj, membru al Comisiei de atestare a 
interpreţilor şi traducătorilor, membru 
al Comisiei de licenţiere a profesiei de 
avocat, membru al Colegiului discipli-
nar al Consiliului Superior al Magistra-
turii. 

A fost menţionată cu Diploma A 
60-a aniversare a USM.

Bibliografie selectivă:
MOrArU, victor, Mihaela vIDAI-

CU şi Maria MUTU-STrULeA. Drept 
penal european: suport de curs. Ch., 
2011. 226 p. ISBN 978-9975-70-473-1.

MUTU-STrULeA, Maria. Analiza 
juridico-penală a spălării banilor: mo-
nogr. Ch: CeP USM, 2006. 191 p. ISBN 
978-9975-70-047-4.

MUTU-STrULeA, Maria. Delin-
cvenţa juvenilă: suport de curs. Ch: CeP 
USM, 2008. 223 p. ISBN 978-9975-70-
783-1.

MUTU-STrULeA, Maria. Spălarea 
banilor – aspecte juridico-penale: auto-
referat (12.00.08). Ch., 2005. 

MUTU-STrULeA, Maria. Spălarea 
banilor – aspecte juridico-penale: tz. dr. 
(12.00.08). Ch., 2005. 157 p.

 * * *
MUTU-STrULeA, Maria şi Mihaela 

vIDAICU. juxtapunerea legii penale 
interne a rM la prevederile Conven-
ţiei europene a Drepturilor Omului 
şi la jurisprudenţa CeDO. Jurnalul de 
Studii Juridice. 2009, 3-4, 37-50. ISSN 
1841-6195.

MUTU-STrULeA, Maria, Mihaela 
vIDAICU şi N. HrIPTIevSCHI. The 
need for a new law professor în Mol-
dova. In: Public Interest Law Institute. 
Krakow, 2010, pp. 93-102.

SUCEVEANU Natalia s-a născut la 
10 august 1976. A urmat studii la 

USM, Facultatea de Drept, specialita-
tea Drept internaţional: studii de licen-
ţă (1993-1998), magistratura (1999-
2000), doctorantura (2000-2003). 

În 2003 a susținut teza de docto-
rat, la specialitatea 12.00.10-Drept 
internațional public cu tema – Diferen-
dul arabo-israelian ca situaţie de con-
flict în dreptul internaţional, conducă-
tor ştiinţific, victoria ArHILIUC, dr. 
hab., prof. univ.

Din 1998 a deţinut funcţii didactice: 
lector asistent, lector, lector superior, 
conferenţiar universitar la Catedra de 
drept internaţional şi drept al relaţiilor 
economice externe a USM, lector în ca-
drul Filierei francofone Drept (USM, 
Agenţia Universitară Francofonă). În 
2003-2004 – şef al Catedrei de Drept 
internaţional şi relaţii internaţionale la 
AAP. Disciplinele de predare: Dreptul 
instituțional al UE, Dreptul internațional 
public, Dreptul UE și integrare europea-
nă, Drepturile omului în UE. În 2006 
i s-a conferit titlul ştiințifico-didactic 
conferenţiar universitar.

În perioada anilor 
2004-2007 a fost şef 
al Direcției Tratate şi 
Integrare europeană 
la Ministerul justiţiei. 
Din 2007 - director al 
Centrului de Armo-
nizare a Legislaţiei.

A absolvit Progra- Natalia Suceveanu 
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mul de instruire Drept comunitar și inte-
grare europeană la Institutul Naţional de 
Administrare (2008) şi Ciclul Internaţi-
onal Specializat de Administrare Publică 
Integrare regională europeană și mondia-
lizare (2007). A vizitat Școala Naţională 
de Administrare de pe lângă Prim-mi-
nistrul republicii Franceze (2006). 

A făcut stagii: Armonizarea legislaţiei 
naţionale la cerinţele legislaţiei Uniunii 
Europene (Universitatea Americană 
pentru Asia Centrală, Kârgâzstan, Bis-
hkek, 2010), Aproximarea legislaţiei și 
Programul naţional pentru integrare 
europeană (Oficiul european pentru 
Integrare europeană), Coordonarea 
procesului de integrare europeană și de 
armonizare a legislaţiei în RM (Belgrad, 
Serbia, 2010), Stagiu de documentare 
la instituţiile Uniunii europene (Bel-
gia, Bruxelles, 2010) etc. În 2009 a fost 
membru al delegaţiei naţionale pentru 
negocierea Acordului de Asociere rM 
– Uniunea europeană.

A fost menţionată cu: Diplomă de 
merit pentru activitate prodigioasă în 
domeniul didactic și știinţific, contribu-
ţie substanţială în dezvoltarea știinţelor 
juridice și pregătirea cadrelor de înaltă 
calificare (Ministrul educaţiei al rM, 
2009), Diploma de gr. II pentru lucru 
prodigios și contribuţia adusă la dez-
voltarea și eficientizarea activităţii în 
domeniul juridic, (Prim-ministrul rM, 
2009), Diplomă pentru perseverenţă în 
realizarea sarcinilor de serviciu și inţi-
ativă profesională (Ministrul justiţiei al 
rM, 2007).

Bibliografie selectivă:
SUCeveANU, Natalia şi Diana SÂr-

CU-SCOBIOALĂ. Drept internațional 
public: Ghid metodic. Ch.: CeP USM, 
2006. 164 p. ISBN 978-9975-70-631-5.

SUCeveANU, Natalia, Cristina 
BANCU şi Stela BUIUC. Dreptul In-
stituţional al Uniunii Europene: ghid 
metodic. Ch.: CeP USM, 2014. 112 p. 
ISBN 978-9975-71-588-1.

SUCeveANU, Natalia. Diferendul 
arabo-israelian ca situaţie de conflict 
în dreptul internaţional: autoreferat 
(12.00.10). Ch., 2003. 20 p.

SUCeveANU, Natalia. Diferendul 
arabo-israelian ca situaţie de conflict în 
dreptul internaţional: tz. dr. (12.00.10). 
Ch., 2003. 151 p.

SUCeveANU, Natalia. Dreptul in-
ternaţional al drepturilor omului: note 
de curs. Ch.: AAP, 2009,. 102 p. ISBN 
978-9975-9637-5-6.

 * * *
SUCeveANU, Natalia, D. BALAN 

şi S. BUIUC. Problema riscurilor sem-
nării acordurilor controversate privind 
Curtea Penală Internaţională. Studia 
Universitatis. Ser. Șt. sociale. 2007, 3 (I), 
48-52. ISSN 1814-3199.

SUCeveANU, Natalia. Corelaţia 
dintre Dreptul comunitar, Dreptul in-
tern al statelor membre şi Dreptul in-
ternaţional. In: Anuarul Univ. «Petre 
Andrei” din Iași. Tom. XIv. Drept. Iaşi, 
2008, pp. 436-441.

SUCeveANU, Natalia. Integrarea 
europeană – interes naţional? Revista 
Naţională de Drept. 2009, 10-12, 32-33. 
ISSN 1811-0770.

SUCeveANU, Natalia. Internaţi-
onalizarea ajutoarelor în cazul catas-
trofelor internaţionale. Analele șt. ale 
USM. Ser. Șt. socioumanistice. 2001, 1, 
258-261. ISSN 1857-3622.

SUCeveANU, Natalia. Natura ju-
ridică a spionajului în dreptul inter-
naţional. Analele șt. ale USM. Ser. Șt. 
socioumanistice. 2001, 1, 48-151. ISSN 
1857-3622.
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SUCeveANU, Natalia. Unele reflec-
ţii asupra viitorului statut al Uniunii 
europene. Studii Juridice Universitare. 
2008, 3-4, 176-181. ISSN 1857-4122.

 * * *
CУЧЕВЯНУ, Наталья. Ислам и 

международное право в контексте 
процессов глобализации. In: Proble-
me actuale ale teoriei și practicii ad-
ministraţiei publice prin prisma cerce-
tărilor colaboratorilor AAP. Ch.: AAP, 
2004, pp. 245-248.

SURILOV Alexei (17.03.1928-
06.03.1999). S-a născut în s. Daci-

noe, reg. Odesa, Ucraina. În perioada 
anilor de război, a învăţat la Liceul 
român din or. Odesa şi, după absolvi-
re, a urmat cursuri la Școala specială 
militară de infanterie. Timp de un an, 
a fost student la Facultatea de Drept a 
Universității din or. Lvov, după care, în 
1947, a fost înmatriculat la Universita-
tea din or. Odesa, pe care a absolvit-o 
în 1949. În acelaşi an, a fost admis la 
aspirantură, la Universitatea din or. 
Odesa, Catedra de teorie a statului şi 
dreptului. După absolvirea aspirantu-
rii, în 1952, şi-a început activitatea pro-
fesională, în calitate de lector superior, 
la aceiaşi catedră. 

În 1953, la Universitatea de Stat 
„M.v. Lomonosov” or. Moscova, a 
susținut teza de doctorat, dedicată pro-
blemelor formării statului şi dreptului 
în Basarabia în prima jumătate a sec. 
XIX – Общественное устройство и 
управление Бесарабии в первой поло-
вине XIX века. 

După închiderea Facultăţii de Drept 
a Universității de Stat din Odesa, în 
1954, a ținut un curs de lecţii – Bazele 
statului și dreptului, în calitate de do-

cent interimar al In-
stitutului de econo-
mie creditară în or. 
Odesa. În 1955, prin 
concurs, a fost anga-
jat în funcţia de lec-
tor superior la Insti-
tutul juridic Unional, 
fără frecvenţă, unde a 
activat până în 1959. 

A contribuit substanţial la organiza-
rea Catedrei de Discipline statale, fon-
dată în 1959, concomitent cu Faculta-
tea de Drept a USM. În perioada 1964-
1968 a fost şef al Catedrei de Discipline 
statale la USM. 

În 1966, la Institutul juridic din 
or. Harkov, a susținut teza de doctor 
habilitat – Образование и развитие 
национальной государственности в 
Молдавии (1924-1959). 

În 1967 i s-a fost conferit titlul ştiinţi-
fico-didactic profesor universitar. Din 
1968 – şef al Catedrei Teoria şi istoria 
statului şi dreptului a Universității „I.I. 
Mecinikov” din or. Odesa. 

A pus baza dezvoltării teoriei 
asistenţei juridice şi protejării me-
diului. A publicat monografiile – 
Государственно-правовое управление 
качеством окружающей среды (1983) 
şi Государственно-правовое управле-
ние прибрежных вод моря (1986). 

A prezentat rapoarte şi comunicări 
la diverse simpozioane şi conferinţe 
naţionale şi internaţionale. Prelegerile 
sale au rămas în amintirea mai multor 
pleiade de absolvenţi ai universităţilor 
din Germania, Spania, Ungaria, Po-
lonia, SUA, îndeosebi, prin prestanţa 
sa de mare intelectual, cu o excelentă 
pregătire în domeniu. A fost membru 
permanent al Curţii de Arbitraj de la 
Haga.

Alexei Surilov 
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Autor a peste 90 de lucrări funda-
mentale în domeniul Teoriei și istoriei 
statului și dreptului, inclusiv 6 mono-
grafii. A fondat şcoala sa ştiinţifică, 
unde s-au format 27 doctori şi 5 doc-
tori habilitaţi în drept. 

Bibliografie selectivă:
АРАКЕЛЯН, M.P. и А.В. СУРИ-

ЛОВ. Государственно-правовое 
управление качеством окружающей 
среды. Киев-Одесса: Выща школа, 
1983. 188 c.

ДАВЫДОВ, В.И. Проблемы коди-
фикации гражданского законода-
тельства. Ред. А.В. СУРИЛОВ, К.: 
Штиинца, 1973. 207 c.

ДОЛГОПОЛОВА, Л.Д., А.В. СУ-
РИЛОВ и В.К.ЗАБИГАЙЛО. Пра-
во и общество. Новые проблемы и 
методы буржуазного правоведения. 
Киев: Наук. думка, 1981. 215 с.

САНТАЛОВ, А.И., СУРИЛОВ, 
А.В., Х.И. ШВАРЦ et.al. Ученые за-
писки Кишиневского Ун-та. К., 1964. 
117 c.

СУРИЛОВ, A.B. и A.A. КАРЛОВ. 
Молдавская ССР. Национальная го-
сударственность cоюзных респу-
блик. М.,1968. 

СУРИЛОВ, A.B. Методология со-
циалистического правоведения. 
Киев, 1988. 52 c.

СУРИЛОВ, А.В. Государственно-
правовые акты Молдавской ССР 
(1924-1941 гг.). К.: Картя молдовеня-
скэ, 1963. 181 c.

СУРИЛОВ, А.В. и Н.П. СТРА-
ТУЛАТ. О национально-государ-
ственном самоопределении молдав-
ского народа. К.: Картя молдовеня-
скэ, 1967. 

СУРИЛОВ, А.В. История госу-
дарства и права Молдавской ССР, 
1917-1959 гг. К.: Картя молдовеня-
скэ, 1963. 334 c.

СУРИЛОВ, А.В. Общественное 
устройство и управление Бессара-
бии в первой половине XIX века: ав-
тореф. дис. канд. юрид. наук. M., 
1953. 16 c.

СУРИЛОВ, А.В. Основы общей те-
ории государства и права. Одесса: 
Одесский Ун-т, 1995. 127 c.

СУРИЛОВ, А.В. Теория государ-
ства и права: учеб. пособие для 
студентов юрид. фак. ун-тов и ин-
тов. Киев-Одесса: Выща шк., 1989. 
438 c.



ȘAVGA Alina s-a născut la 27 oc-
tombrie în 1975 în or. Criuleni. În 

1990 a absolvit Școala medie nr. 78 
din or. Cricova şi în 1992 – liceul ro-
mâno-german „Mihail Kogălniceanu” 
din Chişinău. A urmat studii la USM, 
Facultatea de Drept (1992-1997) şi stu-
dii la Secţia studii postuniversitare şi 
reciclare de pe lângă USM la speciali-
tatea Drept penal și Criminologie, Drept 
penitenciar (1997-2000).

În 2002 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.08-Drept penal – For-
mele infracţiunii intenţionate după fazele 
ei de desfășurare, conducător ştiinţific 
Constantin FLOreA, dr., prof. univ.

Din 1997 şi-a desfăşurat activitatea 
de avocat la BAA Facultatea de Drept, 
membru al Uniunii Internaţionale a 
Avocaților (MCCA, din 2003).

În perioada 1997-2002 a fost lector 
universitar, din 2006 – şef-adjunct la 
Catedra drept penal şi criminologie 
la USM. În 2003 i s-a conferit titlul 
ştiințificco-didactic conferențiar uni-
versitar.

A participat la reuniuni, conferinţe 
din ţară şi peste hotare: Bilanţul activi-
tăţii știinţifice a USM pe anii 1996/1997 
(1998, Chişinău;), Probleme actuale 
ale știinţei Dreptului penal și crimi-
nologiei în spaţiul postsocialist (2002, 

Chişinău), a vI-a reuniune ştiinţifică 
a Asociaţiei Naţionale a tinerilor jurişti 
din românia (2003, Soveja), Crimina-
litatea în RM: starea actuală, tendinţele, 
măsurile de prevenire și de combatere 
(2003, Chişinău), Organizarea și activi-
tatea sistemului judiciar și a avocaturii 
în Maroc (2003, Agadir, Maroc), Bilan-
ţul activităţii știinţifice a USM pe anii 
2000-2002 (2003, Chişinău), Garanţiile 
independenţei și drepturile sociale ale 
avocaţilor Germaniei. Drepturile avoca-
ţilor Uniunii Europene (2004, Düssel-
dorf, Germania), Prevenirea și comba-
terea corupţiei în RM: aspecte teoretice 
și practice (2004, Chişinău), Organi-
zarea și activitatea avocaturii în statul 
Singapore. Asigurarea răspunderii pro-
fesionale a avocaţilor (2005, Singapo-
re), Conferinţa Patrulaterului Facultăţi-
lor de drept (Iași-Chișinău-Bălţi-Cahul) 
(2007, Iaşi, românia), Principiile și 
standardele internaţionale ale activităţii 
de avocat. Organiza-
rea avocaturii în Gre-
cia (Atena, Grecia, 
2009). 

A efectuat stagii în 
cadrul Programului 
Tempus Tacis – Cre-
area unui Masterat 
în domeniul Dreptu- Alina Șavga

Ş
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lui și a Gestiunii Vinului (Franţa, Uni-
versitatea Montesquieu-Bordeaux Iv, 
2005-2006) şi la Universitatea Publică 
Navarra (Spania, Pamplona, 2006).

Distincții: Medalia jubeliară 60 de ani 
de la fondarea primelor instituţii acade-
mice din Republica Moldova (2006).
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GrOSU, A. ȘAvGA. Drept penal. Par-
tea generală. vol. I. Ch.: Cartier juridic, 
2005. 624 p. ISBN 9975-79-318-5.

ȘAvGA, Alina şi Mariana GrAMA. 
Album de scheme. Drept penal. Partea 
generală (material metodico-didactic). 
Ch., 2004. 136 p. ISBN 9975-70-411-5.

ȘAvGA, Alina şi I. CIOBANU. Pro-
grama analitică a cursului de Crimino-
logie. Ch.: CeUSM, 2005. 64 p.

ȘAvGA, Alina. Formele infracţiunii in-
tenţionate după fazele ei de desfășurare: 
autoreferat (12.00.08). Ch., 2002. 22 p.

ȘAvGA, Alina. Formele infracţiunii 
intenţionate după fazele ei de desfășura-
re: tz. dr. (12.00.08). Ch., 2002, 208 p.

ȘAvGA, Alina. La science au service 
de la societe. Aide-memoire sur des 
thèmes de civilisation. Ch., 1992, 8 p.

ȘAvGA, Alina. The European Union 
and the Republic of Moldova. Imple-
menting the Partnership and Coopera-
tion Agreement. Comparative Studies. 
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1999. 352 p.

ȘAvGA, Alina. Uniunea Europeană 
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rative. Ch., 1999. 300 p.
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ȘAvGA, Alina. Apărarea dreptului 
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ȘAvGA, Alina. Componenţa de in-
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Ser. Șt. socio-umanistice. 2003, 1, 228-
235. ISSN 1857-3622.
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tuia. Analele șt. ale USM. Ser. Șt. so-
cioumanistice. 2004, 1, 335-342. ISSN 
1857-3622.

ȘAvGA, Alina. Conceptul de infrac-
ţiune consumată. Analele șt. ale USM. 
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ȘAvGA, Alina. Conceptul fazelor de 
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şi formele infracţiunii. Analele șt. ale 
USM. Ser. Șt. socioumanistice. 2002, 1, 
257-261. ISSN 1857-3622.

ȘAvGA, Alina. Conceptul şi particu-
larităţile tentativei de infracţiune. Ana-
lele șt. ale USM. Ser. Șt. socioumanistice. 
2004, 1, 329-334. ISSN 1857-3622.

ȘAvGA, Alina. Consumarea infrac-
ţiunii în materie de furt. Avocatul Po-
porului. 2001, 1-3, 47. ISSN 1819-7141.

ȘAvGA, Alina. Consumarea infrac-
ţiunii în materie de furt. Revista Naţi-
onală de Drept. 2000, 11, 29-30. ISSN 
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ȘAvGA, Alina. Criminalitatea în pe-
rioada de tranziţie. In: Criminalitatea 
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surile de prevenire și de combatere: ma-
terial conf. intern. șt.-pract., 18-19 apr. 
2003. Ch., 2003, pp. 162-165.

ȘAvGA, Alina. Delimitarea actelor 
preparatorii de actele de executare. 
Analele șt. ale USM. Ser. Șt. sociouma-
nistice. 2001, 1, 359-365. ISSN 1857-
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ȘAvGA, Alina. Formarea intenţiei 
infracţionale şi divulgarea ei. Analele 
șt. ale USM. Ser. Șt. socioumanistice. 
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tului la apărare” prin prisma legislaţi-
ei naţionale a rM şi a jurisprudenţei 
Curţii europene a Drepturilor Omului. 
Dialogi juridici. 2007, 1, 173-180.

ȘAvGA, Alina. Imposibilitatea pre-
gătirii şi tentativei de infracţiune. Bu-
letinul Asociaţiei Tinerilor Juriști. 1999, 
2 (15), 60-64.

ȘAvGA, Alina. Incriminarea acte-
lor preparatorii. Revista Naţională de 
Drept. 2000, 10, 34-35. ISSN 1811-
0770.

ȘAvGA, Alina. Infracţiunea – fapt 
epuizat. Revista Naţională de Drept. 
2001, 4, 41-44. ISSN 1811-0770.

ȘAvGA, Alina. Legea intermediară. 
In: Bilanţul activităţii știinţifice a USM 
pe anii 2000-2002: conf. corpului didac-
tico-știinţific. Șt. socioumanistice. vol. 
1. Ch., 2003, pp. 47-48.

ȘAvGA, Alina. Modalităţi specia-
le ale pregătirii de infracţiune. Revis-
ta Naţională de Drept. 2001, 1, 27-29. 
ISSN 1811-0770.

ȘAvGA, Alina. Pregătirea de infrac-
ţiune – o formă incriminată şi sancţi-
onată de legea penală. Analele șt. ale 
USM. Ser. Șt. socioumanistice. 2002, 1, 
262-269. ISSN 1857-3622.

ȘAvGA, Alina. Stadiile activităţii in-
fractorice. Bilanţul activităţii șt. a USM 
pe anii 1996/1997: conf. corpului didac-
tico-șt. Ch.: USM, 1998, pp. 20-21.

ȘAvGA, Alina. Temeiul răspunderii 
penale pentru infracţiunea neconsu-
mată. In: Bilanţul activităţii șt. a USM 
pe anii 1998/1999: conf. corpului didac-
tico-șt. Ch.: USM, 2000, pp. 37-38.

ȘAvGA, Alina. Tentativa improprie 
cu privire la obiectul infracţiunii. Avo-
catul Poporului. 2000, 10-12, 26-27. 
ISSN 1819-7141.

ȘAvGA, Alina. Tentativa improprie. 
Analele șt. ale USM. Ser. Șt. sociouma-
nistice. 2003, 1, 235-243. ISSN 1857-
3622.

ȘAvGA, Alina. Tentativa la infracţi-
unea complexă. In: Bilanţul activităţii 
știinţifice a USM pe anii 2000-2002: 
conf. corpului didactico-știinţific. Șt. 
socioumanistice. vol. 1. Ch., 2003, pp. 
45-46.
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ЧОБАНУ, И., A. ШАВГА и И. ЗА-

ПОРОЖАН. Аналитическая про-
грамма по курсу «Криминология». К.: 
Ce USM, 2003. 63 с.

 * * *
ШАВГА, Алина. Роль религии в 

процессе ресоциализации осужден-
ных к лишению свободы. В: Rolul in-
stituţiilor de învățământ al Serviciului 
Federal de Executare a Pedepselor din 
Federaţia Rusă în asigurarea funcţionă-
rii efective a sistemului execuţional-pe-
nal. vladimir, 2009, сс. 352-355. 

ȘCERBA Serghei s-a născut la 22 
septembrie 1938 în s. Klinok, reg. 

Breansk, rusia. În 1964 a absolvit In-
stitutul juridic din or. Saratov. Tot aco-
lo, în 1967-1970, a urmat aspirantura 
şi, în 1971, sub conducerea prof. v.A. 
POZNANSKI, a susținut teza de doc-
torat – Предварительное следствие 
по делам лиц с физическими и психи-
ческими недостат-
ками. 

În 1991, în cadrul 
Institutului de Cer-
cetări Știinţifice a 
Statului de drept şi 
Asigurării ordinii 
publice a Procuratu-
rii UrSS, a susținut Serghei Șcerba
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teza de doctor habilitat – Теоретиче-
ские основы и особенности уголовно-
го судопроизводства по делам лиц, 
страдающих физическими и психи-
ческими недостатками.

Pe parcursul a 11 ani, în perioada 
1965-1976 a fost anchetator superi-
or şi procuror în cadrul Procuraturii 
rSSM. În 1976-1998 a lucrat la Insti-
tutul Unional de cercetări ştiinţifice al 
MAI UrSS. Din 1998 a exercitat func-
ţia de şef de secţie la Institutul de cer-
cetare Institutul de Cercetare a Statului 
de drept şi Ordinii publice de pe lân-
gă Procuratura Generală a Federaţiei 
ruse. În 2007 a fost numit şef al De-
partamentului pentru reglementarea 
juridică a agenţiilor internaţionale de 
cooperare şi serviciului de urmărire 
penală, experienţă internaţională al 
Institutului de cercetare al Academi-
ei Procuraturii Generale a Federaţiei 
ruse.

Membru al Consiliului de experţi 
WAC rusia, al Consiliul legislativ al 
Ministerului de Interne rusia, al Aso-
ciaţiei Internaţionale de Drept penal 
(AIDP) şi al Asociaţiei Internaţionale 
al Procurorilor (IAP).

A publicat peste 200 de lucrări ştiin-
ţifice, inclusiv 30 monografii. 

Distincții: Savant emerit al Federaţiei 
Ruse, Colaborator de Onoare al Minis-
terului de Interne al Federaţiei ruse. 
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СНГ. M.: Юрлитинформ, 2012. 240 c.
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куратуры зарубежных стран. 
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справочник. M.: Юрлитинформ, 
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ЩЕРБА, С.П. et. al. Особенности 
расследования дел о бродяжничестве: 
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ЩЕРБА, Сергей, ред., Научно-
методический комментарий к Кон-
венции о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам (но-
вая редакция от 7 окт. 2002 года). 
M.: Юрлитинформ, 2007. 184 c. ISBN 
5932952954, 9785932952955.

ЩЕРБА, Сергей. Переводчик в рос-
сийском уголовном процессе: науч.-
практ. пособие. M.: Экзамен, 2005. 
416 c. ISBN 5-472-00726-7.

ЩЕРБА, Сергей. Предваритель-
ное следствие по делам лиц, страда-
ющих физическими и психическими 
недостатками: автореф. дис. Сара-
тов,1971. 14 с.

ЩЕРБА, Сергей. Теоретические 
основы и особенности уголовного су-
допроизводства по делам лиц, стра-
дающих физическими или психи-
ческими недостатками: дис. д-ра 
юрид. наук: 12.00.09. M., 1990. 499 c.

ЩЕРБА, Сергей. Теоретические 
основы и особенности уголовного су-
допроизводства по делам лиц, стра-
дающих физическими или психиче-
скими недостатками: автореф. дис. 
канд. юрид. наук. M., 1990. 59 c.

ȘCIUKINA Natalia s-a născut la 7 
februarie 1975 în or. Tiraspol. În 

1992-1997 a fost studentă a Facultăţii 
de Drept a Universității de Stat „T.G. 
Șevcenko” din or. Tiraspol. A făcut 
studii de doctorat la Universitatea de 
Stat „M.v. Lomonosov”, or. Moscova 
(1998-2001). 

În 2001 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.05-Dreptul muncii 
– Ответственность руководителя, 
иных ответственных лиц работода-
теля за нарушение законодательства 
о труде и охране труда, conducător şti-
inţific A.A. ABrAMOvA, dr., conf. univ.

Și-a început activitatea profesională, 
în 1994, în calitate de asistent anche-
tator al Direcției OAI or. Tiraspol. Din 
1997 şi-a desfăşurat activitatea profesi-
onală la Universitatea de Stat „T.G. Șe-
vcenko”: lector la Catedra disciplinelor 
juridice şi civile (1997-1998), docent la 
Catedra Disciplinelor juridice (2001-
2003), şef a al Catedrei dreptul muncii 
şi Drept ecologic (2003-2010), prorec-
tor de personal şi probleme juridice 
(2007-2009). În 2010 a fost numită şef 
la Catedra dreptul muncii şi drept civil 
a Universității de Stat „T.G. Șevcenko”. 

În 2007-2009 a fost expert în soluţio-
narea conflictului moldo-transnistrean 
(Proiectul IMPACT). Director al Cen-
trului metodic şi de studii al Federaţiei 
sindicatelor din Transnistria (volunta-
riat), din 2006. Membru al Sovietului 
ştiinţific consultativ 
al judecătoriei Supre-
me or. Tiraspol.

A făcut vizite şi 
stagii de instruire 
profesională: cunoş-
tinţă cu instituţiile 
democratice euro-
pene ONU, OSCe Natalia Șciukina
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(viena, Austria, 2009), la Institutul 
Democratic de vară (Strasbourg, Fran-
ţa, 2009), Integrarea europeană (Insti-
tutul de cercetări ştiinţifice europene, 
2009), seminare ale Asociaţiei politice 
externe a Moldovei (2007-2008), Men-
ţinerea păcii și soluţionarea conflictelor 
(Institutul PATrIr, românia (2007); 
Сommunity connections, USAID, USA, 
2007), Programul de pregătire a pro-
fesorilor sindicali (LOTSO, ICFTU, 
CSrM, 2005-2006), ICFTU CEE&NIS 
Women’s Network (2005), Integrare eu-
ropeană și Europa Mare (Universitatea 
de Stat „M.v. Lomonosov”, Moscova). 
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ник материалов науч.-практ. конф. 
Тираспольского филиала МАЭП. Ти-
располь, 2010, сс. 12-18.

ЩУКИНА, Наталья. Право на 
труд и защиту труда в системе соци-
альных конституционных прав че-
ловека. Вестник Академии Наук РМ. 
2008, 2, 37-38.

ЩУКИНА, Наталья. Правовое ре-
гулирование охраны и гигиены тру-
да в государствах – членах Европей-
ского Союза. В: Сборник материалов 
науч.-практ. конф. международного 
колледжа предпринимательской дея-
тельности. К., 2003, cc. 12-18.
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ЩУКИНА, Наталья. Роль совре-
менных профсоюзов в развитии от-
ношений социального партнерства 
в сфере труда. В: Человеческое раз-
витие в условиях формирования ры-
ночных отношений: cб. материалов 
науч.-практ. конф. К., 2007, cc. 34-40.

ЩУКИНА, Наталья. Социально-
трудовые отношения в сфере ма-
лого предпринимательства: тезисы 
статьи. В: Как начать собственный 
бизнес в Приднестровье: cправочник 
в помощь предпринимателю. Тира-
споль, 2006, cc. 52 -58.

ЩУКИНА, Наталья. Социальное 
партнерство как форма взаимодей-
ствия работников и работодателей в 
сфере труда. В: Сборник материалов 
науч.-практ. конф., посвященной 
17-летию Комратского Гос. Ун-та. 
Комрат, 2008, cc. 27-29.

ЩУКИНА, Наталья. Социальный 
диалог на уровне компании. Про-
фсоюзы – один из столпов граждан-
ского общества. В: Субрегиональ-
ное сотрудничество профцентров – 
вклад в улучшение социальной защи-
ты членов профсоюзов: cб. матери-
алов междунар. науч.-практ. конф. 
К., 2005, cc. 46-49.

ȘEREMET Igor s-a născut la 1 ianu-
arie 1981 în s. Ţănătari, r-nul Cău-

şeni. În 1998 a absolvit Școala medie nr. 
12 din s. varniţa, r-nul Anenii Noi. În 
1998-2003 a urmat studii la Academia 
de Drept din Moldova, specializarea 
Drept internaţional. A continuat studi-
ile la USM: magistratura (2003-2004) 
şi studiile de doctorat (2007-2011). 

În 2010 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.03-Drept privat – Re-
gimul juridic al succesiunii în dreptul in-

ternaţional privat, conducător ştiinţific 
violeta COjOCArU, dr. hab., prof. univ.

După absolvirea Academiei şi-a 
desfăşurat activitatea didactică la Ca-
tedra de drept internaţional şi drept al 
relaţiilor economice externe a Facultă-
ţii de Drept a USM în calitate de: lec-
tor asistent (2003-2004), lector (2008-
2012), lector superior (din 2012); disci-
plinele de predare: Dreptul internaţio-
nal privat, Dreptul internaţional public, 
Dreptul comerţului internaţional. 

În perioada 2004-2008 a fost inspec-
tor principal al CCCeC având gradul 
Locotenent major. În 2008-2010 a exer-
citat funcția de director general al SC 
Den Broker SRL – broker vamal, specia-
lizat în perfectarea declaraţiilor vamale. 
viceprimar al municipiului Bălți (2015).

În 2009 a devenit membru al Uniunii 
Avocaților din Moldova, în 2009-2010 
a fost avocat stagiar în BAA Casian și 
Avocaţii. 

În 2010 a efectuat stagiul de formare 
Drepturile omului, confidenţialitatea, 
nedescriminarea și repararea prejudici-
ilor morale ale persoanelor care trăiesc 
cu HIV, organizat de Institutul pentru 
Drepturile omului în cadrul Proiectu-
lui Reducerea impactului infecţiei HIV 
în RM. În 2010 a fost asistent la Proiec-
tul Abilitarea juridică a comunităţilor 
rurale prin intermediul unei reţele de 
para-juriști comunitari (Fundaţia So-
ros-Moldova).

A participat şi a 
prezentat comunicări 
şi rapoarte la con-
ferinţe şi seminare 
internaţionale: Pace, 
prosperitate, Drep-
turi ale omului, cre-
ativitate și inovare – 
răspunsuri europene Igor Șeremet
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provocărilor globale (Universitatea Per-
spectiva-INT, 2009), Educaţie și cerce-
tare într-un stat bazat pe Drept (USM), 
Integrarea interactivă a materialelor 
video în predarea dreptului (Consiliul 
Absolvenţilor Programelor de Schimb, 
Guvernul SUA, USM, 2010), raportor 
în cadrul Seminarului de instruire Re-
gimul juridic al succesiunii în dreptul 
internaţional privat din RM (2010), 
Notarul în calitate de organ al justiţiei și 
Discuţii de specialitate pe marginea Co-
dului civil al RM (Fundaţia Germană 
pentru Cooperare juridică Internaţi-
onală, 2010), Suport Ministerului Eco-
nomiei în pregătirea pentru negocierile 
Acordului de Liber Schimb Aprofundat 
și Comprehensiv RM-UE (ONG Cen-
trul european pentru Politică Comer-
cială şi de Drept, 2012).

Bibliografie selectivă:
ȘereMeT, Igor. Regimul juridic al suc-

cesiunii în dreptul internaţional privat: 
autoreferat (12.00.03). Ch, 2010. 21 p.

ȘereMeT, Igor. Regimul juridic al 
succesiunii în dreptul internaţional pri-
vat: tz. dr. (12.00.03). Ch., 2010. 164 p.

 * * *
COjOCArU, v. şi Igor ȘereMeT. 

explicaţii terminologice ale conceptu-
lui Dreptului la moştenire. Studia Uni-
versitatis. Ser. Șt. sociale. 2009, 8, 27-31. 
ISSN 1814-3199.

ȘereMeT, Igor. Aspecte conflictuale 
privind cerinţele legale pentru a putea 
moşteni şi deschiderea succesiunii. In: 
Perspectiva-INT. Ch., 2009, pp. 138-148.

ȘereMeT, Igor. Aspecte conflictuale 
privind partajul şi transmiterea ave-
rii succesorale. Revista Naţională de 
Drept. 2010, 1, 64-68. ISSN 1811-0770.

ȘereMeT, Igor. Condiţia juridică a 
străinului în dreptul succesoral. Ana-

lele șt. ale USM. Șt. Socioumanistice. 
2006, 1, 269-273. ISSN 1857-3622.

ȘereMeT, Igor. expuneri doctrina-
re şi jurisprudenţiale pe marginea con-
flictelor de calificări cu privire la regi-
mul matrimonial şi regimul succesoral. 
Revista Moldovenească de Drept Inter-
naţional și Relaţii Internaţionale. 2009, 
4, 108-121. ISSN 1857-1999.

ȘereMeT, Igor. Norma conflictuală 
cu privire la regimul matrimonial. Re-
vista Naţională de Drept. 2009, 10-12, 
155-161. ISSN 1811-0770.

ȘereMeT, Igor. Unele situaţii con-
flictuale de drept internaţional privat 
privind persoanele cu vocaţie succeso-
rală. Revista Naţională de Drept. 2010, 
2, 54-60. ISSN 1811-0770.

ȘTERBEţ Valeria s-a născut la 15 
noiembrie 1946 în s. Miciurin, r-

nul Drochia. După absolvirea Școlii 
Pedagogice din Soroca (1966), a lucrat, 
timp de un an, învăţătoare la Școala 
medie din s. rădenii vechi, r-nul Un-
gheni. Între anii 1967-1972 a urmat 
studii superioare la Facultatea de Drept 
a USM (Diplomă de merit). 

În 2003, la IFSD al AȘM, a susținut 
teza de doctorat – Probleme ale contro-
lului constituționalității legilor – studiu 
comparativ. 

În 1972, a fost consultant superior în 
Secţia de sistematizare a legislaţiei la Mi-
nisterului justitiei. În 1973 a fost numită 
judecător, din 1982 – preşedinte al jude-
catoriei Ungheni. A fost membru (1984) 
şi secretar (1990-1995) al Plenului jude-
catoriei Supreme. Din 1995, prin decret 
prezidential, a devenit inamovibilă, până 
la atingerea plafonului de vîrsta.

În 1996 a fost numită judecător la 
CSj a rM. Din 1998 - vicepreşedinte 
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al CSj şi preşedinte 
al Colegiului Penal. 
Prin decret preziden-
tial şi votul de încre-
dere al Parlamentului 
a devenit prima fe-
meie ministru al jus-
titiei din istoria ţării 
(1999). În 2001 a fost 
aleasă preşedinte al 

CSj şi reconfirmată în funcţia de jude-
cător al CSj. În acelaşi an a fost aleasă 
preşedinte al CSM. 

Ca membru al Consiliului coordona-
tor pentru Reforma judiciară și de drept 
de pe lângă Parlamentul rM, a parti-
cipat la elaborarea proiectelor de legi, 
privind Reforma judiciară și de drept, 
la ajustarea cadrului legislativ naţional, 
care reglementează principiile orga-
nizatorice ale funcţionarii sistemului 
judecătoresc naţional, în corelație cu 
standardele internaţionale. A partici-
pat la elaborarea legislaţiei naţionale a 
rM şi funcţionalitatea celor mai decisi-
ve reforme, adaptări şi modernizări din 
sistemul juridic naţional. 

A prezentat rapoarte şi comunicări la 
conferinţe regionale şi internaţionale 
în cadrul Consiliului europei, Pactului 
de Stabilitate pentru europa Centrală 
şi de Sud-est, în cadrul Iniţiativei Cen-
tral-europene, Adunării Parlamentare 
a Cooperării economice la Marea Nea-
gră, la Congresul al X-lea al ONU. 

A fost secretar al CeC pentru alegeri-
le locale din partea judecătoriei Supre-
me (1995) şi la alegerile prezidenţiale 
din partea CSj (1997). 

Mențiuni şi Distincții: titlul ştiinţi-
fico-didactic de profesor universitar, 
gradul superior de calificare al jude-
cătorului, titlul Veteran al sistemului 
judiciar (2003), Medalia Meritul Civic 

(1996), Ordinul Gloria Muncii (2001), 
Ordinul Republicii (2006).

Autor a peste 50 de publicații de spe-
cialitate.

Bibliografie selectivă:
ȘTerBeŢ, valeria et. al. Califica-

rea infracţiunilor. Proceduri speciale în 
procesul penal. Administrarea cauzelor 
de către judecătorul de instrucţie. Ch.: 
elan Poligraf, 2009. 264 p. ISBN 978-
9975-66-093-8; 978-9975-66-124-9.

ȘTerBeŢ, valeria et. al. Drept pro-
cesual penal. Conducerea și efectuarea 
urmării penale de către procuror. Ch.: 
elan Poligraf, 2008. 208 p. ISBN 978-
9975-66-093-8; 978-9975-66-094-5.

ȘTerBeŢ, valeria et. al. RM. Curtea 
Supremă de Justiţie: 10 ani de la înfiinţa-
re. Coord. viorel FrUNZĂ. Ch.: Carti-
er, 2006. 88 p. ISBN 978-9975-79-417-6.

ȘTerBeŢ, valeria, Mihail AvrAM 
şi Tudor POPOvICI. Ghidul judecă-
torului de instrucţie. Coord. valeriu 
ZUBCO. Ch.: Cartier, 2008. 664 p. 
ISBN 978-9975-79-452-7.

ȘTerBeŢ, valeria, raisa BOTeZA-
TU, Sergiu FUrDUI et. al. Adminis-
trarea eficientă a justiţiei. Ch.: Cartier, 
2006. 364 p. ISBN 978-9975-79-392-6.

ȘTerBeŢ, valeria, resp. de ed. Cule-
gere de hotărâri ale Plenului Curţii Su-
preme de Justiţie (1974-2002). Coord. 
C. PLATON. Ch.: Centrul de Drept 
al Avocaților, 2002. 436 p. ISBN 9975-
9650-2-4.

ȘTerBeŢ, valeria, Sergiu BrÎNZĂ 
şi vitalie STATI. Drept penal. Ch.: elan 
Poligraf, 2008. 216 p. ISBN 8-9975-66-
093-8; 978-9975-66-095-2.

ȘTerBeŢ, valeria. Probleme ale con-
trolului constituţionalităţii legilor (stu-
diu comparativ): autoreferat (12.00.02). 
Ch., 2003. 20 p.

Valeria Șterbeț
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ȘTerBeŢ, valeria. Probleme ale con-
trolului constituţionalităţii legilor: (Studiu 
comparativ). red. Gheorghe COSTACHI. 
Ch., 2003. 192 p. ISBN 9975-78-243-4.

ȘTerBeŢ, valeria. Reforma judicia-
ră și de drept în RM: Realizări, proble-
me, perspective. Ch., 2005. 312 p. ISBN 
9975-78-370-8.

vICTerNICeAN, Dumitru, elena 
BeLeI, valeria ȘTerBeŢ et. al. Metodo-
logia întocmirii actelor procesual civile. 
Metodologia întocmirii actelor proce-
durale penale în faza de judecată. Me-
todologia întocmirii actelor procedurale 
contravenţionale. Întocmirea actelor pro-
cedurale în faza de urmărire penală. Ch.: 
elan Poligraf, 2009. 336 p. ISBN 978-
9975-66-093-8; 978-9975-66-132-4.

ȘVARţ Hanaan, doctor habilitat în 
drept, profesor universitar. În 1938, 

la Universitatea de Stat „M.v. Lomo-
nosov”, or. Moscova, a susținut teza de 
doctorat cu tema - Значение вины в 
обязательствах из причинения вре-
да. Tot acolo, în 1956, a susținut teza 
de doctor habilitat, cu tema Договоры 
автомобильной перевозки по совет-
скому гражданскому праву.

În 1959 a avut un rol semnificativ în 
istoria Facultăţii de Drept a USM, fiind 
primul şef al Catedrei de Drept şi pro-
cedură civilă. În perioada 1959-1967, 
a constituit corpul profesoral-didactic 
al Catedrei, iniţiind pregătirea cadrelor 
ştiinţifice în doctorantură. Cercetător 
neostenit, şi-a adus obolul la implica-
rea tineretului în activitatea ştiinţifică. 
Pe parcursul celor 7 ani de activitate la 
Catedra de drept şi procedura civila, 
a instruit şapte doctori în drept. Unul 
din fondatorii ştiinței, privind Răspun-
derea civilă delictuală.

Bibliografie selectivă:
САНТАЛОВ, А.И., А.В. СУРИ-

ЛОВ, Х.И. ШВАРЦ et. al. Тезисы до-
кладов и сообщений на межвузов-
ской конференции по теоретиче-
ским и методологическим пробле-
мам правовой науки. Отв. ред. А.В. 
СУРИЛОВ. К., 1965. 234 c. 

САНТАЛОВ, А.И., А.В. СУРИ-
ЛОВ, Х.И. ШВАРЦ et. al. Ученые за-
писки. Ученые записки Кишиневско-
го Ун-та. Редкол. А.И. САНТАЛОВ. 
К., 1964. 117 c. 

ТЮТЕКИН, Ю.И. и Х.И. ШВАРЦ. 
Правовая охрана природы Молда-
вии. Очерки советского природоох-
ранительного права. К.: Картя Мол-
довеняскэ, 1964. 296 c. 

ШВАРЦ, Х.И. et. al. Советское 
гражданское право: учеб. пособие. 
Отв. ред. В.А. РЯСЕНЦЕВ. М.: Изд-
во ВЮЗИ, 1955. 220 c. 

ШВАРЦ, Х.И. et. al. Советское 
гражданское право: учеб. Т. 1. Отв. 
ред. В.А РЯСЕНЦЕВ. М.: Юрид. лит., 
1965. 560 c. 

ШВАРЦ, Х.И. Договор автомо-
бильной перевозки. М.: Госюриздат, 
1955. 200 c. 

ШВАРЦ, Х.И. Договоры автомо-
бильной перевозки по советскому 
гражданскому праву: автореф. дис. 
д-ра юрид. наук. М., 1956. 24 c. 

ШВАРЦ, Х.И. Значение вины в 
обязательствах из причинения вре-
да. М., 1939.

ШВАРЦ, Х.И. Правовое регулиро-
вание перевозок на автомобильном 
транспорте. М.: Юрид. лит., 1966. 264 c. 

 * * *
ШВАРЦ, Х.И. О системе транс-

портного права и его источников. 
В: Ученые записки Кишиневского Ун-
та. К., 1964, cc. 28-35.



TABUNCIC Tatiana s-a născut la 
13 noiembrie 1977 în s. Crocmaz, 

r-nul Ștefan vodă. A absolvit Faculta-
tea de Drept a USM – studii de licență 
(2000) şi studii de masterat (2001).

În 2006 a susținut teza de docto-
rat – Gajul ca mijloc de garantare a 
executării obligaţiilor, specialitatea: 
12.00.03-Drept privat (Drept civil), 
conducător ştiinţific Sergiu BĂIeȘU, 
dr., conf. univ. 

Din 2002 şi-a desfăşurat activitatea la 
Catedra drept civil a USM: lector, lector 
superior (2006-2007), lector universi-
tar (2012), conferențiar universitar (din 
2013); discipline de predare – Drepturile 
reale, Teoria generală a obligaţiilor. Din 
2014 a exercitat funcția de prodecan al 
Facultății de Drept a USM. Membru al 
Consiliului Facultății de Drept.

În 2010-2012 a făcut stagiu de studi-
ere a limbii italiene – Corso di Conos-
cenza della Lingua Italiana, livello C2 
CeLI 5, Università per stranieri di Pe-
rugia, CvCL, Centro per la valutazione 
e le certificazioni linguistiche. 

Și-a adust contribuția la elaborarea Co-
mentariului asupra Codului Civil al RM.

A prezentat comunicări la conferințe 
internaționale: Dreptul vecinătăţii 
(USM, 2002), Dreptul de abitaţie: aspec-
te teoretico-practice (Chişinău, 2013). 

Bibliografie selectivă:
TABUNCIC, Tatiana. Gajul ca mijloc 

de garantare a executării obligaţiilor: 
autoreferat al tz. dr. de doctor în drept. 
Ch., 2006. 26 p.

TABUNCIC, Tatiana. Gajul ca mijloc 
de garantare a executării obligaţiilor. 
Arad: Concordia, 2006. 182 p. ISBN 
973-7955-81-1.

 * * *
TABUNCIC, Tatiana şi Gheorghe 

BOTeA. efectele gajului în conformi-
tate cu legilaţia şi practica instanţelor 
de judecată din rM. In: Insituţii juridi-
ce contemporane în contextul integrării 
României în Uniunea Europeană: simp. 
naţ. cu participare intern. ed. a Iv-a. 
Bucureşti, 2010, pp. 53-62.

TABUNCIC, Tatiana. Aspecte ge-
nerale privind noţiunea şi caracterele 
juridice ale contractului de gaj. Revis-
ta Naţională de Drept. 2005, 7, 49-48. 
ISSN 1811-0770.

TABUNCIC, Tatia-
na. Aspecte generale 
privind reglemntarea 
gajului legal. Revista 
Naţională de Drept. 
2004, 10, 45-46. ISSN 
1811-0770.

TABUNCIC, Tati-
ana. Dreptul vecină- Tatiana Tabuncic

T
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tăţii. In: Bilanţul activităţii știinţifice a 
USM în anii 2000-2002: conf. corpului 
didactico-șt., 30 sept. 2003. Ch.: USM 
2003, pp. 73-75.

TABUNCIC, Tatiana. Particulari-
tăţile gajării întreprinderii – complex 
matrimonial unic. In: Învățământul su-
perior și cercetarea – piloni ai societăţii 
bazate pe buna credinţă. Ch. 2006, pp. 
420-425.

TABUNCIC, Tatiana. Particularităţi-
le gajării mărfurilor aflate în circulaţie. 
Revista Naţională de Drept. 2004, 2, 36-
37. ISSN 1811-0770.

TABUNCIC, Tatiana. Particularitățile 
gajării drepturilor patrimoniale. Anale-
le șt. ale USM. Ser. Șt. socioumanistice. 
2006, 1, 22-26. ISSN 1857-3622.

TABUNCIC, Tatiana. regimul juri-
dic specific al banilor ca obiect al gaju-
lui. Revista Naţională de Drept. 2004, 1, 
44-45. ISSN 1811-0770.

TABUNCIC, Tatiana. Unele particu-
larităţi ce ţin de natura juridică a gaju-
lui bunurilor mobile. Revista Naţională 
de Drept. 2003, 12, 38-39. ISSN 1811-
0770.

TAȘCĂ MIHAIL s-a născut la 10 
noiembrie 1959 com. Buţeni, r-

nul Hânceşti. În 1977 a absolvit Școala 
medie din satul natal. A făcut studii la 
Facultatea de Drept a USM, pe care a 
absolvit-o în 1987. A urmat doctoran-
tura în cadrul Universităţi Bucureşti, 
specialitatea Drept comercial (1994-
1998) şi la Facultatea de Drept a USM 
(2004-2005).

În 2005 a susținut teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.01-Teoria generală a 
dreptului – Izvoarele dreptului privat în 
Basarabia, conducător ştiinţific elena 
ArAMĂ, dr. hab., prof. univ.

Și-a început acti-
vitatea profesională 
ca jurist la Primăria 
râbnița (1987-1990). 
În 1992-1994 a fost 
registrator de stat la 
Camera Înregistrării 
de Stat a Ministeru-
lui justiţiei din rM. 
A exercitat funcţia de 
jurist la Societatea pentru refugiaţi din 
Moldova (1999-1999). În 1999-2000 a 
fost reporter la ziarul „Mesagerul”. 

În 2000 şi-a început activitatea di-
dactică în calitate de lector la Centrul 
pentru instruirea cadrelor justiţiei pe 
lângă Ministerul justiţiei al rM. A în-
deplinit funcţia de redactor şef al Re-
vistei de drept Privat (2001-2006). În 
2006 a devenit cercetător ştiinţific su-
perior la IISD al AȘM. 

A efectuat funcţii extra-curricula-
re: membru al CȘS pentru conferirea 
gradului ştiinţific de doctor în drept, la 
specialitatea 12.00.01-Teoria generală a 
dreptului; Istoria statului și dreptului; Is-
toria doctrinelor politice și de drept (din 
2006), membru al SȘP (din 2006), mem-
bru al Colegiului de redacţie al revistei 
Destin Românesc (din 2008), membru 
al Biroului Asociaţiei Istoricilor din rM 
(din 2008), secretar al Comisiei prezi-
denţiale pentru studierea şi aprecierea 
regimului comunist totalitar din rM 
(2010), colaborator extern al ziarului 
Timpul (2006-2011), membru al Grupu-
lui de experţi al AȘM prin care s-a apro-
bat Hotărârea AȘM Cu privire la sem-
nificaţia Zilei de 23 august 1940 (2010), 
colaborator extern al ziarului Adevărul 
(din 2011), membru fondator al grupu-
lui de iniţiativă Anul 1812 şi al Biroului 
de conducere al Asociaţiei Civice Anul 
1812 privind 200 de ani de la anexarea 

Mihail Tașcă
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Basarabiei de către Imperiul rus (2011), 
director al Institutului de Studiu al Ar-
hivelor (din 2011), secretar general de 
redacţie la Revista de Știinţe Penale 
(2005-2009), secretar ştiinţific la Studii și 
Cercetări Juridice (2007-2010). În 1990-
1992 a ocupat funcţii elective în cadrul 
Frontului Popular Creştin Democrat.

A prezentat comunicări la conferinţe 
ştiinţifice naţionale şi internaţionale: 
Unirea din 1859 și constituirea Româ-
niei moderne (Chişinău, 2011), 93 de 
ani de la Unirea Basarabiei cu Româ-
nia (Chişinău, 2011), 70 de ani de la 
primul val de deportări din RM (2011), 
Sesiunea ştiinţifică anuală a Muzeu-
lui Naţional de Arheologie şi Istorie a 
Moldovei (2011), Accesul la dosarele 
persoanelor supuse represiunilor politice 
în perioada regimului comunist (Arhiva 
Naţională a rM, 2011), Convenţia Uni-
versală a drepturilor omului prin pris-
ma a 20 de ani de independenţă a RM 
(IISD, 2011), Contribuţii la dezvolta-
rea doctrinară a dreptului. în honorem 
Elena Aramă, doctor habilitat în drept, 
profesor universitar. Om emerit (2009), 
Sfatul Ţării: Generator și promotor al 
unirii Basarabiei cu România (2008), 
Zilele culturii polone (Suceava, româ-
nia, 2007), Sesiunea ştiinţifică anuală 
din domeniul ştiinţelor socio-umane, 
filiala Cluj-Napoca a Academiei ro-
mâne (Cluj-Napoca, românia, 2003), 
Proiectul Codului civil – probleme și 
realizări (USM, Uniunea juriştilor din 
Moldova, 2002), Probleme actuale ale 
dreptului românesc (filiala Cluj-Napoca 
a Academiei române, românia, 2002).

Autor a peste 50 de publicaţii, inclusiv 
monografii, articole ştiinţifice, recenzii.

Mențiuni şi distincţii: Menţiune spe-
cială la gala premiilor 10 jurnaliști ai 
anului, (Ziarului Adevărul, 2012), Tro-

feul Clopotul de bronz (2012), Laureat 
al ziarului Timpul cu menţiunea Pen-
tru că a transformat anul 2008 în anul 
Unirii de la 1918 (2008), Premiul III al 
Ambasadei Poloniei de la Chişinău la 
concursul Moștenire (2008), Diploma 
Mișcării Acţiunea Europeană, pentru 
contribuţii la menţinerea spiritualităţii 
româneşti în Basarabia (2008), Ordinul 
de onoare (2010), Diploma Guvernului 
rM de gradul III (2016).

Bibliografie selectivă:
SAveNCO, Mihail. Legile locale din 

Basarabia și jurisprudenţa Imperiului 
Rus. ed. îngrijită de elena ArAMĂ şi 
Mihai TAȘCĂ. Ch.: Cartea juridică, 
2012. 132 p.

TAȘCĂ, Mihai şi Alexandru POSTI-
CĂ. Accesul la arhive în RM (studiu și 
jurisprudenţă). Ch.: Pontos, 2011. 160 
p. ISBN 978-9975-51-263-3.

TAȘCĂ, Mihai şi Silvia GOrIUC, 
coord. In honorem Andrei Smochină. 
Studii de drept național. Ch.: Cartea 
juridică, 2013. 392 p. ISBN 978-9975-
4078-9-2.

TAȘCĂ, Mihai, resp. de ed. Cimitirul 
eroilor din Chișinău, Recviem sau Re-
naissance. Ch.: Bons Offices, 2011. 48 
p. ISBN 978-9975-80-527-8.

TAȘCĂ, Mihai, resp. de ed. Ghidul 
arhivelor din RM. Ch.: Pontos, 2011. 
204 p. ISBN 978-9975-51-282-4.

TAȘCĂ, Mihai. Izvoarele dreptu-
lui privat în Basarabia: autoreferat 
(12.00.01). Ch., 2005. 23 p.

TAȘCĂ, Mihai. Izvoarele dreptului 
privat în Basarabia: tz. dr. (12.00.01). 
Ch., 2005. 159 p.

 * * *
TAȘCĂ, Mihai şi Gheorghe NeGrU. 

represiunile politice din rASM în anii 
1937-1938 (operaţiunea culăcească şi 
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operaţiunea română). In: Fără drept 
de prescripţie. Aspecte ale investigării 
crimelor comunismului în Europa. Ch.: 
Cartier, 2011, pp. 429-455.

TAȘCĂ, Mihai şi Gheorghe Ne-
GrU. represiunile politice din rAS-
SM în anii 1937-1938 („operaţiunea 
culăcească” şi „operaţiunea română”). 
Destin Românesc. 2010, 1, 40-60. ISSN 
1857-1964.

TAȘCĂ, Mihai şi Mircea Dan BOC-
ȘAN. vespasian erbiceanu. Pandectele 
Române. 2004, 5, 247-259. ISSN 1582-
4756.

TAȘCĂ, Mihai. Accesul la arhive în 
rM, cu referire la depozitele speciale 
de stat din cadrul SIS şi MAI. Acade-
mos. 2010, 4(19), 29-34.

TAȘCĂ, Mihai. Andronachi Donici 
– codul său de legi şi influenţa acestuia 
asupra dreptului din Basarabia. Revista 
de Drept Privat. 2001, 2, 130-142. ISBN 
9975-940-35-8.

TAȘCĂ, Mihai. Andronachi Donici. 
In: Calendar Naţional. Ch., 2004, pp. 
304-307.

TAȘCĂ, Mihai. Aspecte din Drep-
tul comercial al Basarabiei. Revista 
de Drept Privat. 2003, 1, 66-77. ISBN 
9975-940-35-8.

TAȘCĂ, Mihai. Aspecte din Dreptul 
comercial al Basarabiei. Revista Naţi-
onală de Drept. 2005, 4, 60-68. ISSN 
1811-0770.

TAȘCĂ, Mihai. Considerațiuni pri-
vind profesiunile liberale. Avocatura 
– regina profesiunilor liberale. Orga-
nizarea avocaturii în rM în viziunea 
profesiunilor proiectelor de lege al 
Comisiei juridice a Parlamentului şi 
cel al Prezidiului colegiului avocaţilor. 
Avocatul Poporului. 1998, 8, 6-11. ISSN 
1819-7141.

TAȘCĂ, Mihai. Daniel CIUGUreA-

NU – prim ministru independenţei şi 
al unirii Basarabiei cu românia. Des-
tin Românesc. 2008, 2, 119-129. ISSN 
1857-1964.

TAȘCĂ, Mihai. Dimitrie Alexan-
dresco – patriarhul Dreptului civil ro-
mân. Revista de Drept Privat. 2003, 3, 
100-107. ISBN 9975-940-35-8.

TAȘCĂ, Mihai. Din tehnica elaboră-
rii marilor monumente juridice legisla-
tive. Curierul Judiciar. 2000, 1, 31-36. 
ISSN 1582-7526.

TAȘCĂ, Mihai. Dreptul la memorie. 
Unele aspecte privind investigarea cri-
melor comunismului în rM. In: în ho-
norem Andrei Smochină. Studii de drept 
naţional. Ch., 2012.

TAȘCĂ, Mihai. Dreptul privat româ-
nesc în Basarabia după 1918. In: Per-
gament: anuarul Arhivelor RM. 2004-
2005, pp. 107-119.

TAȘCĂ, Mihai. Dumitru Groapă. 
Revista INJ. 2012, 4. ISSN 1857-2405.

TAȘCĂ, Mihai. extinderea dreptu-
lui românesc în Basarabia după Marea 
Unire din 1918 şi unificarea legislativă 
cu cea din vechiul regat. In: Analele șt. 
ale USM, Ser. nouă, nr. 7. Șt. juridice. 
Ch.: USM, 2005, 8, 2005, pp. 14-30.

TAȘCĂ, Mihai. Fals, plagiat şi in-
competenţă în lucrarea lui victor Ste-
paniuc „evoluţia statalităţii moldove-
neşti în epoca contemporană. Destin 
Românesc. 2009, 1, 53-73. ISSN 1857-
1964.

TAȘCĂ, Mihai. File din istoria şi or-
ganizarea administrativă a judeţului 
Cahul (de la constituire până în pre-
zent). In: în honorem Ion Șișcanu. Stu-
dii de istorie a românilor. Cahul, 2011, 
pp. 475-508.

TAȘCĂ, Mihai. Împroprietărirea de-
putaţilor Sfatului Ţării la 10 ani de la 
Marea Unire şi litigiul unor foşti depu-
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taţi cu Ministerul Agriculturii şi Do-
meniilor. Studii și Cercetări Juridice. 
2006, 1-2, 32-42.

TAȘCĂ, Mihai. Instanţe judecătoreşti 
cu caracter special în sistemul judecă-
toresc al Basarabiei. In: Dimensiunea 
știinţifică și praxiologică a dreptului. 
Contribuţii la dezvoltarea doctrinară 
a dreptului, în honorem Elena Aramă, 
doctor habilitat în drept, profesor uni-
versitar. Om emerit: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 14-15 mart. 2009. Ch.: 
Bons Offices, 2009, pp. 358-378.

TAȘCĂ, Mihai. Introducerea dreptu-
lui penal românesc în Basarabia după 
Unirea din anul 1918. Revista de Știinţe 
Penale. 2007, III, 143-152. ISSN 1812-
3392.

TAȘCĂ, Mihai. Leon Casso – emi-
nent jurist basarabean. Revista de 
Drept Privat. 2003, 2, 91-102. ISBN 
9975-940-35-8.

TAȘCĂ, Mihai. Leon Casso. In: Ca-
lendar Naţional. Ch., 2005, pp. 192-
193.

TAȘCĂ, Mihai. Limba română şi 
grafia latină în scrierile anticomuniste 
din rSS Moldovenească. In: în hono-
rem Alexandru Moșanu. Studii de isto-
rie medievală, modernă și contempora-
nă a românilor. Cluj-Napoca, 2012, pp. 
559-574.

TAȘCĂ, Mihai. Morminte răzleţe, 
grupuri de morminte şi cimitire ale 
eroilor dezrobirii Basarabiei în pla-
sa Hânceşti judeţul Lăpuşna. Destin 
Românesc. 2010, 3-4, 208-240. ISSN 
1857-1964.

TAȘCĂ, Mihai. Moțiunea de Unire a 
judeţului Orhei cu românia (25 mart. 
1918). Destin Românesc. 2008, 1, 119-
129. ISSN 1857-1964.

TAȘCĂ, Mihai. Pan Halippa – croni-
ca unei condamnări. Destin Românesc. 

2008, 3, 119-129. ISSN 1857-1964.
TAȘCĂ, Mihai. Particularităţile apli-

cării dreptului local în județele Izmail 
şi Cetatea Albă (Ackerman) în perioa-
da anexării Basarabiei la Imperiul rus. 
Revista Naţională de Drept. 2005, 5, 56-
63. ISSN 1811-0770.

TAȘCĂ, Mihai. Petru Manea – au-
torul primului Cod civil pentru Basa-
rabia. Revista de Drept Privat. 2001, 1, 
153-166. ISBN 9975-940-35-8.

TAȘCĂ, Mihai. Petru Manea. In: 
Calendar Naţional. Ch., 2004, pp. 351-
353.

TAȘCĂ, Mihai. Polonezi în primul 
parlament al Basarabiei – Sfatul Ţării 
(1917-1918). In: Comunitatea popoare-
lor și culturilor. În lumea relaţiilor polo-
ne-române: materialele simp. Suceava, 
2008, pp. 142-156.

TAȘCĂ, Mihai. Precizări la biografii-
le deputaţilor Sfatului Ţării: Ion Incul-
te, Dumitru Groapă şi elena Alistair-
romanescu. Destin Românesc, 2007, 1, 
119-129. ISSN 1857-1964.

TAȘCĂ, Mihai. reflecţii pe marginea 
hotărârii Curţii Constituţionale a r. 
Moldova privind controlul constituţio-
nalităţii unor prevederi din Legea avo-
caturii. Revista de Drept Privat. 2001, 2, 
5-27. ISBN 9975-940-35-8.

TAȘCĂ, Mihai. regimul juridic al 
comercianților în dreptul român şi în 
dreptul rM. Revista de Drept Privat. 
2001, 1, 22-42. ISBN 9975-940-35-8.

TAȘCĂ, Mihai. Tricolorul lui Gheor-
ghe Muruziuc. In: Simbolurile naţiona-
le ale RM. Ch.: Bons Offices, 2010, pp. 
180-181.

TAȘCĂ, Mihai. Un document ine-
dit scris de Dumitru Mârza, deputat 
în Sfatul Ţării, ce reflectă evenimen-
tele din Basarabia din anii 1917-1918. 
Transilvania. 2008, 3, 60-67.
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TAȘCĂ, Mihai. vespasian erbiceanu. 
In: Calendar Naţional. Ch., 2005, pp. 
333-335.

TAȘCĂ, Mihai. vespasian erbiceanu 
– arhitectul dreptului românesc în Ba-
sarabia. Revista de Drept Privat. 2002, 
1, 83-99.

TAȘCĂ, Mihai. vespasian erbiceanu 
primul preşedinte al Curţii de Apel din 
Chişinău. Revista INJ. 2012, 2. ISSN 
1857-2405.

TAȘCĂ, Mihai. vladimir Bodescu, 
magistrat şi unificator de ţară. Revista 
INJ. 2012, 3. ISSN 1857-2405.

TAȘCĂ, Mihai. votul din 27 martie 
1918 al Sfatului Ţării şi schimbarea la 
faţă a Basarabiei interbelice. Biblio Po-
lis. 2008, 1, 48-52. ISSN 1811-900X.

„Operațiunea Română” din RASS 
Moldovenească în Marea Teroare sta-
linistă: 1937-1938. Lucrare îngrijită 
de dr. în drept Mihai TAȘCĂ. Ch.: 
Serebia, Cartea juridică, 2014 . 944 p. 
ISBN 978-9975-4374-1-7; ISBN 978-
99753003-0-8. 

Dezrobirea Basarabiei: 22 iunie 1941-
23 august 1944. Lucrare îngrijită de dr. 
în drept Mihai TAȘCĂ. Ch.: Serebia, 
2016. 648 p. ISBN 978-9975-4374-2-4.

Raptul Basarabiei, Nordului Buco-
vinei și Ținutului Herța din 28 iunie 
1940 (Materialele Conferinței științifice 
internaționale „75 de ani de la anexarea 
de către URSS a Basarabiei, Nordului 
Bucovinei și Ţinutului Herța – 28 iunie 
1940”. Chișinău, 12-13 iunie 2015). vol. 
îngrijit de Mihai TAȘCĂ, Ilie POPA şi 
Anatol PeTreNCU. Ch.: Cartea juri-
dică, Serebia, 2015. 392 p: foto.color. 
ISBN 978-9975-3111-0-6.

SAveNCO, Mihail. Legile locale din 
Basarabia și jurisprudenţa Imperiului 
Rus. Coord. Mihai TAȘCĂ şi elena 
ArAMĂ, coord. Ch.: Cartea juridică, 

2012 132 p. ISBN 978-9975-4436-3-0.
TAȘCĂ, Mihai şi Alexandru POS-

TICĂ. Accesul la arhive în Republica 
Moldova (studiu și jurisprudenţă). Ch.: 
Pontos, 2011. 160 p. ISBN 978-9975-
51-263-3.

TAȘCĂ, Mihai şi Boris GĂINĂ, co-
ord. Deputatul în Sfatul Ţării Andrei 
Găină – unificator de ţară. Ch.: Lexon-
Prim, 2013. 184 p. ISBN 978-9975-
4476-7-6.

TAȘCĂ, Mihai şi Silvia GOrIUC, co-
ord. In honorem Andrei Smochină. Studii 
de drept național. Ch.: Cartea juridică, 
2013. 392 p. ISBN 978-9975-4078-9-2.

TAȘCĂ, Mihai şi Wolfram NIeSS, Dez-
membrarea României: anexarea de către 
URSS a Basarabiei, Nordului Bucovinei și 
Ţinutului Herţa-1940. (Studiu și culegere 
de documente). Ch.: Cartea juridică, Sere-
bia, 2015. 1044 p. ISBN 978-9975-3003-
4-6; ISBN 978-9975-128-41-4.

TAȘCĂ, Mihai, Boris NeGrU şi 
Gheorghe AvOrNIC et. al., coord. 
Dimensiunea știinţifică și praxiologică 
a dreptului: materialele conf. șt.-intern. 
Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a 
dreptului”, In honorem Elena Aramă, 
dr. hab. în drept, prof. univ. Om emerit. 
14-15 mart. 2009. Ch.: Bons Offices, 
2009, 448 p. ISBN 978-9975-80-291-8.

TAȘCĂ, Mihai, resp. de ed. Cimitirul 
eroilor din Chișinău, Recviem sau Re-
naissance. Ch.: Bons Offices, 2011. 48 
p. ISBN 978-9975-80-527-8.

TAȘCĂ, Mihai, resp. de ed. Ghidul 
arhivelor din RM. Ch.: Pontos, 2011. 
204 p. ISBN 978-9975-51-282-4.

TAȘCĂ, Mihai. Izvoarele dreptu-
lui privat în Basarabia: autoreferat 
(12.00.01). Ch., 2005. 23 p.

TAȘCĂ, Mihai. Izvoarele dreptului 
privat în Basarabia: tz. dr. (12.00.01). 
Ch., 2005. 159 p.
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TATAROV Sergiu s-a născut la 
7 iunie 1969 în mun. Chişinău. 

A absolvit Colegiului de Informatică 
şi Drept din Chişinău (specializarea 
Drept, 1990) şi Facultatea de Drept 
a USM (1997). A făcut masteratul în 
domeniul Relaţiilor internaţionale la 
AAP şi studii de doctorat la AȘM.

În 2005 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.02-Drept public 
– Controlul administrativ exercitat de 
executivul central asupra activităţii 
autorităţilor administraţiei publice 
locale în RM, conducător ştiinţific 
Anatolie BANTUȘ, dr., prof. univ.

Și-a început activitatea profesională 
ca inspector la Secţia asistenţă socială, 
sect. Centru, Chişinău (1990), ulterior, 
a fost consultant jurist în Ministerul 
Muncii, Protecţiei sociale şi Familiei 
(1993-1997). 

Din 1997 a avut funcții în struc-
turile Guvernului rM: consultant 
principal în Cancelaria de Stat/Apa-
ratul Guvernului rM (1997-2005), 
consilier principal de stat al prim-
ministrului rM şi şef al grupului 
de experţi în reforma administraţiei 
publice, (2005-2007), vice minis-
tru al Administraţiei publice locale 
(2007-2008).

În 2008-2009 a exercitat funcţia de 
avocat-stagiar. Din 2005 şi-a început 
activitatea didactică în calitate de lec-
tor universitar la AAP.

A făcut stagii de instruire profe-
sională: Analiza comparativă pri-
vind descentralizarea administrativă 
(Universitatea Tennessee-Knoxville, 
SUA, 2009-2010), Sisteme și reforme 
administrative (Business manage-
ment şcoală, Comisia de la veneţia, 
Italia, 2005), Programul de training 
în reforme administrative (Glasgow 

Civil Service Colle-
ge, Marea Britanie, 
1999). 

A prezentat co-
municări la multiple 
conferinţe internaţi-
onale şi naţionale şti-
inţifico-practice.

Mențiuni: Diplo-
ma Guvernului RM 
de gr. II.
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alităţi și perspective: materialele conf. 

Sergiu Tatarov
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RM: materialele conf. intern. șt.-pract., 
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TATArOv, Sergiu. Statutul funcţio-
narului public în rM în contextul re-
formei APC şi integrării europene. In: 
Consolidarea administraţiei publice în 
contextul edificării statului de drept 
în RM: materialele conf. intern. șt.-
pract., 22 mai 2007. Ch.: AAP, 2007, 
pp. 19-23.

TATArOv, Sergiu. Unele aspecte 
comparative privind sorgintea des-
centralizării în sistemul administraţiei 
publice în rM şi din SUA. In: Teoria și 
practica administrării publice: materia-
lele conf. intern. șt.-pract., 21 mai 2010. 
Ch.: AAP, 2010, pp. 148-153.

TATArOv, Sergiu. Unele conside-
raţii privind evoluţia formelor contro-
lului administrativ al activităţii auto-
rităţilor administraţiei publice locale. 
Legea și viaţa. 2004, 11, 27-32. ISSN 
1810-309X.

TATArOv, Sergiu. Unele conside-
raţiuni privind evoluţia administraţiei 
publice în rM. In: AAP – centru naţio-
nal de formare și instruire a personalu-
lui din serviciul public: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 25 mai 2006. Ch.: Sec-
ţia activitate editorială a AAP, 2006, pp. 
16-22.

TATArOv, Sergiu. Unele prerogative 
ale executivului central, privind con-
trolul administrativ al activităţii auto-
rităţilor administraţiei publice centrale 
şi locale. In: Administraţia publică: as-
pecte practico-știinţifice, problemele și 
perspectivele: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 30 ian. 2004. Ch., 2004, pp. 
36-43.
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 * * *
ТАТАРОВ, Сергей. Префект и 

местные выборные лица, как пред-
ставители гражданского общества. 
В: Aspecte juridice ale societăţii civile: 
realităţi și perspective: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 26-27 febr. 2003. Ch.: 
Tip. Centrală, 2003, сс. 472-475.

TĂBÎRţĂ Adrian s-a născut la 5 
noiembrie 1981 în or. Chişinău. În 

1999 a absolvit Liceul teoretic româno-
francez „Gh. Asachi” şi a devenit stu-
dent al Facultăţii de Drept a USM. Tot 
la USM a urmat şi studiile de maste-
rat (2003-2004) şi studiile de doctorat 
(2004-2008). 

În 2011 a susținut teza de doctorat, 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal – 
Analiza juridico-penală și criminologi-
că a infracţiunii de viol, conducător şti-
inţific Igor CIOBANU, dr. drept, conf. 
univ.

În 2004 a devenit membru al Uniunii 
Avocaților din Moldova, avocat în ca-
drul BAA Centru. 

A prezentat comunicări la întruniri 
ştiințifice: Conferinţa internaţională 
Reforma legislativă penală (Universi-
tatea „Petre Andrei”, Iaşi, românia, 
2010), seminare şi cursuri de instruire 
ale Centrului de Drept al Avocaților, 
ABA/rOLI Moldova, Institutului de 
reforme Penale, Amnesty Internaţio-
nal etc. 

Membru al Comisiei de licenţiere a 
profesiei de avocat.

Bibliografie selectivă:
TĂBÎrŢĂ, Adrian. Analiza juridico-

penală și criminologică a infracţiunii de 
viol: autoreferat (12.00.08). Ch., 2011. 
30 p.;

TĂBÎrŢĂ, Adrian. 
Analiza juridico-pe-
nală și criminologică 
a infracţiunii de viol: 
tz. dr. (12.00.08). Ch., 
2011. 179 p.

 * * *
TĂBÎrŢĂ, Adrian. 

Conceptul de infrac-
ţiuni sexuale. Revista 
Naţională de Drept. 2006, 9, 79. ISSN 
1811-0770.

TĂBÎrŢĂ, Adrian. Delimitarea vi-
olului de alte infracţiuni contra vieţii 
sexuale. Avocatul Poporului. 2008, 8-9, 
7. ISSN 1819-7141.

TĂBÎrŢĂ, Adrian. Latura obiectivă 
a infracţiunii de viol. Revista Naţională 
de Drept. 2008, 3, 67. ISSN 1811-0770.

TĂBÎrŢĂ, Adrian. Particularităţi ale 
obiectului infracţiunii de viol. Avocatul 
Poporului, 2008, 4-6, 42. ISSN 1819-
7141.

TĂBÎrŢĂ, Adrian. Particularităţile 
subiectului infracţiunii de viol. Revista 
Naţională de Drept. 2008, 7, 48. ISSN 
1811-0770.

TĂBÎrŢĂ, Adrian. Problema clasi-
ficării infracţiunilor sexuale. Revista 
Naţională de Drept. 2007, 1, 79. ISSN 
1811-0770.

TĂBÎrŢĂ, Adrian. Unele caracteris-
tici cantitativ-calitative ale criminalită-
ţii de viol în rM. Revista Naţională de 
Drept. 2010, 9, 14. ISSN 1811-0770.

TEACĂ Ilie s-a născut la 18 iunie 
1954 în s. Selemet, r-nul Cimişlia. 

În perioada 1975-1980 a studiat la USM, 
Facultatea de Drept. În 1984-1987 a fă-
cut doctoratul la Universitatea de Stat 
„M.v. Lomonosov” din Moscova, Fa-
cultatea de Drept, Catedra drept civil.

Adrian Tăbîrță



568 Doctori în drept din Republica Moldova: 1959-2011

În 1988 a susținut 
teza de doctorat, cu 
tema – Исполнение 
договора постав-
ки в новых услови-
ях хозяйствования, 
conducător ştiinţific 
veniamin GrIBA-
NOv, dr. hab., prof. 
univ.

Pe parcursul anului 1998 a audiat 
cursuri speciale: Proiecte legislative și 
tehnici de elaborare, la Institutul In-
ternaţional de elaborări legislative din 
SUA. 

Și-a început activitatea didactică în 
calitate de lector-asistent universitar 
la Facultatea de Drept a USM (1980-
1984, 1988-1991). Din 1984 - confe-
renţiar universitar la UTM, Facultatea 
Cadastru, Geodezie şi Construcţii, 
Catedra drept patrimonial. A exercitat 
funcţia de şef catedră Drept la Institu-
tul de relaţii Internaţionale „Perspecti-
va” (2002-2003).

referent superior la direcţia juridi-
că a Parlamentului rM (1991-1993), 
expert în drept la Booz-Allen & Ha-
milton Inc. (1996-2000). În perioada 
2002-2008 a fost expert în probleme de 
drept la Institutul de Cercetări şi Con-
sultanţă Business Consulting Institute. 
Consultant juridic naţional la Agenţia 
de Consultanţă şi Școlarizare în Agri-
cultură (2001-2008). 

A participat ca expert, cercetător 
ştiințific, consultant la realizarea pro-
iectelor naționale şi internaționale: 
Dezvoltarea managementului fondului 
funciar în cadrul Primăriei municipiu-
lui Chișinău (Fundaţiei Soros-Moldo-
va, 2007-2008), Elaborarea și racorda-
rea la acquis-ul comunitar a cadrului 
normativ privind valorificarea durabilă 

și managementul resurselor acvatice în 
RM (2010), Proiectul de privatizare în 
masă a patrimoniului de stat în RM 
(USAID-Price Waterhouse Inc., 1995), 
Proiectul de privatizare a terenurilor 
aferente obiectelor privatizate și priva-
te (USAID-Booz-Allen & Hamilton 
Inc., 1996-1999), Proiectul de privati-
zare și reorganizare a întreprinderilor 
agricole „Pământ” și de creare a pieţei 
funciare în RM (USAID-Booz-Allen & 
Hamilton Inc., 1996-1999), Proiectul 
de susţinere a procesului postprivatizare 
a terenurilor (2001), Consolidarea Gu-
vernământului Local-II (Programului 
MOL-97-011, Ungheni, 2001-2002), 
Asistenţă la instruirea legislaţiei condo-
miniului în RM (BerD, e3 Internatio-
nal, SUA – Housing Institute, Slovacia 
– Institutul de Cercetări şi Consultanţă 
„Business Consulting Institute”, BCI, 
rM – eneffect, Bulgaria, 2012 ) etc.

A participat la elaborarea proiectelor 
şi documentelor legislative: Proiectul 
Codului funciar, Legii privind preţul 
normativ și modul de vânzare-cumpă-
rare a pământului, Legii cu privire la 
Programul de privatizare pentru anii 
1997-1998, Legii privind terenurile pro-
prietate publică și delimitarea lor; Legii 
cadastrului bunurilor imobile, Regula-
mentului cu privire la vânzarea-cum-
părarea terenurilor aferente/obiectelor 
privatizate și private, Regulamentului 
cu privire la modul de transmitere în 
proprietate privată a loturilor de pe lân-
gă casă în localităţile urbane, Regula-
mentului cu privire la modul efectuării 
înregistrării primare masive a bunurilor 
imobile, Hotărârii de Guvern cu privi-
re la vânzarea-cumpărarea terenurilor, 
Legii cu privire la achizițiile publice, 
Legii privind delimitarea bunurilor pro-
prietate publică, Legii condominiului în 

Ilie Teacă
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fondul locativ, ulterior a Legii condomi-
niului etc. 

În 2010 a contribuit la realizarea 
proiectului Elaborarea și racordarea la 
acquis-ul comunitar a cadrului norma-
tiv privind valorificarea durabilă și ma-
nagementul resurselor acvatice în RM şi 
a conferinţei internaţionale Perfecţio-
narea legislaţiei apelor a RM în contex-
tul Dreptului european. Water-History, 
Resources, Perspectives (AȘM, Acade-
mia de Știinţe a Austriei, 2010). 

Mențiuni: Diploma Rectorului UTM 
pentru merite deosebite în activitatea 
didactico-știinţifică a Catedrei Drept 
patrimonial (2005), Diploma şi Pre-
miul Senatului UTM pentru Cel mai 
bun curs universitar al anului 2006-
2007 – Drept funciar, Diploma şi Pre-
miul Senatului UTM pentru Cel mai 
bun curs universitar al anului 2010-
2011 – Dreptul imobiliar.

Bibliografie selectivă:
CLIMOv, A., Ilie TeACĂ şi I. Gre-

CU-STĂvILĂ Constituirea proprietăţii 
private asupra terenurilor, crearea și 
funcţionarea pieţei funciare în RM. Ch.: 
Dinamo, 2004. 94 p.

TeACĂ, Ilie et. al. Impactul zonelor 
economice libere asupra creșterii în-
treprinderilor mici și mijlocii. Ch.: eU 
SMe Development Project Moldova, 
2004. 96 p.

TeACĂ, Ilie şi Ala CLIMOv. Drept 
imobiliar: suport de curs. Ch.: UTM, 
2011. 246 p. ISBN 978-9975-45-173-4.

TeACĂ, Ilie. Drept funciar: curs univ. 
Specialitatea: Drept. Ch.: UTM., 2007. 
236 p.

TeACĂ, Ilie. Drept funciar. Schiţă de 
curs. Ch.: UTM, 2007, 236 p.

UŢICĂ, O, şi TeACĂ, Ilie. Ghid 
practic cu privire la tranzacţiile cu te-

renurile agricole proprietate privată. 
Ch.: Infohandi, 2004. 96 p. ISBN 9975-
9819-1-7.

 * * *
CLIMOv, Alla şi Ilie TeACĂ. Despre 

Dreptul de proprietate al investitorilor 
străini asupra terenurilor în rM. In: 
Materialele conf. șt.-pract. intern. a co-
laboratorilor, doctoranzilor și studenţi-
lor. Ch., 2008, pp. 144-148.

CLIMOv, Alla şi TeACĂ, Ilie. re-
flecţii privind limitele exercitării şi 
apărării dreptului de proprietate în 
viziunea unor documente de drept in-
ternaţional şi european. In: Materialele 
conf. șt.-pract. intern. a colaboratorilor, 
doctoranzilor și studenţilor. Ch., 2008, 
pp. 4-8.

TeACĂ, Ilie şi Ion GUCeAC, coord. 
şi red. şt. Despre legislaţia apelor în 
contextul dreptului european. In: Ar-
monizarea cadrului normativ al RM la 
Dreptul european în domeniul valorifi-
cării durabile și managementului resur-
selor de apă. Ch.: CeP USM, 2010, pp. 
94-108.

TeACĂ, Ilie. Cadrul juridic ce asi-
gură crearea şi funcţionarea pieţei fun-
ciare în rM. Avocatul Poporului. 1999, 
1-2, 37-43. ISSN 1819-7141.

TeACĂ, Ilie. Consideraţii privind 
administrarea terenurilor proprietate 
a unităţilor administrativ-teritoriale. 
In: Materialele conf. șt.-pract. intern. a 
colaboratorilor, doctoranzilor și studen-
ţilor. Ch., 2007, pp. 13.

TeACĂ, Ilie. Consolidarea terenuri-
lor cu destinaţie agricolă – probleme, 
drepturi, obligaţii şi posibile soluţii. 
In: Analele Catedrei Drept patrimonial. 
Ch., 2007, pp. 14-19.

 * * *
ТЯКА, Илие. Исполнение догово-

ра поставки в новых условиях хо-
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зяйствования: aвтореф. дис. канд. 
юрид. наук. М., 1988. 24 c.

 * * *
ТЯКА, Илие. О некоторых общих 

принципах применения законода-
тельства о хозяйственных догово-
рах. В: Вопросы совершенствова-
ния правоприменительной практи-
ки гражданского законодательства. 
Вильнюс, 1989, cc. 20-22.

TELEVCA Alexandru (13.10.1936-
18.03.2006) S-a născut în com. 

Cepeleuţi, jud. Soroca, Basarabia. În 
1959-1964 şi-a făcut studiile la Faculta-
tea de Drept, fiind absolvent al primei 
promoţii de jurişti a USM. În 1968 a 
devenit lector superior la Facultatea de 
Drept, USM, fiind printre primii lec-
tori autohtoni. 

În 1977, la Universitatea de Stat din 
Moscova „M.v. Lovonosov”, a susținut 
teza de doctorat – Расследование пре-
ступных нарушений правил охраны 
труда в сельском хозяйстве. 

În 1978-1996 a fost şef al Catedrei 
de procedură penală şi criminalistică a 
USM. În 1978 i s-a conferit titlul ştiin-
ţifico-didactic conferenţiar universitar. 

Membru al Consiliului profesoral al 
Facultăţii de Drept al USM. A elaborat 
cursuri normative de criminalistică şi 
cursuri speciale la temele: Particulari-
tăţile anchetării unor tipuri de infrac-

tiuni; Probațiuni în 
procesul penal.

A prezentat comu-
nicări la foruri şti-
inţifice, unionale şi 
republicane la Mos-
cova, Odesa, Ufa etc. 

Autor a peste 20 de 
lucrări ştiinţifice şi 

indicaţii metodico-didactice, inclusiv 
monografii.

Pentru merite deosebite, în activita-
tea didactică şi ştiinţifică, a fost decorat 
cu ordinul Gloria Muncii (1996). 

Bibliografie selectivă:
TeLevCA, Alexandru. Noţiuni ge-

nerale despre metodica cercetării diver-
selor categorii de infracţiuni: (material 
didactic). Ch., 1977. 28 p. 

 * * *
МАХОВ, В.Н., А.Н. ТЕЛЕВКА и 

К.Т. ЧЕРНОВА. Расследование пре-
ступных нарушений правил охра-
ны труда в сельском хозяйстве. М.: 
Всесоюзный ин-т по изучению пре-
ступности, 1977. 95 с.

ТЕЛЕВКА, А.Н. Охрана тру-
да в сельском хозяйстве. К.: Картя 
Mолдовеняскэ, 1979. 75 с.

ТЕЛЕВКА, А.Н. Расследование 
преступных нарушений правил 
охраны труда в сельском хозяйстве: 
aвтореф. дис. канд. юрид. наук. М., 
1977. 18 c.

ТЕЛЕВКА, А.Н. Уголовно-правовая 
борьба с преступными нарушениями 
правил безопасности труда в сель-
ском хозяйстве. Под ред. Н.П. ЯБЛО-
КОВА. К: Штиинца, 1982. 147 с.

ФЛОРЯ, К.Н. Влияние некоторых 
социальных факторов на назначе-
ние наказания. Отв. за вып. А.Н. ТЕ-
ЛЕВКА. К., 1974. 33 c.

 * * *
ТЕЛЕВКА, А.Н. Спорные вопросы 

о функциях технического инспек-
тора в расследовании несчастных 
случаев на производстве. В: Крими-
налистика и судебная экспертиза. 
Респ. междуведомственный сб. науч. 
и науч.-метод. тр. Киев: Вища шк., 
1970, вып. 7, cc. 79-84.Alexandru Televca
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TIMOFEI Sorin s-a născut la 3 iulie 
1982 în or. Chişinău. În 1999-2004 

a urmat studiile la Facultatea de Drept 
a USM, specialitatea Drept și Activitate 
vamală şi, tot acolo, a făcut masteratul 
în 2004-2005.

În 2011 a susținut teza de doctorat 
– Infracţiuni în domeniul concurenţei 
(aspecte de Drept penal), specialitatea: 
12.00.08-Drept penal, conducător şti-
inţific Stela BOTNArU, dr., conf. univ. 

În 2005 a fost jurist la compania 
Club-Air SrL. Director general la SrL 
Iurpit-Auto (2005-2007). În 2007-2008 
a deţinut funcţia Data base asistent la 
The MeGrow-Hill în or. Londra, Marea 
Britanie. Șef al Secţiei cooperare juridi-
că internaţională la Ministerul justiţiei 
al rM (2009).

În 2012 a devenit membru al Uniunii 
Avocaților din Moldova, avocat în ca-
drul BAA Timofei & Parteners.

Bibliografie selectivă:
TIMOFeI, Sorin. Infracţiuni în do-

meniul concurenţei (aspecte de Drept 
penal): autoreferat (12.00.08). Ch., 
2011. 30 p.

TIMOFeI, Sorin. Infracţiuni în do-
meniul concurenţei (aspecte de Drept pe-
nal): tz. dr. (12.00.08). Ch., 2011. 199 p.

TIMOFeI, Sorin. Răspunderea pe-
nală pentru infracţiunile în domeniul 
concurenţei (art. 246 și 246¹ CP RM): 
material didactico-șt. Ch.: CeP USM, 
2011. 300 p. ISBN 978-9975-71-059-6.

 * * *
TIMOFeI, Sorin. Aspecte politico-

penale de aplicare a răspunderii pen-
tru monopolismul infracţional. Studia 
Universitatis: Ser. Șt. sociale. 2007, 6, 
200-204. ISSN 1814-3199.

TIMOFeI, Sorin. Concurenţă – as-
pecte penale. Latura obiectivă a in-

fracţiunii de limitare 
a concurenţei libere 
(art. 246 CP rM). 
Studia Universitatis: 
Ser. Șt. sociale. 2010, 
8(38), 147-155. ISSN 
1814-3199.

TIMOFeI, Sorin. 
Latura obiectivă a in-
fracţiunii de concu-
renţă neloială (art. 246/1 C. pen. rM). 
Revista Naţională de Drept. 2011, 2, 26-
38. ISSN 1811-0770.

TIMOFeI, Sorin. Latura subiectivă a 
infracţiunilor în domeniul concuren-
ţei. Revista Naţională de Drept. 2010, 
11(122), 53-60. ISSN 1811-0770.

TIMOFeI, Sorin. Obiectul infracţiu-
nilor în domeniul concurenței (art. 246 
şi 246¹ CP rM). Studia Universitatis. 
Ser. Șt. sociale. 2010, 3(33), 220-235. 
ISSN 1814-3199.

TIMOFeI, Sorin. răspunderea pen-
tru infracţiunile în domeniul concu-
renţei în conformitate cu legislaţia al-
tor state. Revista Naţională de Drept. 
2010, 12, 30-36. ISSN 1811-0770.

TIMOFeI, Sorin. reglementarea 
juridică a protecţiei concurenţei prin 
prisma politicii penale a statului. Re-
vista Naţională de Drept. 2010, 9-10, 
86-98. ISSN 1811-0770.

TIMOFeI, Sorin. Subiectul infracţi-
unilor în domeniul concurenţei. Revis-
ta Naţională de Drept. 2011, 3, 34-42. 
ISSN 1811-0770.

TIMOTIN (GRAMA) Mariana s-a 
născut la 6 iunie 1974 în s. Lăpuş-

na, r-nul Hânceşti. După absolvirea 
Școlii medii în satul natal, a continuat 
studiile la USM, Facultatea de Drept, 
fiind licenţiată (1991-1996), apoi mas-

Sorin Timofei
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teratul (1999-2000) 
şi studiile de doctorat 
(1997-2002). 

În 2003 a susținut 
teza de docto-
rat, la specialitatea 
12.00.08-Drept pe-
nal – Participanţii la 
infracţiune și particu-
larităţile răspunderii 

lor, conducător ştiinţific Constantin 
FLOreA, dr., conf. univ.

A urmat instruiri profesionale: ate-
lierul Identificarea metodelor moderne 
de predare și elaborarea unui suport 
de curs eficient (USAID, ABA rule of 
Law Initiative şi INj, 2009), seminarul 
de instruire Promoting student engage-
ment: using activ methods to teach criti-
cal thinking and lawyering skills (Kiev, 
Ucraina, 2008). 

A exercitat funcții didactice şi mana-
geriale la Facultatea de Drept a USM: 
lector asistent (1996-1997), lector 
universitar (1997-2006), conferenţi-
ar universitar la Catedra drept penal 
şi criminologie (din 2006), prodecan, 
preşedinte al Comisiei de Asigurare a 
Calităţii, responsabil de studiile post-
universitare specializate de masterat 
(evaluare curriculară şi stiinţifico-di-
dactică). recenzent la diverse articole 
ştiinţifice studenţeşti, ale masteranzilor 
şi doctoranzilor.

În 2006 i s-a conferit titlul ştiințifico-
didactic conferenţiar universitar. 

Membru al Uniunii Avocaților din 
republica Moldova şi a Uniunii jurişti-
lor din republica Moldova (din 2009). 

expert al Comisiei de experţi ai Con-
siliului Naţional de Acreditare şi Ates-
tare de pe lingă Guvernul r. Moldova 
(din 2012). În perioada 2010-2014 a 
exercitat activitatea de membru al Co-

legiului de Calificare de pe lângă Con-
siliul Superior al Procurorilor din rM. 

A prezentat comunicări la conferinţe, 
seminare naţionale şi internaţionale: 
Educaţie și cercetare într-un stat bazat 
pe Drept (USM, 2009), Promovarea re-
formei în învăţământul juridic superior 
(Budapesta, Ungaria, 2009), Reforma 
curriculară în instituţiile superioare de 
învățământ (Kiev, Ucraina, 2009). 

Autor a peste 40 de publicaţii ştiin-
ţifice şi metodico-didactice în sfera de 
interes ştiinţific: participaţia penală, 
responsabilitatea și iresponsabilitatea în 
dreptul penal, formele de asistenţă juri-
dică internaţională în materie penală.

Mențiuni: Diplomă de gr. I decernată 
de către Guvernul RM, cu prilejul a 50 
ani de la fondarea Facultăţii de Drept a 
USM, 2009.

Bibliografie selectivă:
BOTNArU, Stela, Alina ȘAvGA, 

vladimir GrOSU, Mariana GrAMA. 
Drept penal: Partea generală. ed. a 3-a. 
Ch.: Cartier, 2006. 601 p. ISBN 978-
9975-79-408-4.

BOTNArU, Stela, Alina ȘAvGA, 
vladimir GrOSU, Mariana GrAMA. 
Drept penal: Partea generală. vol. 1. ed. 
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GrAMA, Mariana. Cu privire la 
conceptul şi natura juridică a compli-
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GrAMA, Mariana. Legătura cauzală 
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GrAMA, Mariana. Organizatorul 
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MArTIN, D. şi Mariana GrAMA. 
Conţinutul standardelor internaţionale 
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TIPA Ion s-a născut la 7 iulie 1980 
în s. Drăguşenii Noi, r-nul Nispo-

reni. După absolvirea gimnaziului nr. 
4 din Chişinău în 1995, a învățat la Li-
ceul Teoretic „vasile Alecsandri”, profi-
lul Istorie și Știinţe sociale şi, în acelaşi 
timp, Școala muzicală nr. 3, specialita-
tea Acordeon. În 1999-2004 şi-a făcut 
studiile de licenţă la USM, speciali-
zarea Drept public. În perioada 2004-
2007 a urmat masteratul, concomitent, 
la două Facultății: la AAP, specializarea 
Management şi la USM, specializarea 
Drept public. Studiile postuniversitare 
de doctorat le-a urmat, în 2004-2009, 
la USM, specializarea 12.00.08-Drept 
penal. 

În 2010 a susținut teza de doctorat, 
cu tema: Liberarea de pedeapsa pena-
lă în reglementarea legislaţiei penale a 
RM, conducător ştiinţific vasile FLO-
reA, dr., prof. univ. 

În 2004 şi-a început activitatea di-
dactică: lector superior universitar la 
Catedra drept public la Universitatea 
real-Umanistică (2004-2005), lec-
tor superior la Catedra drept privat a 
ASeM (2009-2010). Lector superior, 
apoi conferențiar universitar la Cate-
dra ştiinţe juridice a AAP (din 2005). 
În 2011 a devenit mediator.

A efectuat stagieri de perfecționare 
profesională şi cursuri de instruire: Ma-
nagementul resurselor umane în autori-
tăţile publice locale (PNUD), Progra-
mul comun de dezvol-
tare locală integrată 
(AAP, AXA Mana-
gement Consulting, 
2014), Achiziţii pu-
blice (AAP, Institutul 
de dezvoltare urba-
nă, 2014), Academy 
for Good Governance Tipa Ion



574 Doctori în drept din Republica Moldova: 1959-2011

and Empowerment în Europa (Acade-
mia europeană Berlin, 2014), Mana-
gementul resurselor umane în autori-
tăţile publice locale (Axa Management 
consulting, AAP, 2014), Comunicare și 
Motivaţie (Academia Nicolae Dumi-
trescu, Agenţia de Cooperare Interna-
ţională a Germaniei, 2014), Avertizorii 
de Integritate (AAP, 2013), University 
Collaboration Network at the Black 
Sea-UNIVER-SEA.NET (Universitatea 
„Andrei Șaguna”, Constanţa, românia, 
2013). University Collaboration Ne-
twork at the Black Sea-UNIVER-SEA.
NET (Universitatea Karabuk, Turcia, 
2013), Training Program on Decentra-
lization for Public Servants and Elected 
Officials (IHS is internațional institu-
te of urban management or erasmus 
University rotterdam, AAP, 2012, Curs 
de inţiere în Modernizarea Tehnologi-
că a Guvernării (Guvernul rM, 2012), 
Atelierul de lucru pentru elaborarea 
foii de parcurs a reformei Biroului Mi-
graţie și Azil a MAI (Programul ONU 
pentru Dezvoltare în rM (MAI Biroul 
Migraţie şi Azil, 2011), Managementul 
finanţelor publice (SIPU International, 
AAP, 2011), Achiziţii Publice (SIPU 
International, AAP, 2011), Etica servi-
ciului public (SIPU International, AAP, 
2008), Managementul Riscurilor (SIPU 
International, AAP, 2011).

A participat şi a prezentat comunicări 
la conferinţe ştiinţifice internaționale 
la Chişinău: Teoria și practica adminis-
trării publice (2014, 2013, 2012, 2011, 
20100, Știinţa juridică universitară în 
contextul promovării valorilor europe-
ne (2012), Academia de Administrare 
Publică - 15 ani de modernizare a ser-
viciului public din Republica Moldova 
(2008), Cultura juridică și prevenirea 
corupţiei (2007), AAP – Centru naţi-

onal de formare și perfecţionare a per-
sonalului din serviciul public (2006), 
Integritatea în serviciul public: repere 
etice (2006), Progrese și perspective în 
reprimarea corupţiei (2005).

A fost menţionat cu Diplomele de 
Onoare ale AAP – Pentru reușită aca-
demică și participare activă la viaţa 
Academiei (2007), Pentru contribuţie 
substanţială la pregătirea cadrelor, din 
autorităţile administraţiei publice, pre-
cum și pentru onorarea obligaţiunilor de 
funcţie (2008).
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cesitate stringentă în vederea funcţio-
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TIUTEKIN Iuri s-a născut în 1931 
în or. Gorki, rusia. În 1949 a ab-

solvit Școala medie din or. Gorki. A 
făcut studii la Facultatea de Drept 
a Universității de Stat din or. Kazan 
(1949-1953) şi tot acolo, a urmat aspi-
rantura (1953-1956).

În 1965 a susținut teza de doctorat – 
Правовое регулирование лесного хозяй-
ства и охраны лесов. În 1971 a susținut 
teza de doctor habilitat la Universitatea 
„M.v. Lomonosov” din Moscova.

În 1956 şi-a început activitatea de 
lector la filiala Chişinău a Institutului 
jurudic Unional fără frecvenţă. În 1959 
şi-a adus contribuția în organizarea 
Facultății de Drept a USM şi a exercitat 
funcțiile: lector, apoi şef al Catedrei de 
teorie şi istorie a dreptului (1968-1978) 
şi şef al Catedrei de Discipline statale 
(1978-1982). 

Membru al grupelor de lucru pentru 
elaborarea proiectelor de legi: Cu privi-
re la Cetățenia RSSM, Cu privire la suve-
ranitatea RSSM, Cu privire la garanțiile 
drepturilor grupurilor naționale, care 
locuiesc în RSSM. 

În anii 2000 şi-a adus o contribuţie 
esenţială la fondarea Catedrei de Drept 
public a Universității din Comrat. I s-a 
conferit titlul ono-
rific jurist emerit al 
rSSM.
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tele – organele puterii populare: materi-
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невского. Ун-та, 1981. 265 c. 

ТЮТЕКИН, Ю.И. et. al. Проблемы 
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учных дисциплин в области право-
вого регулирования использования 
и охраны природных ресурсов. В: Те-
зисы докладов и сообщений на межву-
зовской конференции по теоретиче-
ским и методологическим проблемам 
правовой науки. К., 1965, cc. 149-151.

TOCARENCO Vladimir s-a năs-
cut la 23 iunie 1950 în s. Lip-

cani, r-nul Briceni. După absolvirea 
şcolii medii în satul natal s-a angajat 
la biblioteca Școlii muzicale din or. 
Ungheni. A fost recrutat pentru sati-
sfacerea serviciului militar în termen. 
După demobilizare, a revenit în or. 
Ungheni, unde a lucrat ca pictor-de-
corator la Palatul de cultură (1974), 
lăcătuş la Direcţia mecanizată a Căii 
ferate, inspector la vama Ungheni. În 
1974-1979 a urmat studii la Facultatea 
de Drept a USM.

În 1995 a susținut teza de doctorat 
– Răspunderea juridică (probleme te-
oretice), specialitatea 12.00.01-Teoria 
statului şi dreptului. 

A lucrat în structurile MAI, după 
care şi-a început activitatea didactică 
ca lector, apoi conferențiat universitar 
la instituțiile de învățământ superior: 
la Catedra drept civil a ULIM, IrIM, la 
Catedra drept public a ASeM, la Cate-
dra drept privat a Universității de Stat 
din Comrat; disciplinele de predare: 
Dreptul privat roman, Activitatea nota-
rială. 

În 2005 i s-a conferit titlul didactico-
ştiințiific conferențiar universitar.

Membru al SȘP la specialitatea: 
12.00.01-Teoria statului și dreptului cu 
specificările: Teoria statului și dreptu-
lui, Teoria generală a dreptului; istoria 
statului și dreptului; Istoria doctrinelor 
politice și de drept. 
Conducător ştiinţific 
al tezelor de licenţă, 
masterat şi doctorat. 
Membru al Consiliu-
lui editorial al IrIM.

Autor a peste 20 de 
publicaţii ştiinţifice.

Vladimir Tocarenco
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dec. 2002. Ch.: Ştiinţa, 2003, сс. 28-33.

ТОКАРЕНКО, Владимир и Веро-
ника ТОКАРЕНКО. Проблема взаи-
мообусловленности правового вос-
питания. В: Probleme de prevenire și 
combatere a criminalităţii juvenile, tra-
ficului de fiinţe umane și migraţiunii ile-
gale: materialele conf. intern. șt.-pract., 
23-24 apr. 2004. Ch.: Acad. „Ştefan cel 
Mare”, 2004, сс. 296-298.

ТОКАРЕНКО, Владимир и Веро-
ника ТОКАРЕНКО. Проблемы со-
отношения власти и демократии. 
Закон и жизнь. 2003, 1, 4-6. ISSN 
1810-3081.

ТОКАРЕНКО, Владимир. Власть 
и государство. В: Funcţionarea 
instituţiilor democratice în statul de 
Drept: materialele conf. intern. şt.-
pract., 25-26 ian. 2003, Bălţi. Ch., 2003, 
cc. 50-52.

ТОКАРЕНКО, Владимир. Некото-
рые аспекты правовой социализа-
ции индивида. В: Analele ASEM. vol. 
v. Ch., 2007, сс. 200-202.
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ТОКАРЕНКО, Владимир. Некото-
рые вопросы соотношения мораль-
ных норм и правил воспитания. В: 
Perfecţionarea continuă a cadrelor din 
organele afacerilor interne și optimiza-
rea procesului de instruire profesional: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 20-21 
dec. 2002. Ch.: Ştiinţa, 2003, cc. 95-98.

ТОКАРЕНКО, Владимир. Ориги-
нальное учебно-методическое по-
собие по курсу „Всеобщая история 
права и государства”. В: Probleme 
actuale ale istoriei, teoriei Dreptului și 
știinţelor administraţiei publice: mate-
rialele conf. intern. șt.-pract., 1-2 oct. 
2009. Ch.: ASeM, 2010, cc. 92-93.

ТОКАРЕНКО, Владимир. Про-
блема ответственности органов и 
должностных лиц местного управ-
ления в контексте построения демо-
кратического государства. В: Analele 
șt. ale Acad. „Ștefan cel Mare”. Ser. Șt. 
socioumanistice. ed. a v-a. Ch., 2004, 
cc. 69-72.

TOMILINA Valentina s-a născut 
la 10 februarie 1915, în or. Ak-

molinsk, Kazahstan. După absolvirea 
şcolii în 1933, a lucrat învăţătoare în 
or. Taşkent, Uzbekistan. În 1938 a fost 
admisă la Școala juridică republica-
nă din or. Taşkent, şi, paralel, a făcut 
stagiu de anchetator la Procuratura 
raională. A urmat studii la Institutul 
juridic din or. Taşkent (1940-1943) şi 
aspirantura la aceiaşi instituţie (1945-
1948). 

În 1951 a susținut teza de doctorat, 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal 
– Методика расследования крими-
нальных абортов, conducător ştiin-
ţific P.I. TArASOv-rODIONOv, dr. 
hab., prof. univ.

În 1960 şi-a înce-
put activitatea ca do-
cent la Catedra drept 
penal a Facultății de 
Drept a USM.

A contribuit la 
fondarea Cabinetu-
lui criminalistic al 
Facultăţii de Drept, 
USM şi al Laborato-
rului republican de expertiză juducia-
ră la Chişinău. 

Bibliografie selectivă:
ТОМИЛИНА, Валентина. Мето-

дика расследования криминальных 
абортов: автореф. дис. канд. юрид. 
наук. Свердловск, 1950. 15 c.

ТОМИЛИНА, Валентина. Упраж-
нения по криминалистической тех-
нике: для юрид. ин-тов и фак. Под 
ред. А.В. ДУЛОВА. Минск: Вышэйш. 
шк., 1974. 352 с.

TRAGHIRA Vasile s-a născut în 
11 ianuarie 1953 în or. Otaci. 

În 2006 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea: 12.00.02–Drept 
public (constituţional); organizarea 
şi funcţionarea instituţiilor juridice – 
Конституционное право человека 
и гражданина на предприниматель-
скую деятельность в Республике 
Молдова, conducător ştiinţific vasile 
IGNATIev, dr. conf. univ.

În 1999 a fost ales primar general al 
or. Otaci. Preşedinte al Clubului de fot-
bal Nistru.

Distincții: Medalia Meritul Civic.

Bibliografie selectivă:
ТРАГИРА, В.П et. al. Принципы 

создания и функционирования сво-

Valentina Tomilina
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бодных экономиче-
ских зон. К., ULIM, 
1999. 76 с.

ТРАГИРА, В.П. et. 
al. Бизнес – плани-
рование в рыночных 
условиях: учеб. посо-
бие. Под общей ред. 
В.П. ВАЛЕЙКО. К.: 
ULIM, 1999. 48 с.

ТРАГИРА, В.П. et. al. Брокерская дея-
тельность в условиях рынка. Под ред. 
В.П. ВАЛЕЙКО. К.: ULIM, 1998. 76 с.

ТРАГИРА, В.П. et. al. Зоны свобод-
ного предпринимательства в Респу-
блике Молдова. К., 1997, 24 с.

ТРАГИРА, Василе. Конституци-
онное право человека и гражданина 
на предпринимательскую деятель-
ность в Республике Молдова: дис. 
12.00.02. Ch., 2006. 156 с.

ТРАГИРА, Василе. Конституци-
онное право человека и гражданина 
на предпринимательскую деятель-
ность в Республике Молдова. К.: Tip. 
Centrală, 2006. 230 с.

 * * *
ТРАГАРА, В.П. и Н. САНИАХ-

МЕТОВА. Конституционные права 
человека и гражданина на занятие 
предпринимательской деятельно-
стью. Закон и жизнь. 2005, 2, 26-28. 
ISSN 1810-3081.

ТРАГИРА, Василе и Н. САНИАХ-
МЕТОВА. Конституционное право 
на предпринимательскую деятель-
ность. В: Конституционное разви-
тие Республики Молдова на совре-
менном этапе. Ch.: Tip. Centrală, 
2004, cc. 195-201. 

ТРАГИРА, Василе. Конституцион-
ное право гражданина на занятие 
индивидуальной предприниматель-
ской деятельностью. Закон и жизнь. 

2005, 4, 58-59. ISSN 1810-3081.
ТРАГИРА, Василе. Право соб-

ственности индивидуальных пред-
принимателей. Закон и жизнь. 2005, 
3, 54-55. ISSN 1810-3081.

ТРАГИРА, Василе. Предпринима-
тель как субъект функционирова-
ния рыночной экономики. В: Про-
блемы развития рыночной экономи-
ки в правовом государстве. Бэлць, 
2005, cc. 399-402.

ТРАГИРА, Василе. Проблемы ре-
ализации конституционного права 
человека и гражданина на предпри-
нимательскую деятельность в Ре-
спублике Молдова. Закон и жизнь. 
2006, 2, сс.44-48. ISSN 1810-3081.

ТРАГИРА, Василе. Сущность кон-
ституционного права человека и 
гражданина на предприниматель-
скую деятельность. Закон и жизнь. 
2005, 5, 56. ISSN 1810-3081.

TROFIMOV Igor s-a născut la 
12 februarie 1974 în s. rădenii 

vechi, r-nul Ungheni. În 1991 a ab-
solvit Școala medie din satul natal şi a 
fost admis la Academia Naţională de 
Poliţie „Ștefan cel Mare”, care a absol-
vit-o în 1995. În 1996 a continuat stu-
diile de doctorat, specialitatea Drept 
civil, la Universitatea „Babeş Bolyai” 
din Cluj-Napoca, românia.

În 2007 a susținut teza de docto-
rat, la specialitatea 
12.00.02-Drept pu-
blic, tema – Răspun-
derea civilă în ra-
porturile de dreptul 
mediului, conducă-
tor ştiinţific Andrei 
GUȘTIUC, dr., conf. 
univ.

Vasile Traghira

Igor Trofimov
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În 1995 şi-a început activitatea la 
Academia de Poliţie „Ștefan cel Mare”, 
unde, pe parcursul anilor, a exercitat 
funcțiile: lector universitar la Catedra 
drept public; lector (1998), şef adjunct 
(2000), şef la Catedra drept civil (2002), 
conferențiar universitar la AAP; disci-
plinele de predare – Drept civil, Teoria 
generală a contractelor. În 2011 i s-a 
conferit titlul ştiinţifico-didactic con-
ferenţiar universitar la specialitatea 
12.00.02-Drept public.

În 2009 a fost numit în funcţia de şef 
al Direcției juridice a MAI al rM.

A participat la elaborarea şi expertiza 
actelor legislative: Codului contraven-
ţional (1997-1998), Codului funciar, 
Legii cu privire la arendă, Legii, pri-
vind reglementarea de stat a regimului 
proprietăţii funciare, cadastrul funciar 
și monitoringul funciar de stat, Legii 
privind preţul normativ și modul de 
vânzare-cumpărare a pământului, Le-
gii cadastrului bunurilor imobile, Legii 
gajului, Codului civil, Regulamentului 
cu privire la modul de atribuire în pro-
prietate privată a terenurilor aferente 
caselor de locuit în localităţile urbane, 
Unele măsuri cu privire la urgentarea 
procesului de privatizare etc.

Membru al Comitetului executiv, 
preşedinte al Comisiei juridice a AO 
IPA-Secţia rM (2012).

A participat la conferinţe şi seminare 
naţionale şi internaţionale, desfăşurate 
în rM, românia, Ucraina, Germania, 
Belarus.

Semnatar a peste 20 de publicații 
ştiințifice.

Bibliografie selectivă:
BOeȘTeANU, Constantin şi Igor 

TrOFIMOv. Îndrumarul inspectorului 
de sector de poliţie în problemele legis-

laţiei civile. red. Ion GUCeAC. Ch.: 
Acad. „Ștefan cel Mare”, 2007. 21 p. 
ISBN 9975-830-44-1.

TrOFIMOv, Igor et. al. Comentariul 
Codului civil al Comentariul Codului 
civil al RM. Coord. Mihail BUrUIA-
NĂ et. al. vol. I. Ch.: Arc, 2005. 816 p. 
ISBN 9975-61-407-8.

TrOFIMOv, Igor et. al. Comentariul 
Codului civil al RM. Coord. Mihail BU-
rUIANĂ et. al. vol. II. Ch.: Arc, 2006. 
1356 p. ISBN 9975-61-408-6.

TrOFIMOv, Igor et. al. Drept civil. 
Persoanele. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 
2004. 170 p. ISBN 9975-935-24-9.

TrOFIMOv, Igor et. al. Dreptul civil. 
Introducere în dreptul civil. Persoana fi-
zică. Persoana juridică. Ch., 2004. 246 
p. ISBN 9975-61-408-6.

TrOFIMOv, Igor şi P. ZAMFIr. 
Dreptul mediului. Partea generală. Ch.: 
USM, 1998. 199 p.

TrOFIMOv, Igor. Drept civil. Con-
tractele civile. Ch.: Acad. de Poliție 
„Ștefan cel Mare”, 2004. 256 p. ISBN 
9975-935-51-6.

TrOFIMOv, Igor. Dreptul contracte-
lor. Partea generală. Ch., 2002. 112 p. 
ISBN 9975-30-44-1.

TrOFIMOv, Igor. Dreptul mediului: 
Partea specială: (curs introductiv). Ch., 
2000. 222 p.

TrOFIMOv, Igor. Dreptul mediului. 
Ch.: Acad. de Poliţie „Stefan cel Mare”, 
2002. 203 p. ISBN 9975-930-42-5.

TrOFIMOv, Igor. Răspunderea civi-
lă în raporturile de Dreptul mediului: 
tz. dr. (12.00.02). Ch., 2006. 143 p.

 * * *
TrOFIMOv, Igor. Implicaţii asupra 

formelor de răspundere în dreptul con-
temporan. In: Analele șt. ale Acad. de 
Poliție „Stefan cel Mare”. Ser. Drept pri-
vat. Ch., 2003, 1, pp. 5-9.



ţARĂLUNGĂ Victoria s-a născut 
la 12 septembrie 1979 în or. Bălţi. 

A făcut studii la Liceul teoretic „Mihai 
eminescu” din Bălţi. În 2000 a absolvit 
Facultatea de Drept a Universității de 
Stat „A. russo”, or. Bălți. 

În 2003-2007 a urmat studii de doc-
torat la AAP şi IISD al AȘM, după care 
a susținut teza de doctorat, la specialita-
tea 12.00.10-Drept internațional public 
– Particularităţile protecţiei drepturilor 
copilului în dreptul internaţional public, 
conducător ştiinţific Oleg BALAN, dr. 
hab., prof. univ.

Din 2000 şi-a concentrat activitatea 
în sfera didactică – asistent universi-
tar, lector, lector superior universitar, 
conferențiar universitar la Catedra de 
drept public a Facultății de Drept, Uni-
versitatea de Stat „Alecu russo” din or. 
Bălţi. 

În 2009 a devenit cercetător ştiinţi-
fic la Secţia drept internaţional şi re-
laţii internaţionale a IISD al AȘM, se-
cretar ştiințific al SȘP la specialitatea: 
12.00.10-Drept internațional public 
din cadrul IISD al AȘM.

Bibliografie selectivă:
ŢArĂLUNGĂ, victoria, elena 

BOTNArI, Ina ODINOKAIA et. al. 
Drepturile omului încep cu drepturi-

le copilului: argumentare ştiințifică a 
necesității realizării unei codificări în 
republica Moldova. Bălți: Tip. Bălţi, 
2013. 90 p.: tab. ISBN 978-9975-4450-
5-4.

ŢArĂLUNGĂ, victoria. Particulari-
tăţile protecţiei drepturilor copilului în 
dreptul internaţional public: autoreferat 
(12.00.10). Ch., 2009. 24 p.

ŢArĂLUNGĂ, victoria. Particulari-
tăţile protecţiei drepturilor copilului în 
dreptul internaţional public: tz. dr. Ch., 
2009. 169 p.

 * * *
ŢArĂLUNGĂ, victoria şi I. FrUN-

Ze. Configuraţia conflictului Transnis-
trean în dreptul internaţional umanitar. 
Drept internaţional și Relaţii Internaţio-
nale. 2010, 4, 28-43. ISSN 1857-1999.

ŢArĂLUNGĂ, victoria şi I. HUŢA-
NU. Asistenţa juridică internaţională 
în materie penală între statele-membre 
ale Uniunii europene. Drept internaţio-
nal și Relaţii Interna-
ţionale. 2010, 2, 7-21. 
ISSN 1857-1999.

ŢArĂLUNGĂ, vic-
toria şi I. HUŢANU. 
Instrumente şi mo-
duri de cooperare 
la nivel universal în 
materia asistenţei Victoria Țarălungă

Ţ
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juridico-penale internaţionale. Drept 
internaţional și Relaţii Internaţionale. 
2009, 4, 170-180. ISSN 1857-1999.

ŢArĂLUNGĂ, victoria. Afirmarea 
şi punerea în practică a drepturilor 
copilului. In: Democraţie și Drepturi-
le omului: Volum consacrat anivers. a 
60-a de la fundarea ONU și a 58-a de la 
adopt. Declaraţiei Universale a Dreptu-
rilor Omului. Bălţi: Univ. de Stat „Ale-
cu russo”, 2006, pp. 79-86.

ŢArĂLUNGĂ, victoria. Coraportul 
dintre Convenţia ONU cu privire la 
Drepturile copilului şi Pactele Interna-
ţionale (1966 privind Drepturile omu-
lui. Legea și viaţa. 2008, 7, 20-24. ISSN 
1810-309X.

ŢArĂLUNGĂ, victoria. Definiţia 
noţiunii de copil în lumina prevede-
rilor Convenţiei ONU cu privire la 
Drepturile copilului. Legea și viaţa. 
2008, 9, 49-53. ISSN 1810-309X.

ŢArĂLUNGĂ, victoria. Drepturi-
le copilului – o prioritate în rM. In: 
Procesul de codificare în ţările Europei 
de Sud-Est: materialele conf. intern. șt.-
pract. Ch., 2006, pp. 244-248.

ŢArĂLUNGĂ, victoria. Importan-
ţa Declaraţiei Universale a Drepturi-
lor Omului şi impactul acesteia asupra 
protecţiei internaţionale a drepturilor 
copilului. In: Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului – pilon în protecţia 
juridică a drepturilor și libertăţilor fun-
damentale în decurs de 60 ani: materia-
lele conf. intern. șt.-pract., 11 dec. 2008. 
Ch.: Pontos, 2009, pp. 21-27.

ŢArĂLUNGĂ, victoria. Ombud-
smanul copiilor – o necesitate în rM. 
In: Dreptul naţional în contextul proce-
selor integraţioniste europene, Institutul 
de Stat de Relaţii Internaţionale: mate-
rialele conf. intern. șt.-pract. Ch., 2007, 
pp. 493-498. 

ŢArĂLUNGĂ, victoria. Principiul 
consultării şi respectării opiniilor copi-
lului prin prisma prevederilor Conven-
ţiei ONU cu privire la Drepturile copi-
lului. In: Probleme actuale în domeniul 
protecţiei drepturilor omului: materia-
lele conf. intern. șt.-pract. Ch.: Pontos, 
2008, pp. 72-82.

ŢArĂLUNGĂ, victoria. Principiul 
interesului superior al copilului: con-
cept, abordare, particularităţi. Drept 
internaţional și Relaţii Internaţionale. 
2010, 1, 7-15. ISSN 1857-1999.

ŢArĂLUNGĂ, victoria. Principiul 
nediscriminării în lumina prevede-
rilor Convenţiei Naţiunilor Unite cu 
privire la Drepturile copilului. In: RM 
în contextul geopolitic contemporan și 
probleme actuale ale edificării statului 
de drept în RM (perspectivele integrării 
europene: materialele conf. intern. șt.-
pract., 29 mart. 2009. Ch.: CeP USM, 
2010, pp. 197-205.

ŢArĂLUNGĂ, victoria. Protecţia 
drepturilor copilului în rM: particula-
rităţi şi dificultăţi. Drept internaţional 
și Relaţii Internaţionale. 2009, 3, 21-33. 
ISSN 1857-1999.

ŢArĂLUNGĂ, victoria. rezervele 
şi apărarea obiectului şi scopului Con-
venţiei ONU cu privire la Drepturile 
copilului. Drept internaţional și Relaţii 
Internaţionale. 2009, 1, 78-86. ISSN 
1857-1999.

ŢArĂLUNGĂ, victoria. Triada co-
pilul – familia – statul prin prisma 
prevederilor Convenţiei cu privire 
la Drepturile copilului. In: Probleme 
actuale în domeniul protecţiei dreptu-
rilor omului: materialele conf. intern. 
șt.-pract. Ch.: Pontos, 2008, pp. 181-
197.

ŢArĂLUNGĂ, victoria. Un monde 
sans enfants soldats. Украинский жур-
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нал международного права. 2005, 2, 
93-97.

ŢArĂLUNGĂ, victoria. Unele mă-
suri generale de implementare a Con-
venţiei Naţiunilor Unite cu privire la 
Drepturile copilului: aspecte teoretico-
practice. In: RM în contextul geopolitic 
contemporan și perspectivele integrării 
europene, 16 apr. 2010, IISD al AȘM. 
ed. a Iv-a. Ch.: Pontos, 2010, pp. 202-
216.

ţÎGĂNAȘ Ion s-a născut la 4 sep-
tembrie 1981 în s. Ohrincea, r-nul 

Criuleni. În 1998-2002 a studiat la 
USM, Facultatea de Drept. În 2004 a 
obţinut diploma de magistru la AAP, 
specialitatea Drept Internaţional. Pe 
parcursul 2005-2008 a făcut doctoran-
tura la AȘM, IISD, Secţia drept inter-
naţional şi relaţii internaţionale.

În 2008 a susținut teza de doctorat, 
cu tema – Convenţiile internaţionale ce 
reglementează Dreptul de autor și Drep-
turile conexe și implementarea acestora 
în sistemul naţional de Drept, conducă-
tor ştiinţific Alexandru BUrIAN, dr. 
hab., prof. univ. 

A exercitat funcţia de consultant ju-
ridic la instituţiile: Clinica juridică a 
USM (1998-2002), SrL Vindex-Agro 
(2000-2002), Agenţia de Stat pentru 
Drepturile de Autor a rM (2002-2004). 
În 2003-2003 a fost lector la UCCM. În 
2005-2009 – director-adjunct al Depar-
tamentului drept de autor şi drepturi 
conexe al AGePI. În perioada 2009-
2010 a exercitat funcţile de director 
general al Companiei de Consultanţă 
Intelectual Consulting şi lector superior 
la USM. 

În 2010-2016 – vice director general 
al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a rM.
A participat la 

cursuri, seminare, 
ateliere, simpozioa-
ne şi treninguri la 
Chişinău şi în româ-
nia, rusia, elveţia, 
Marea Britania, Bela-
rus, Ucraina.

Bibliografie selectivă:
ŢÎGĂNAȘ, Ion. Convenţiile internaţi-

onale ce reglementează dreptul de autor 
și drepturile conexe și implementarea 
acestora în sistemul naţional de drept: tz. 
dr. (12.00.10). Ch, 2008. 157 p.

ŢÎGĂNAȘ, Ion. Convenţiile internaţi-
onale ce reglementează dreptul de autor 
și drepturile conexe și implementarea 
acestora în sistemul naţional de drept: 
autoreferat (12.00.10). Ch., 2008. 24 p.

ŢÎGĂNAȘ, Ion. Dicţionar de ter-
minologie, privind dreptul de autor și 
Drepturile conexe. Ch., 2011. 

ŢÎGĂNAȘ, Ion. Drept civil. Contrac-
te speciale. Ch.: AGePI, 2009. 108 p. 
ISBN 978-9975-911-62-7.

 * * *
BrÎNZA, Sergiu şi Ion ŢÎGĂNAȘ. 

Aspecte practice şi juridice privind 
industria fonografică din rM. In: Lec-
turi AGEP. ed. vIII. Ch., 2005, pp. 
179-183.

BUrIAN, A. şi Ion ŢÎGĂNAȘ. Con-
venţiile internaţionale ce reglementea-
ză Dreptul de autor şi Drepturile cone-
xe. Legea și viaţa. 2007, 12, 38-42. ISSN 
1810-309X.

STrATAN, M. şi Ion ŢÎGĂNAȘ. 
Dreptul de paternitate şi prezumţia 
paternităţii. In: Lecturi AGEPI: simp. 
anual, ed. vIII. Ch.: AGePI, 2005, pp. 
184-189.

ŢÎGĂNAȘ, Ion. Actualitatea Con-

Ion Țîgănaș
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venţiei de la Berna pentru protecţia 
operelor literare şi artistice. Drept 
internaţional și relaţii internaţionale. 
2006, 1-2, 69-73. ISSN 1857-1999.

ŢÎGĂNAȘ, Ion. Combaterea contra-
facerii şi pirateriei în domeniul drep-
tului de autor şi a drepturilor conexe. 
In: Probleme teoretice și practice ale 
economiei proprietăţii intelectuale. Ch.: 
AGePI, 2004, pp. 45-51.

ŢÎGĂNAȘ, Ion. Drepturile patrimo-
niale de autor trebuie supravegheate în 
mod colectiv. Profit. 2006, 1-2, 81-83. 
ISSN 1857-0186.

ŢÎGĂNAȘ, Ion. Funcţiile şi acti-
vitatea misiunilor diplomatice. In: 
Analele șt. ale UCCM. Ch., 2003, pp. 
190-191.

ŢÎGĂNAȘ, Ion. Lupta statelor şi a 
altor subiecţi ai Dreptului internaţio-
nal public contra fenomenului contra-
facerii şi pirateriei. Revista Naţională 
de Drept. 2007, 12, 72-75. ISSN 1811-
0770.

ŢÎGĂNAȘ, Ion. Marcajele de control 
în domeniul Dreptului de autor şi a 
drepturilor conexe. Intellectus. 2006, 3, 
26-28. ISSN 1810-7079.

ŢÎGĂNAȘ, Ion. răspunderea penală 
în cazul încălcării dreptului de autor 
şi a drepturilor conexe. ProBusiness. 
2005, 1, 5-6. ISSN 1857-0887.

ŢÎGĂNAȘ, Ion. reproducerea repro-
grafică a operelor de către biblioteci. 
Magazin bibliologic. 2004, 3-4, 38-40. 
ISSN 1857-1476.

ŢÎGĂNAȘ, Ion. rolul ambasadoru-
lui în promovarea politicii externe. In: 
Analele șt. ale UCCM. Ch. 2004, pp. 
88-92.

ŢÎGĂNAȘ, Ion. Un deceniu de la 
aderarea rM la Convenţia privind 
Drepturile interpreţilor, producători-
lor de fonograme şi organizaţiilor de 

difuziune. Intellectus. 2007, 1, 48-52. 
ISSN 1810-7079.

 * * *
ГРИЩУК, С. и Ион ЦЫГАНАШ. 

Охрана авторского права в сети Ин-
тернет. В: Lecturi AGEPI. ed. IX. Ch., 
2006, сс. 207-211.

ЦЫГАНАШ, Ион. Mеждународная 
система защиты авторских и смеж-
ных прав. Интеллектуальная соб-
ственность. Авторское право. 2007, 
10, 9-16. ISSN 0201-7059.

ЦЫГАНАШ, Ион. Pассмотрение 
споров в системе коллективного 
управления посредством арбитра-
жа. Интеллектуальная собствен-
ность. Авторское правo. 2008, 8, 39-
46. ISSN 0201-7059.

ЦЫГАНАШ, Ион. Уголовно-
правовая ответственность при на-
рушении авторских и смежных 
прав. В: Aктуальные проблемы ин-
теллектуальной собственности: 
9-я междунар. науч.-практ. конф. 
Алушта, 2005, cc. 365-367.

ţÎMBALIUC Valentin s-a născut 
la 8 octombrie 1954 în s. voinova, 

r-nul Străşeni. În 1983 a absolvit USM, 
Facultatea de Drept. 

În 2001, după studiile de doctorat 
în cadrul IISD al AȘM, a susținut teza 
de doctorat - Probleme ale procesului 
constituţional în RM la etapa actuală, 
conducător ştiinţi-
fic Gheorghe COS-
TACHI, dr. hab., 
prof. univ.

Fiind preocupat de 
sfera didactică, şi-a 
desfăşurat activitatea 
ca lector, conferenţi-
ar, şef catedră, pro- Valentin Țîmbaliuc 
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rector pentru activitatea didactică la 
USeM; disciplina de predare: Dreptul 
Constituţional.

În 1999-2003 a exercitat funcţia de 
procuror al or. Chişinău. 

În 2012 a fost numit consilier al 
Preşedintelui republicii Moldova în 
domeniul juridic şi relaţiilor instituţi-
onale, reprezentant al Preşedintelui în 
relaţiile cu Parlamentul şi Guvernul.

Distincții: Ordinul Gloria Muncii 
(2016).

Bibliografie selectivă:
ŢÎBMALIUC, valentin. Probleme ale 

procesului constituţional în RM la eta-
pa actuală: autoreferat (12.00.02). Ch., 
2001. 26 p.

ŢÎBMALIUC, valentin. Probleme ale 
procesului constituţional în RM la etapa 
actuală: monogr. red.: Gheorghe COS-
TACHI. Ch.: Sirius, 2001. 126 p. ISBN 
9975-9603-2-4.

ŢÎBMALIUC, valentin. Probleme ale 
procesului constituţional în RM la eta-
pa actuală: tz. dr. (12.00.02). Ch., 2001. 
139 p.

 * * *
ŢÎBMALIUC, valentin. Constituţia 

rM: de jure şi de facto. Revista Naţio-
nală de Drept. 2000, 3, 37. ISSN 1811-
0770.

ŢÎBMALIUC, valentin. Corapor-
tul dintre stat, cetăţeni şi democraţie. 
Legea și viaţa. 2007, 11, 4. ISSN 1810-
309X.

ŢÎBMALIUC, valentin. Criza spi-
rituală a societăţii influenţe, realităţi, 
perspective. In: Materiale ale conf. in-
tern. șt.-pract., 26-27 febr. 2003. Ch., 
2003, pp. 128-129.

ŢÎBMALIUC, valentin. Cu privire la 
unele paradoxuri ale democraţiei. Legea 
și viaţa. 2007, 7, 14. ISSN 1810-309X.

ŢÎBMALIUC, valentin. Dezvoltarea 
pro curaturii în perioada independen-
ţei rM. Re vista Naţională de Drept. 
2002, 1, 15-17. ISSN 1811-0770.

ŢÎBMALIUC, valentin. Funcţiile 
avocatului parlamentar. Revista Naţi-
onală de Drept. 2002, 3, 15-19. ISSN 
1811-0770.

ŢÎBMALIUC, valentin. Minorităţile 
naţionale într-un stat de drept. In: Ma-
teriale ale conf. intern. șt.-pract., 11-12 
ian. 2002, Bălţi. Ch., 2002, pp. 75-78.

ŢÎBMALIUC, valentin. Premisele 
reformei constituţionale în rM. Revis-
ta Naţională de Drept. 2000, 2, 8. ISSN 
1811-0770.

ŢÎBMALIUC, valentin. Principiile 
unui stat de drept reflectate în Consti-
tuţia rM. Legea și viaţa. 2007, 3, 37-39. 
ISSN 1810-309X.

ŢÎBMALIUC, valentin. reflectarea 
principiilor de drept în Constituţia 
rM. Legea și viaţa. 2007, 9, 14. ISSN 
1810-309X.

ŢÎBMALIUC, valentin. reforma 
Constituţională în rM generează pro-
grese şi regrese. Revista Naţională de 
Drept. 2001, 3, 19-22. ISSN 1811-0770.

ŢÎBMALIUC, valentin. revizui-
rea Constituţiei. Revista Naţională de 
Drept. 2001, 2, 27. ISSN 1811-0770.

ŢÎBMALIUC, valentin. Unele pro-
bleme ale revizuirii constituţiei. Legea 
și viaţa. 2007, 4, 21-23. ISSN 1810-
309X.

 * * *
ЦЫМБАЛЮК, Валентин. K вопро-

су о разделении властей, о граждан-
ском обществе в правовом государ-
стве. Закон и жизнь. 2007, 3, 16-18. 
ISSN 1810-3081.

ЦЫМБАЛЮК, Валентин. Место 
и роль судебной власти среди дру-
гих властных структур государства. 
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В: Reforma chibzuită – factor decisiv 
în instruirea activităţii economice și de 
Drept: materialele conf. intern. șt.-pract. 
Bălţi, 2001, сс. 33-36.

ţURCAN Ion s-a născut la 22 au-
gust 1973 în s. răspopeni, r-nul 

Șoldăneşti. În 1990 a absolvit, cu me-
dalie de argint, Școala medie nr. 1 din 
or. rezina. Și-a continuat studiile la Fa-
cultatea de Drept, unde a luat: licența 
(1990-1995), masteratul (1999-2000), 
doctorantura (1995-1997). Domeniile 
de cercetare ştiinţifică: Dreptul penal, 
partea specială; Dreptul penal, califica-
rea infracţiunilor.

În 2010 a susținut teza de doctorat – 
Răspunderea penală pentru coruperea 
pasivă, specialitatea: 12.00.08-Drept 
penal, conducător ştiinţific Trofim 
CArPOv, dr., conf. univ.

Din 1995 a exercitat funcțiile: lector, 
conferențiar unuversitar la Catedra de 
drept penal şi criminologie a Facultă-
ţii de Drept a USM. În perioada 1996-
2004 a practicat avocatura în cadrul 
BAA Facultatea de Drept. 

În 2004 a fost numit în funcţia de ju-
decător, apoi preşedinte la judecătoria 
Centru mun. Chişinău. 

Membru al Consiliului de monitori-
zare a implementării reformelor în jus-
tiţie (Component Procedură Penală).

Bibliografie selectivă:
ŢUrCAN, Ion et. al. Drept penal. 

Partea specială. În 2 vol. Ch.: Cartier, 
2005. vol. 1: 620 p. vol. 2: 804 p.

ŢUrCAN, Ion. Răspunderea penală 
pentru coruperea pasivă: autoreferat. 
Ch., 2010. 35 p.

 * * *
ŢUrCAN, Ion. Analiza faptelor de 

pretindere, primire, 
acceptare ca semne 
ale laturii obiective a 
infracţiunii de coru-
pere pasivă. Studia 
Universitatis. Ser. Șt. 
sociale. 2010, 3, 239-
242. ISSN 1814-3199.

ŢUrCAN, Ion. Ca-
lificarea infracţiunii 
de luare de mită. In: Bilanţul activităţii 
știinţifice a USM pe anii 1998/99: ma-
terialele conf. corpului didactico-șt., 27 
sept.-2 oct. 2000. Ch.: USM, 2000, pp. 
31-32.

ŢUrCAN, Ion. Coruperea pasivă ca 
formă de manifestare a corupţiei. Re-
vista Naţională de Drept. 2010, 9-10, 
27-29. ISSN 1811-0770.

ŢUrCAN, Ion. Cu privire la conţi-
nutul noţiunii „persoană cu funcţie de 
răspundere”. In: Analele șt. ale Univ. de 
Stat din Moldova. Facultatea de Drept. 
Ch.: USM, 1999, 2, pp. 80-86.

ŢUrCAN, Ion. Cu privire la inter-
pretarea unor semne calificative agra-
vante ale infracţiunii de luare de mită. 
Revista Naţională de Drept. 2001, 10, 
41-43. ISSN 1811-0770.

ŢUrCAN, Ion. Interpretarea unor 
semne ale laturii obiective a infracţiu-
nii „luare de mită”. Analele șt. ale USM. 
Ser. Șt. socioumanistice. 2001, 1, 374-
380. ISSN 1857-3622.

ŢUrCAN, Ion. Lezarea drepturilor 
şi libertăţilor constituţionale ale cetă-
ţenilor înfăptuită prin extorcarea mitei. 
In: Analele șt. ale Univ. de Stat din Mol-
dova. Facultatea de Drept. Ch.: USM, 
1999, 3, pp. 98-101.

ŢUrCAN, Ion. Obiectul juridic al 
infracţiunii de corupere pasivă. Revista 
Naţională de Drept. 2010, 9-10, 138-
140. ISSN 1811-0770.

Ion Țurcan
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ŢUrCAN, Ion. Obiectul material 
al infracţiunii de luare de mită. Revis-
ta Naţională de Drept. 2001, 9, 49-51. 
ISSN 1811-0770.

ŢUrCAN, Ion. Provocarea corupe-
rii pasive. Revista Naţională de Drept. 
2009, 9, 48-52. ISSN 1811-0770.

ŢUrCAN, Ion. Unele aspecte privi-
tor la calificarea faptelor de primire a 
unor bunuri necuvenite. Studia Uni-
versitatis. Ser. Șt. sociale. 2010, 3, 236-
238. ISSN 1814-3199.

ŢUrCAN, Ion. Unele aspecte referi-
toare la delimitarea şi calificarea prin 
cumul a infracţiunii de corupere pasi-
vă cu alte infracţiuni. Revista Naţiona-
lă de Drept. 2009, 10-12, 207-212. ISSN 
1811-0770.

ţURCANU Liliana s-a născut în 
1977. În 1999 a absolvit Facultatea 

de Drept a USM.
În 2006 a susținut teza de docto-

rat – Statutul administrativ-juridic al 
organelor securităţii statului în RM și 
optimizarea activităţii lor, specialitatea: 
12.00.02-Drept public (administrativ); 
organizarea şi funcţionarea instituţiilor 
de drept. Teza a fost elaborată la Cate-
dra drept constituţional şi drept admi-
nistrativ a Facultăţii de Drept a USM, 
conducător ştiinţific Tudor rOȘCA,dr., 
prof., univ.

Și-a desfăşurat activitatea profesio-
nală ca lector universitar la USM.

Bibliografie selectivă:
ŢUrCAN, Liliana. Statutul admi-

nistrativ-juridic al organelor securităţii 
statului în RM și optimizarea activităţii 
lor: autoreferat (12.00.02). Ch., 2006. 
18 p.

ŢUrCAN, Liliana. Statutul admi-

nistrativ-juridic al organelor securităţii 
statului în RM și optimizarea activităţii 
lor: tz. dr. (12.00.02). Ch., 2006. 155 p.

 * * *
rOȘCA, Tudor şi Liliana ŢUrCAN. 

Competenţa organelor securităţii sta-
tului în rM. Legea și viaţa. 2004, 10, 
10-16. 

rOȘCA, Tudor şi Liliana ŢUrCAN. 
Consideraţii generale privind concep-
tul securităţii naţionale a rM. In: Ana-
lele șt. ale USM, Ser. nouă, nr. 7. Șt. juri-
dice. Ch.: USM, 2004, pp. 14-21.

rOȘCA, Tudor şi Liliana ŢUrCAN. 
Transparenţa ca principiu de asigura-
re a securităţii statului în rM. Legea și 
viaţa. 2004, 6, 33-37. ISSN 1810-309X.

ŢUrCAN, Liliana. Activitatea in-
formativă – funcţie inerentă a statu-
lui contemporan. Revista Naţională 
de Drept. 2005, 5, 26-32. ISSN 1811-
0770.

ŢUrCAN, Liliana. Controlul parla-
mentar al activităţii organelor securi-
tăţii statului. In: Probleme actuale ale 
știinţelor socio-umanistice în contextul 
integrării europene: materialele conf. in-
tern. șt.-pract., 28 ian. 2006. Ch., 2006, 
pp. 773-777.

ŢUrCAN, Liliana. Locul şi rolul Pre-
şedintelui rM în asigurarea securităţii 
statului. Revista Naţională de Drept. 
2004, 10, 40-44. ISSN 1811-0770.

ŢUrCAN, Liliana. Organele secu-
rităţii de stat ale rSSM în anii 1940-
1941. Revista Naţională de Drept. 2005, 
2, 49-53. ISSN 1811-0770.

ŢUrCAN, Liliana. respectarea drep-
turilor şi libertăţilor omului ca princi-
piu de asigurare a securităţii statului în 
rM. In: Drepturile omului și democra-
ţia: simp. intern., oct. 2005. Bălţi: Univ. 
de Stat „Alecu russo”, 2005.
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ţURCAN Serghei s-a născut la 6 
septembrie 1974 în or. Chişinău. 

A absolvit cu medalie de aur Școala 
medie nr.14 din or. Bălţi (1981-1991). 
În 1991-1993 a urmat studii la Colegiul 
republican de Informatică, Facultatea 
de Drept şi în 1993-1998 a urmat stu-
dii de licenţă la ULIM, Facultatea de 
Drept. 

În 2003, a făcut doctorantura la 
ULIM, susţinând teza de doctorat la 
specialitatea 12.00.02-Drept public 
(Drept constituţional), cu tema – Re-
glementarea constituţională a partici-
pării autorităţilor executive la procesul 
legislativ, conducător ştiinţific vladi-
mir IvANOv, dr. hab., prof. univ.

A făcut stagii de instruire profesi-
onală: Sesiunea de formare a Evalu-
atorilor Interni în domeniul calității 
învățământului superior pentru progra-
mele de formare profesională în dome-
niul general de studiu Drept (ArACIS, 
românia, 2014), Stabilirea parteneri-
atului și cooperarea în domeniul edu-
caţional și știinţific cu Universitatea 
Karl-Franzens din Graz (eTC, Austria, 
2010), Analiza practicii europene în 
vederea realizării reformei constituţi-
onale (IrZ, Bonn, republica Federală 
a Germaniei), Pedagogia și psihologia 
învățământului superior (ULIM, 2003), 
formator în domeniul Planificării Stra-
tegice, Reformei Legislative și Formării 
Formatorilor (Trening-of-Trainers, Ur-
bane Institute, Suedia, republica Mol-
dova, 2000).

A participat şi a prezentat comuni-
cări la peste 50 de conferinţe ştiinţifice, 
internaţionale şi naţionale. 

Din 1998 şi-a desfăşurat activita-
tea didactică la Facultatea de Drept a 
ULIM: lector, lector superior, conferen-
ţiar universitar, prodecan (2000-2002), 

şef al Catedrei drept 
public (din 2005). 
Secretar ştiinţific al 
Senatului ULIM, din 
2005. Lector superi-
or, conferenţiar uni-
versitar la INIS (din 
2003), conferențiar 
universitar la AAP 
(din 2011); titular al 
cursurilor: Drept constituţional, Protec-
ţia juridică a drepturilor omului, Istoria 
filosofiei dreptului, Dreptul constituţi-
onal european, Filosofia dreptului. În 
2007 i s-a fost conferit titlul ştiinţifi-
co-didactic conferenţiar universitar în 
Drept public. 

Conducător ştiințific la tezele de 
doctorat, profilul ştiințific 552-Drept 
public, specialitatea 552.01-Drept 
constituțional (abilitat din 2014), se-
cretar ştiinţific al SȘI de profil, la spe-
cialitatea 12.00.02-Drept public (din 
2005).

Membru al Consiliilor naţionale de 
experţi: Susţinerea în implementarea 
Planului naţional de acţiuni în dome-
niul drepturilor omului în RM (UNDP, 
2005-2006) şi al Institutului pentru 
Dezvoltare şi Inițiative Sociale IDIS Vi-
itorul (1999-2000). 

Membru al colegiilor de redacţie a 
publicațiilor: Symposia Professorum. 
Seria Drept (ULIM, 2003-2007), Ana-
lele ULIM. Seria Drept (2007-2008), 
Analele Știinţifice ale Academiei „Ște-
fan cel Mare” a MAI al RM. Seria Drept 
public (2007-2009), Studii Juridice Uni-
versitare (2008-2013). 

Membru al Consiliului Superior al 
Procurorilor (din 2009), al Comisiei 
de licenţiere a activităţii notariale (din 
2008), al Comisiei de licenţiere a profe-
siei de avocat (din 2007).

Serghei Țurcan
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Preşedinte al Clubului Sportiv Tor-
nado (din 2005). Mențiuni sportive: 
Cel mai bun antrenor de fotbal în sală, 
(Gala Laureaţilor Fotbalului Moldove-
nesc (2008), Dublu campion al repu-
blicii Moldovei la fotbal în sală (2009, 
2010).

Autor a peste 50 de lucrări ştiinţifice, 
ştiinţifico-didactice şi recenzii.

Mențiuni şi distincții: Crucea Pen-
tru Merit, clasa I (2013), Medalia 
ULIM (2014), Diploma de Onoare a 
Ministerului Educaţiei și Tineretului 
RM, pentru muncă conştiincioasă şi 
rodnică în domeniul învățământului, 
contribuţie substanţială la formarea 
tinerilor specialişti pentru economia 
naţională (2007), Menţiune a Institutu-
lui Național de Informaţii și Securitate 
„Bogdan, Întemeietorul Moldovei” pen-
tru contribuţii apreciabile la formarea 
ofiţerilor de informaţii şi securitate 
(2009), Medalia ULIM 15 ani de ascen-
siune (2007).

Bibliografie selectivă:
ŢUrCAN, Serghei. Reglementarea 

constituţională a participării autorităţi-
lor executive la procesul legislativ: auto-
referat (12.00.02). Ch., 2003. 25 p.

ŢUrCAN, Serghei. Reglementarea 
constituţională a participării autorităţi-
lor executive la procesul legislativ: tz. dr. 
(12.00.02). Ch., 2003. 193 p.

 * * *
ŢUrCAN, Serghei. Aparatul tehnic 

de specialitate al primăriei. In: Ghidul 
Primarului. Ch.: Universul, 2005, pp. 
56-86.

ŢUrCAN, Serghei. Aspecte privind 
consacrarea drepturilor fundamenta-
le ale omului în Constituţiile statelor 
Uniunii europene. In: Promovarea 
drepturilor omului în contextul integră-

rii europene: teorie și practică: materi-
alele conf. intern. șt.-pract., 30-31 oct. 
2009. Ch.: ULIM, 2010, pp. 234-237.

ŢUrCAN, Serghei. Bicameralismul 
parlamentar: pro şi contra – analiză teo-
retico-aplicativă. Studii Juridice Univer-
sitare. 2008, 3-4, 9-23. ISSN 1857-4122.

ŢUrCAN, Serghei. Delegarea legis-
lativă ca procedură excepţională de 
substituire. Revista Naţională de Drept. 
2003, 3, 51-60. ISSN 1811-0770.

ŢUrCAN, Serghei. exercitarea 
funcţiei legislative a statului: separa-
rea rigidă sau colaborarea autorităţilor 
legislative şi executive. In: Edificarea 
statului de drept: materialele conf. in-
tern. șt.-pract., 26-27 sept. 2003. Ch.: 
Transparency Intern.-Moldova, 2003, 
pp. 119-125.

ŢUrCAN, Serghei. Guvernul ca au-
toritate executivă. reintegrarea Mol-
dovei. In: Soluţii și modele. Ch., 2005, 
pp. 127-159.

ŢUrCAN, Serghei. Protecţia şi răs-
punderea juridică a funcţionarului pu-
blic. In: Ghidul funcţionarului public. 
Ch.: LADO, 2007, pp. 43-61.

ŢUrCAN, Serghei. reglementarea 
constituţională a îndatoririlor funda-
mentale ale omului: aspecte compara-
tive. Studii Juridice Universitare. 2009, 
1-2, 9-15. ISSN 1857-4122.

ŢUrCAN, Serghei. reglementarea 
constituţională a procedurii de adopta-
re a legii în regim de urgenţă. Avoca-
tul Poporului. 2003, 9-10, 22-24. ISSN 
1819-7141.

ţURCANU (PELIPEţCHI) Caro-
lina s-a născut la 24 aprilie 1973 în 

or. Briceni, r-nul Lipcani. În 1980-1990 
a făcut studii la Școala cu profil ma-
tematic nr. 2 din or. Lipcani. A urmat 
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studii de licență la 
Facultatea de Chimie 
a USM (1990-1997), 
studii de masterat 
(2000-2001) şi studii 
de doctorat (2002-
2003). În 2004-2005 a 
urmat studii de mas-
terat la Facultatea de 
Drept, specializarea 

Drept internaţional. În 2003-2005 a 
făcut doctorantura la AAP, Departa-
mentul relaţii internaţionale şi politică 
externă. 

În 2006 a susținut teza de docto-
rat, la specialitatea 12.00.10-Drept 
internațional public, tema – Aspecte poli-
tico-juridice privind cooperarea transfron-
talieră în domeniul Dreptului internaţio-
nal al mediului, conducător ştiinţific Ale-
xandru BUrIAN, dr. hab., prof. univ.

Din 1997, în cadrul USM, a deţi-
nut funcţiile: inginer cat. II la Catedra 
chimie industrială şi ecologică (1997-
1998), metodist la Facultatea de Mate-
matică şi Informatică (1998-2001), me-
todist la Secţia studii postuniversitare şi 
reciclare(2001-2006), metodist, respon-
sabil de studii prin masterat la Secţia 
studii organizare şi evidenţă (din 2006). 

În perioada 2007-2010 – lector supe-
rior la AAP. 

Membru al SȘP pentru susţinerea 
tezelor de doctorat, la specialitatea 
12.00.10-Drept internațional public.

Bibliografie selectivă:
ŢUrCANU, Carolina. Aspecte po-

litico-juridice privind cooperarea 
transfrontalieră în domeniul Dreptu-
lui internaţional al mediului: tz. dr. 
(12.00.10). Ch., 2006. 127 p.

ŢUrCANU, Carolina. Aspecte po-
litico-juridice privind cooperarea 

transfrontalieră în domeniul Dreptului 
internaţional al mediului: autoreferat 
(12.00.10). Ch., 2006. 23 p.

 * * *
BUrIAN, A., Carolina ŢUrCANU şi 

C. NeGrU. Aspecte privind izvoarele 
Dreptului internaţional al Mediului. 
Legea și viaţa. 2004, 1, 4-7. ISSN 1810-
309X.

BUrIAN, A., Carolina ŢUrCANU 
şi C. NeGrU. Obiectul Dreptului In-
ternaţional al Mediului. In: Funcţiona-
rea Instituţiilor Democratice în Statul 
de Drept: materialele conf. intern. șt.-
pract., 25-26 ian. 2003, Bălţi. Ch., 2003, 
pp. 384-386.

POPA, D. şi Carolina ŢUrCANU. 
Protecţia mediului şi răspunderea in-
ternaţională. Legea și viaţa. 2004, 10, 
56-58. ISSN 1810-309X.

ŢUrCANU, Carolina şi C. Ne-
GrU. Unele aspecte privind izvoarele 
Dreptului Internaţional al Mediului. 
In: Anuar șt. al Acad. de Relaţii Int. și 
Studii Diplomatice. IRIM. Ch.: IrIM, 
2004, vol. 2, pp. 84-87.

ŢUrCANU, Carolina. Cooperarea 
transfrontalieră în domeniul mediului 
înconjurător. In: Probleme actuale ale 
teoriei și practicii administraţiei publice 
prin prisma cercetărilor colaboratorilor 
Academiei: materialele conf. intern. șt.-
pract., 20 mai, 2004. Ch.: Acad. „Ștefan 
cel Mare”, 2004, pp. 312-315.

ŢUrCANU, Carolina. Unele aspecte 
privind cooperarea transfrontalieră în 
domeniul protecţiei mediului înconju-
rător. Revista Naţională de Drept. 2005, 
1, 41-43. ISSN 1811-0770.

ŢUrCANU, Carolina. Unele aspecte 
privind protecţia mediului înconjură-
tor şi procesele de globalizare. Revista 
Naţională de Drept. 2004, 12, 52-54. 
ISSN 1811-0770.

Carolina Țurcanu 
(Pelipețchi)
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 * * *
БУРИАН, Александр и К. ЦУР-

КАНУ. Космическая деятельность и 
охрана окружающей среды. В: Aspec-
te juridice ale societăţii civile: realităţi 
și perspective: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 26-27 febr. 2003. Ch.: Tip. 
Centrală, 2003, сс. 312-315.

НЕГРУ, К. и К. ЦУРКАНУ. К во-
просу о международно-правовой 
охране окружающей среды. В: 
Dezvoltarea constituţională a RM la 
etapa actuală=Конституционное 
развитие Республики Молдова на 
современном этапе: materialele conf. 
intern. şt.-pract., 23-24 sept. 2004, Bălţi. 
Ch.: Tip. Centrală, 2004, cc. 652-654.

ţURCANU Daniela s-a născut în 
1977. În 1999 a absolvit Facultatea 

de Drept a USM. 
În 2006, în cadrul USM, a susținut 

teza de doctorat la specialitatea: 
12.00.03-Drept privat (cu specificarea: 
Drept civil) – Capacitatea civilă a per-
soanei fizice, conducător ştiinţific vic-
tor vOLCINSCHI, dr., prof. univ.

Din 2001 şi-a desfăşurat activitatea ca 
notar privat. Lector universitar la Catedra 
drept civil a Facultății de Drept a USM. 

A prezentat comunicări la foruri ştiin-
ţifice: Concurenţa neloială în RM, Cultura 
juridică și prevenirea corupţiei (2007), Cu 
privire la posibilitatea minorilor în vârstă 
de la 14 la 18 ani de a exercita dreptul de 
autor (Agenţia de Stat pentru Protecţia 
Proprietăţii Intelectuale, 2006).

Bibliografie selectivă:
ŢUrCANU, Daniela. Capacitatea 

civilă a persoanei fizice: autoreferat 
(12.00.03). Ch., 2006. 21 p.

ŢUrCANU, Daniela. Capacitatea 

civilă a persoanei fizice: tz. (12.00.03). 
Ch., 2006. 153 p.

 * * *
ŢUrCANU, Daniela şi victor vOL-

CINSCHI. Conceptul de persoană fi-
zică şi esenţa ei juridico-civilă. Revista 
Naţională de Drept. 2006, 1, 46. ISSN 
1811-0770.

ŢUrCANU, Daniela şi victor vOL-
CINSCHI. Intangibilitatea – caracter 
definitoriu al capacităţii de folosinţă. 
Revista Naţională de Drept, 2006, 3, 49. 
ISSN 1811-0770.

ŢUrCANU, Daniela şi victor vOL-
CINSCHI. realizarea dreptului de au-
tor de către minorii în vârstă de la 14 
la 18 ani în contextul capacităţii lor de 
exerciţiu. Analele USM. Ser. Șt. sociou-
manistice. Ed. Jubiliară. 2006, 353-359. 
ISSN 1857-3622.

ŢUrCANU, Daniela. Caracterul le-
gal, general, inalienabil şi de egalitate 
al capacităţii juridice civile de folosinţă 
a persoanei fizice. Revista Naţională de 
Drept. 2006, 1, 67. ISSN 1811-0770.

ŢUrCANU, Daniela. Cu privire la ca-
pacitatea de exerciţiu a minorului în vâr-
stă de la 14 la 18 ani. Revista Naţională de 
Drept, 2006, 5, 46. ISSN 1811-0770.

ŢUrCANU, Daniela. emanciparea – 
novelă importantă a legislaţiei civile a 
rM. Revista Naţională de Drept, 2006, 
2, 75. ISSN 1811-0770.

ţURCANU Radu s-a născut la 12 
februarie 1975 în s. Chişcăreni, 

r-nul Sângerei. După absolvirea şcolii 
medii, şi-a continuat studiile în ro-
mânia, la Universitatea „Al.I. Cuza”, 
Facultatea Știinţe juridice, pe care a ab-
solvit-o în 1998. 

În perioada 2001-2005 a făcut studii 
de doctorat în cadrul USM, Faculta-
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tea de Drept, susţi-
nând, în 2005, teza 
de doctorat cu tema 
– Dreptul de servi-
tute, specialitatea 
12.00.03-Drept pri-
vat, conducător ştiin-
ţific Sergiu BĂIeȘU, 
dr. hab., prof. univ.

În perioada 1998-
2003 a exercitat funcții în cadrul 
Direcției juridice a Aparatului Parla-
mentului: consultant superior al repre-
zentantului Parlamentului în instan-
ţele de judecată, în sectorul relaţii cu 
Autorităţile Publice, şef al Sectorului 
sistematizare şi analiză comparativă a 
legislaţiei (2003-2005), şef al sectorului 
Legislaţie civilă, comercial-economică 
şi de mediu (2005-2007). Consilier de 
stat de clasa I.

Activitatea în domeniul didactic şi-a 
desfăşurat-o la mai multe instituții: lec-
tor la Universitatea de Studii Umanisti-
ce din Moldova (1999-2001), lector la 
Departamentul drept a ULIM (2001-
2003), lector superior la Catedra drept 
privat a Facultății economie generală şi 
Drept (din 2005). 

Preşedinte al Comisiilor pentru sus-
ţinerea examenului de licenţa: la Facul-
tatea Cadastru şi Drept a UASM (2007-
2008), la Facultatea Cadastru şi Drept 
a UCCM (2009), la Facultatea de Drept 
a Universității Perspectiva-INT (2011). 

În 2007 a fost numit judecător, apoi 
vicepreşedinte al judecătoriei Botani-
ca, mun. Chişinău (2014). În 2014 a 
fost desemnat pentru exercitarea atri-
buţiilor judecătorului de instrucţie la 
judecătoria Botanica, mun. Chişinău, 
pentru perioada 2014-2017).

Formator şi membru al Consiliului 
INj (2010-2014). 

A fost menționat cu Diplome şi Cer-
tificate: Loyola school of law, Tulane law 
school (1998), Principiul nediscrimină-
rii și protecţia drepturilor minorităţilor 
etnice, culturale și lingvistice (Trieste, 
Italia, 2001), Protecţia și promovarea 
drepturilor omului, Institutul Interna-
ţional de Administraţie Publică (Paris, 
Franţa, 2001), Mediul și patrimoniul li-
toral (Universitatea rennes 2 şi rennes 
1, Saint-Malo, Franţa, 2002), Adevăra-
tele perspective ale concurenţei», reuni-
unea a 26-a din cadrul Institutului de 
Studii economice Europa (Aix-en-Pro-
vence, Franţa, 2003), Rolul Serviciului 
legislativ în procesul legislativ (varşovia, 
Polonia, 2005), certificat în domeniul 
Întăririi capacităţii administrative nece-
sare pentru armonizarea legislaţiei RM 
la legislaţia UE (Ambasada Britanică 
la Chişinău, EX LEGE, 2006); Organi-
zarea activităţii parlamentare (Paris, 
Franţa, 2007). 

I s-a conferit gradul de calificare 
Consilier de stat, rangul II, clasa I.

Bibliografie selectivă:
ŢUrCANU, radu. Dreptul de servi-

tute: autoreferat (12.00.03). Ch., 2005, 
26 p.

ŢUrCANU, radu. Dreptul de servi-
tute: tz. dr. (12.00.03). Ch., 2005. 138 p.

 * * *
ŢUrCANU, radu. Acţiunea în gră-

niţuire prin prisma noului cod civil al 
rM. Avocatul Poporului. 2003, 3-4, 20-
21. ISSN 1819-7141.

ŢUrCANU, radu. Analiza com-
parativă a noţiunii de „teren lipsit de 
comunicaţie” în dreptul civil comparat 
prin prisma noului Cod civil al rM. In: 
Analele șt. ale Univ. de Studii Umanis-
tice din Moldova. Ch.: Tip. Centrală, 
2002, 2, pp. 41-45.

Radu Țurcanu
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ŢUrCANU, radu. Apărarea dreptu-
lui de proprietate privată prin interme-
diul acţiunii reale. In: Rolul autorităţi-
lor publice în garantarea drepturilor și 
libertăţilor constituţionale: materialele 
conf. intern. șt.-pract., 17-18 dec. 1999. 
Ch., 1999, pp. 102-106.

ŢUrCANU, radu. Consecinţele su-
premaţiei Dreptului comunitar şi ale 
efectului direct pentru judecătorul 
naţional. Revista Naţională de Drept. 
2005, ed. spec., 54-55. ISSN 1811-0770.

ŢUrCANU, radu. Consideraţii ge-
nerale privind noţiunea dreptului de 
servitute. Revista Naţională de Drept. 
2004, 7, 42-43. ISSN 1811-0770.

ŢUrCANU, radu. Constituirea ser-
vituţii prin uzucapiune reglementată 
de Codul civil al rM. Revista Naţiona-
lă de Drept. 2003, 8, 51-53. ISSN 1811-
0770.

ŢUrCANU, radu. Istoria apariţiei 
şi evoluţiei Dreptului de servitute. In: 
Analele șt. ale Univ. de Studii Umanisti-
ce din Moldova. Ch., 2001, 1, pp. 13-17.

ŢUrCANU, radu. realizarea con-
tenciosului administrativ în rM. In: 
Statul de drept și administraţia publică. 
Ch.: Cartier, 1999, pp. 175-183.

ŢUrCANU, radu. regimul juridic 
al proprietăţii refugiaţilor în rM. In: 
Statutul juridic al refugiaţilor și solici-
tanţilor de azil în statul de Drept: ma-
terialele conf. intern. șt.-pract., 22 dec. 
2000. Ch.: Univ. de Studii Umanistice 
din Moldova, 2000, pp. 71-75.

ŢUrCANU, radu. restructurarea 
sistemului de ordine publică în rM. 
In: Materialele Conf. șt.-pract. intern. 
ale Acad. de Poliţie a RM, 9 dec. 2002. 
Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2002, pp. 
43-49.

ŢUrCANU, radu. Servitutea – un 
drept real principal. Avocatul Poporu-
lui. 2003, 7, 9-11. ISSN 1819-7141.

ŢUrCANU, radu. Servitutea – dez-
membrământ al dreptului de proprie-
tate. Revista Naţională de Drept. 2004, 
8, 41-42. ISSN 1811-0770.

ŢUrCANU, radu. Servitutea de 
trecere în dreptul civil moldovenesc. 
Avocatul Poporului. 2004, 1, 10. ISSN 
1819-7141.

ŢUrCANU, radu. Stingerea servi-
tuţilor. In: Știinţa universitară la înce-
putul mileniului trei: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 15 oct. 2002. Ch.: 
ULIM, 2002, pp. 41-47.



ULIANOVSCHI Gheorghe s-a 
născut la 19 noiembrie 1949 în s. 

Coştangalia, r-nul Cimişlia. În 1969 a 
absolvit Școala pedagogică din or. Or-
hei. A făcut studii la USM, Facultatea 
de Drept (1973-1978) şi la Universi-
tatea de pe lângă CC al PCM (1978-
1982). Studiile de doctorat le-a urmat 
la Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-
Napoca, românia (1993-1999).

În 1999 a susținut teza de doctorat, 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal 
– Infracţiuni care împiedică înfăptui-
rea justiţiei, conducător ştiinţific Matei 
BASArAB, dr., prof. univ. 

În 1969 şi-a început activitatea pro-
fesională ca învățător (1969-1970, 
1972-1973). După absolvirea USM, a 
lucrat în subdiviziunile procuraturii: 
stagiar (1978-1979), ajutor al procuro-
rului r-nului Frunze (1979), procuror 
al Sectiei de anchetare (1979-1982), 
procuror al Sectiei supravegherea ana-
lizei dosarelor penale în judecatorii a 
Procuraturii rSSM (1982-1986), ajutor 
al procurorului r-nului Sovietic (1987-
1990), procuror al r-nului Dubăsari 
(1986-1987). 

Din 1990 a exercitat funcții în struc-
turile judecătoreşti: judecător la ju-
decatoria r-nului Sovietic, membru 
al judecatoriei Supreme a Moldovei, 

judecător şi preşedinte al Tribunalului 
mun. Chişinău (1996-2002). În 2012 a 
fost numit judecător, apoi preşedinte 
la Curtea de Apel Comrat (2012-
2014).

Membru al CCȘ al Plenului Cur-
ţii Supreme de justiţie (1992-2002), 
membru al Colegiului disciplinar de pe 
lângă CSM. 

A făcut stagieri de instruire profe-
sională: la Curtea europeană pentru 
drepturile omului (Strasbourg, Franţa, 
1997, 1999), cursuri, privind aplicarea 
CeDO (Portugalia, Lisabona, 1996 şi 
Olanda, 1997-2000).

Și-a desfăşurat activitatea didacti-
că ca lector la Centrul de instruire a 
judecătorilor al Ministerului justiţiei 
(1997-2001) şi conferenţiar universitar 
la Catedra drept penal şi criminologie 
a USM (din 2002).

Membru al Seminarului Interuni-
versitar de Profil de pe lângă Comisia 
Superioară de Ates-
tare a rM la speciali-
tatea 12.00.08-Drept 
penal și criminolo-
gie, Drept peniten-
ciar (din 2004) şi 
în cadrul USM şi 
ULIM la specialita-
tea 12.00.09-Proces Gheorghe Ulianovschi

U
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Penal, Criminalistică, teoria activităţii 
operativ-investigative. 

În 2002 a devenit membru al Uniunii 
Avocaților din Moldova, avocat în ca-
drul BAA BUȘ. Membru al Comisiei de 
Licenţiere a profesiei de avocat a BAA 
din rM (din 2008). 

Membru al colegiului de redacţie al 
revistei Avocatul Poporului şi, la aceiaşi 
revistă – conducător al rubricii Aplica-
rea actelor internaţionale în jurispru-
denţa naţională. 

A participat la conferinţe şi semina-
re internaţionale, la care a prezentat 
comunicări, referitor la organizarea şi 
asigurarea independenţei sistemului 
judecătoresc, domeniile dreptului pe-
nal, drepturilor omului, prevenirii şi 
combaterii criminalităţii – în Bulga-
ria (Sofia, 1995), Franţa (Paris, 1996), 
elveţia (Neuchatel, 1996 şi Lausanne, 
2001), Ungaria (Budapesta, 2000), Ce-
hia (Praga, 2004) etc.

I s-au conferit titlul de consilier juri-
dic de gr. III în organele Procuraturii şi 
gradul I de calificare ca judecător.

Distincții: Distincţia şi Diploma Aso-
ciaţiei Judecătorilor din RM (2008), 
Medalia Meritul civic (2000).

Bibliografie selectivă:
GrAMA, Mariana şi Gheorghe ULI-

ANOvSCHI. Extrădarea: monogr. Ch.: 
Sirius SrL, 2009. 100 p. ISBN 978-
9975-9941-7-0.

ULIANOvSCHI, Gheorghe. Infracţi-
uni care împiedică înfăptuirea justiţiei: 
rez. tz. dr. de doctor (12.00.08). Cluj-
Napoca, 1999. 45 p.

ULIANOvSCHI, Gheorghe. Infracţi-
uni care împiedică înfăptuirea justiţiei. 
Ch.: Garuda-Art, 1999. 173 p. ISBN 
9975-9564-4-0.

ULIANOvSCHI, Xenofon, Gheor-

ghe ULIANOvSCHI şi vitalie BUCA-
TArI. Dreptul militar în RM. Ch.: Prut 
Intern., 2003. 360 p.: tabl. ISBN 9975-
69-476-4.

 * * *
ULIANOvSCHI, Gheorghe şi Sergiu 

BrÎNZĂ. Infracţiuni contra vieţii şi 
sănătăţii persoanei: opinii pe marginea 
prevederilor Capitolului II din proiec-
tul noului Cod Penal al rM. Revista 
Naţională de Drept. 2001, 11, 11-27. 
ISSN 1811-0770.

ULIANOvSCHI, Gheorghe. Amen-
da în reglementarea Noului Cod Penal 
al rM. Avocatul Poporului. 2004, 5, 1-4. 
ISSN 1819-7141.

ULIANOvSCHI, Gheorghe. Aplica-
rea actelor internaţionale în jurispru-
denţa naţională (cazul C.v.). Avocatul 
Poporului. 2006, 11-12, 20-27. ISSN 
1819-7141.

ULIANOvSCHI, Gheorghe. CPP ne-
cesită completări şi modificări. Legea și 
viaţa. 1994, 10, 3-6. ISSN 1810-309X.

ULIANOvSCHI, Gheorghe. Infrac-
ţiuni contra libertăţii, cinstei şi dem-
nităţii persoanei – opinii pe marginea 
Proiectului noului Cod Penal al rM. 
Revista Naţională de Drept. 2002, 1, 
7-11. ISSN 1811-0770.

ULIANOvSCHI, Gheorghe. Locul 
săvârşirii infracţiunii. Importanţa şi 
criteriile de stabilire a lui. Revista Na-
ţională de Drept. 2009, 7, 16-19. ISSN 
1811-0770.

ULIANOvSCHI, Gheorghe. rudă 
apropiată – martor? Legea și viaţa. 
1994, 1, 26-27. ISSN 1810-309X.

ULIANOvSCHI, Gheorghe. Sarcina 
actuală a statului constă în asigurarea 
bunei funcţionări a justiţiei şi nu în re-
formarea ei. Avocatul Poporului. 1999, 
7-8, 22-24. ISSN 1819-7141.
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ULIANOVSCHI Xenofon s-a născut 
la 28 februarie 1958 în com. Coştan-

galia, r-nul Cimişlia. A absolvit, cu Meda-
lie de aur, Școala medie nr. 3 din or. Cimi-
şlia (1975). A urmat studii la Facultatea de 
Drept a USM (1975-1980). În 1993-1998 
a făcut studii, fără frecventă, la doctoran-
tura Facultăţii de Drept a Universității 
„Babeş-Bolyai”, or. Cluj-Napoca, româ-
nia. În 1998 a susținut teza de doctorat – 
Participația penală, conducător ştiințific 
Matei BASArAB, dr., prof. univ.

În 1999, şi-a perfecţionat studiile la 
Institutul pentru Drepturile Omului şi 
Drept Umanitar „raoul Wallenberg” al 
Universității din or. Lund, Suedia.

În 2011 a susținut teza de doc-
tor habilitat în drept la specialitatea 
12.00.08-Drept penal (Drept penal; 
Drept procesual penal), tema – Concep-
tul infracţiunii militare în Dreptul pe-
nal, elaborată în cadrul Catedrei Drept 
public (Secţia Știinţe penale), ULIM.

După absolvirea USM, a lucrat pro-
fesor de istorie şi drept, vice director 
pentru munca educativă la Școala teh-
nică-profesională nr. 2, or. Chişinău 
(1980-1986). 

Din 1986, a lucrat în subdiviziuni-
le organelor judecătoreşti: judecător, 
vicepreşedinte al judecătoriei or. Ti-
raspol (1986-1991), judecător la ju-
decătoria sec. Buiucani (1991-1992), 
judecător, vicepreşedinte la judecătoria 
Militară Chişinău (1992-2006), judecă-
tor (2006) şi vicepreşedinte al Curţii de 
Apel Chişinău (din 2008), preşedinte al 
Colegiului penal, din 2006.

Activitatea didactică şi-a început-o la 
Facultatea de Drept a USM în calitate de 
lector, apoi, lector superior (1991-1995), 
conferenţiar universitar (din 2008). În 
1995-1996 a fost lector superior la Aca-
demia de Poliţie a MAI. Lector superior 

(1996), conferenţiar 
universitar (din 2003) 
la Departamentul 
drept al ULIM. Dis-
ciplinele de predare: 
Drept civil, Drept pe-
nal militar (masterat 
profesional), Drept 
procesual penal, Drept 
penal.

A colaborat, în calitate de expert, 
formator, în cadrul organizaţiilor in-
ternaţionale: Înaltul Comisariat al Na-
ţiunilor Unite pentru refugiaţi, Consi-
liul europei (programul de protejare a 
martorilor Octopus), Institutul de Po-
litică Legislativă din europa (COLP), 
Budapesta), justiţia militară şi legisla-
ţia penală a judecătorilor şi procuro-
rilor (Letonia, Georgia, Azerbaidjan, 
Armenia, Kazahstan); Comitetul Hel-
sinki pentru drepturile omului din rM 
(Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare, reprezentanţa din rM). 

Formator la IrP (formarea judecăto-
rilor, procurorilor, ofiţerilor de proba-
ţiune în domeniul justiţiei juvenile). 

Prin rezoluţia Consiliului de Secu-
ritate al ONU, a fost nominalizat pen-
tru funcţia de judecător permanent al 
Curţii Penale Internaţionale pentru 
rwanda (2002). Din 2008 – reprezen-
tantul rM la Consiliului Consultativ 
al judecătorilor europeni de pe lângă 
Consiliul europei.

A participat la conferinţe interna-
ţionale, privind protecţia drepturilor 
omului, dreptul umanitar şi dreptul 
penal, în Franţa, Germania, elveţia, 
Suedia, Danemarca, Cehia, Slovacia, 
rusia, Letonia, Georgia, Azerbaidjan, 
Armenia, Kazahstan etc. 

A contribuit la elaborarea documen-
telor legislative ale rM: Controlul com-

Xeno fon Ulianovschi
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patibilităţii legislaţiei RM cu Convenţia 
Europeană pentru Drepturile omului, 
(1997), expertiza proiectului noului 
Cod Penal (2000), redactarea şi pre-
gătirea proiectului Legii cu privire la 
statutul refugiaţilor (2001), Alternativa 
pedepselor penale (2002). 

vicepreşedinte al Asociaţiei judecă-
torilor din Moldova, membru al CȘC 
al Curţii Supreme de justiţie, membru 
al CȘC al Procuraturii Generale, pre-
şedinte al Asociaţiei juriştilor Militari 
din Moldova.

Autor a peste 90 de lucrări ştiinţifice, 
articole, monografii, broşuri. 

Mențiuni şi distincții: titlul Militar 
eminent, gradul de colonel de justiţie 
(1998), gradul I de calificare ca judecă-
tor (1999), Diploma de Onoare a Consi-
liului Superior al Magistraturii (2011), 
Titlul onorific Veteran al sistemului 
judiciar, (2012), Medaliile În slujba Pa-
triei de gradul I, II şi III., Ordinul de 
Onoare (2014). 
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ISBN 9975-77-021-5.

ULIANOvSCHI, Xenofon şi T. ULI-
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documentele naţionale și internaţional. 
Ch.: Prag 3, 2005. 16 p. ISBN 9975-77-
066-6.

ULIANOvSCHI, Xenofon şi valen-
tin verejAN, alcăt. Ghidul militaru-
lui în termen. Ch.: FeP Tip. Centrală, 
2000. 48 p. ISBN 9975-61-132-X.

ULIANOvSCHI, Xenofon şi valen-
tin verejAN, alcăt. Ghidul recrutu-
lui. Ch.: FeP Tip. Centrală, 2000. 20 p. 
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ULIANOvSCHI, Xenofon et. al. Co-
dul penal al RM: comentariu. Ch.: Cen-
trul de Drept al Avocaților, 2003. 836 p. 
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ULIANOvSCHI, Xenofon, A. BAr-
BĂNeAGrĂ şi v. BerLIBA. Codul 
penal al RM (Nr. 985-XV din 18 aprilie 
2002. Cu toate modific. operate până la 
republicare în Monitorul Oficial al RM 
nr. 72-74/195 din 14.04.2009. Adnotat 
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978-9975-105-20-0.
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ULIANOvSCHI, Xenofon, Gh. ULI-
ANOvSCHI şi v. BUCATArI. Dreptul 
militar în RM. Ch.: Prut Intern., 2003. 
360 p. ISBN 9975-69-476-4. 

ULIANOvSCHI, Xenofon, I. GO-
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2005. 124 p. ISBN 9975-9890-5-5.

ULIANOvSCHI, Xenofon, I. GO-
LUBŢOv şi v. ZAHArIA. Ghidul con-
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172 p. ISBN 9975-9524-6-1.

ULIANOvSCHI, Xenofon et. al. 
Ghid practic, privind munca neremu-
nerată în folosul comunităţii. Ch.: Prut 
Intern., 2004. 112 p. ISBN 9975-69-
568-X.

ULIANOvSCHI, Xenofon et. al. Ma-
nual de mediere. Ch.: IrP, 2006. 132 p. 
ISBN 9975-9890-4-7.

ULIANOvSCHI, Xenofon et. al. 
Curriculum. Cursul „Medierea”. Coord. 
Sorin HANGANU. Ch.: Combinatul 
Poligrafic, 2004. 16 p. ISBN 9975-9848-
2-7.
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ULIANOvSCHI, Xenofon, Marso 
SASSOLI, A. PCHeLINTSev et. al. 
Conscript’s rights and military justice: 
training manual. ed. McCHeSNeY, 
Allan. Ch.: Centre for recruits’ and 
Servicemen’s rights Protection of the 
republic of Moldova, 2002. 238 p.

ULIANOvSCHI, Xenofon, r. BO-
TeZATU, S. FUrDUI et. al. Modele 
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T-PAr SrL, 2008. 376 p. ISBN 978-
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ZĂ, v. STATI et. al. Drept penal, Partea 
specială. vol. II. Ch.: Cartier, 2005. 656 
p. ISBN 9975-79-324-X.

ULIANOvSCHI, Xenofon, v. BA-
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2004. 62 p. ISBN 9975-77-033-9.

ULIANOvSCHI, Xenofon, v. ZA-
HArIA, v. COjOCArU et. al. Raport 
privind implementarea alternativelor 
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the implementation of alternatives to 
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HANGANU et. al. Ch.: IrP, 2006. 108 
p. ISBN 978-9975-9890-8-4.

ULIANOvSCHI, Xenofon. Concep-
tul infracţiunii militare în dreptul penal: 
autoreferat (12.00.08). Ch., 2011. 44 p.

ULIANOvSCHI, Xenofon. Concep-
tul infracţiunii militare în dreptul penal: 
tz. dr. (12.00.08). Ch., 2011. 381 p.

ULIANOvSCHI, Xenofon. Concep-
tul infracţiunii militare în dreptul penal. 
Ch.: ULIM, 2009. 553 p. ISBN 978-
9975-934-38-1.

ULIANOvSCHI, Xenofon. Partici-
paţia penală. Ch.: Garuda-Art, 2000. 
239 p. ISBN 9975-9564-7-5.

ULIANOvSCHI, Xenofon. Proba-
ţiunea. Alternative la detenţie. Ch.: 
Prut Intern., 2004. 32 p. ISBN 9975-
69-567-1.

 * * *
ULIANOvSCHI, Xenofon şi Gh. 

ULIANOvSCHI. Subiectul infracţiu-
nilor militare în legislaţia penală a altor 
ţări. Avocatul Poporului. 2006, 2, 1-3. 
ISSN 1819-7141.

ULIANOvSCHI, Xenofon şi T. ULI-
ANOvSCHI. Bioterorismul – o parti-
cularitate a terorismului internaţional. 
Revista Naţională de Drept. 2006, 2, 55-
62. ISSN 1811-0770.

ULIANOvSCHI, Xenofon şi T. ULI-
ANOvSCHI. jurisdicţia instanţelor ju-
decătoreşti militare. Aspecte internaţi-
onale şi naţionale. Avocatul Poporului. 
2005, 12, 6-8. ISSN 1819-7141.

ULIANOvSCHI, Xenofon şi T. ULI-
ANOvSCHI. jurisdicţia instanţelor ju-
decătoreşti militare. Aspecte internaţi-
onale şi naţionale. Avocatul Poporului. 
2006, 1, 6-14. ISSN 1819-7141.

ULIANOvSCHI, Xenofon şi Sofia 
Maria PAGArIN. Activite des services 
de probation dans les pays europeen. 
In: The Acquis Communautaire a need 
for the European integration: materiale-
le conf. intern. șt.-pract., 7-8 apr. 2006. 
Univ. Pitești, România. Piteşti, 2006, 
pp. 128-136.

ULIANOvSCHI, Xenofon. Arest 
and detention of aliens, illegal mi-
grants and refugees. The way of their 
expulsion aut of the country. In: Eu-
ropean Convention on Human Rights 
and protection of persons în need of in-
ternaţional protection: materialele conf. 
intern. șt. ICNUR. Ch.: Tip. Centrală, 
2000, pp. 45-52.

ULIANOvSCHI, Xenofon. Arestul şi 
detenţia străinilor, migranţilor ilegali 
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şi refugiaţilor. In: Modul de expulzare 
din ţară. Convenţia Europeană pentru 
Drepturile Omului și protecţia persoa-
nelor care necesită protecţie internaţio-
nală: materialele conf. intern. șt.-pract., 
ICNUR. Ch., 2000, pp. 183-189.

ULIANOvSCHI, Xenofon. Aspecte-
le drepturilor recruţilor şi a militari-
lor în termen în contextul Convenţiei 
europene pentru Drepturile Omului. 
In: Justiţia Militară practica legislaţi-
ei naţionale și internaţionale: seminar 
intern., 12-14 iun. 2000. COLPI, Cen-
trul de Perfecţionare a Cadrelor Justiţiei 
din Moldova. Judecătoria Militară. Ch., 
2000, pp. 79-82.

ULIANOvSCHI, Xenofon. Auto-
ratul ca formă a participaţiei penale. 
Legea și viaţa. 1998, 11, 24-26. ISSN 
1810-309X.

ULIANOvSCHI, Xenofon. Cauzele 
care înlătură caracterul penal al faptei 
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„Infracţiuni militare”. Universitatea 
„Spiru Haret”, București. euroDreptul, 
2006, 2, 16-55. ISSN 1018-0435.

ULIANOvSCHI, Xenofon. Cazurile 
de exonerare a persoanelor care exer-
cită serviciul militar de răspunderea 
penală pentru infracţiunile militare. 
In: Analele știinţifice ale Univ. Libere 
Internaţionale din Moldova. Ser. Drept. 
Ch., 2005, vol. 6, pp. 66-81

ULIANOvSCHI, Xenofon. Cazurile 
de exonerare a persoanelor care exerci-
tă serviciul militar de răspunderea pe-
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Protecţia juridică a proprietăţii, libertă-
ţii și siguranţei persoanei în dreptul na-
ţional și internaţional: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 22 dec. 2009, IRIM. 
Ch.: IrIM, 2010, pp. 73-99.

ULIANOvSCHI, Xenofon. Compa-
tibilitatea legislaţiei rM cu prevederile 

Statutului Curţii Penale Internaţiona-
le (CPI). In: Promovarea Drepturilor 
Omului în contextul integrării Europe-
ne. Teorie și practică: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 9-10 iun. 2009. Ch., 
2009, pp. 76-86.

ULIANOvSCHI, Xenofon. Consi-
derațiuni generale cu privire la subiec-
tul special al infracţiunilor militare. 
Revista Naţională de Drept. 2006, 3, 
49-54. ISSN 1811-0770.

ULIANOvSCHI, Xenofon. Deli-
mitarea terorismului internaţional de 
agresiunea armată. Sistemul de mă-
suri de combatere a terorismului. In: 
Prevenirea și combaterea fenomenului 
terorismului: actualităţi și perspective: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 18 
mai 2006. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 
2006, pp. 74-82

ULIANOvSCHI, Xenofon. Dreptul 
militar şi legislaţia militar-penală în 
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ULIANOvSCHI, Xenofon. executa-
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ULIANOvSCHI, Xenofon. Fapta 
prevăzută de legislaţia militară penală 
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unei infracţiuni. Institutul Cercetări în 
domeniul Protecţiei Drepturilor Omu-
lui, ULIM. Studii Juridice Universitare. 
2008, 1-2, 93-99. ISSN 1857-4122.

ULIANOvSCHI, Xenofon. În con-
tradicţie cu doctrina penală. Dreptul. 
2004, 13, 4-7. ISSN 1018-0435.

ULIANOvSCHI, Xenofon. Legislaţia 
penal-militară: sugestii, constatări. Le-
gea și viaţa. 1996, 1, 13-15. ISSN 1810-
309X.
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ULIANOvSCHI, Xenofon. Legisla-
ţia rM în lumina Convenţiei europe-
ne pentru Drepturile Omului. Legea și 
viaţa. 1997, 7, 3-6. ISSN 1810-309X.
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juridice latine. Nullum crimen sine 
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Știinţe penale. 2006, II, 339-341. ISSN 
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ne: materialele conf. intern. șt.-pract., 
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sistemului de justiţie în RM. Standarde 
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 * * *
УЛЬЯНОВСКИЙ, Ксенофон, М. 

CАССОЛИ, А. ПЧЕЛИНЦЕВ et. al. 
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Права призывников и военная юсти-
ция: учеб. пособие. Pед. Аллан МАК-
ЧЕСНИ. Будапешт, 2002. 262 c. ISBN 
963-9419-656.

 * * *
УЛЬЯНОВСКИ, Ксенофон et. al. 

Концепции и составы дисципли-
нарных нарушений и воинских пре-
ступлений дисциплинарные уставы 
и уголовные кодексы. В: Права при-
зывников и военная юстиция: учеб. 
пособие=Conscript’s rights and milita-
ry justice: training manual. Budapest, 
2002, 123-181, сс. 109-167.

УЛЬЯНОВСКИ, Ксенофон и С. 
ВОЗНЮК. Способы совершения 
мошенничества формы и средства 
мошеннического обмана. В: Proble-
me actuale de prevenire și combatere 
a criminalităţii: anuar șt. al Academi-
ei „Ștefan cel Mare,” MAI. ed. a vII-a. 
Ch., 2006, сс. 278-287.

УЛЬЯНОВСКИ, Ксенофон, С. 
ХАНГАНУ et. al. Медиация по уго-
ловным делам. Действующее зако-
нодательство Республики Молдо-
ва и его внедрение. В: Формування 
української моделі відновного право-
суддя: міжнародна конф., 10-11 лю-
того 2005. Киев, 2005, cc. 91-94.

УЛЬЯНОВСКИ, Ксенофон. Дис-
циплинарный арест военнослужа-
щих срочной службы. Проблемы 
и практика применения. Закон и 
жизнь. 2002, 2, 15-19.

УЛЬЯНОВСКИ, Ксенофон. До 
принятия нового УК, необходимы 
изменения в действующем. Закон и 
жизнь. 1998, 1, 29-32.

УЛЬЯНОВСКИЙ, Ксенофон, М. 
CАССОЛИ, А. ПЧЕЛИНЦЕВ et. al. 
Обязанности и ответственность во-
еннослужащих по международно-
му уголовному праву. В: Права при-

зывников и военная юстиция: учеб. 
пособие=Conscript’s rights and milita-
ry justice: training manual. Budapest, 
2002, 123-181, сс. 189-225.
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CАССОЛИ, А. ПЧЕЛИНЦЕВ et. al. 
Системы модели и практики Воен-
ное правосудие в переходный пе-
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зывников и военная юстиция: учеб. 
пособие=Conscript’s rights and milita-
ry justice: training manual. Budapest, 
2002, 123-181, сс. 67-109.

UNTILĂ Veaceslav s-a născut la 
15 iunie 1956 în s. Codreanca, 

r-nul Străşeni. A absolvit Facultatea de 
Mecanică a Universității Tehnice din 
Chişinău în 1978 şi Facultatea de Drept 
a USM, în 1997. În 1994-1998 a urmat 
doctorantura la AȘM. Și-a perfecţio-
nat studiile la European Center George 
Marschall (1999). 

În 1997 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal – 
Combaterea criminalităţii organizate în 
sfera furturilor și răpirilor mijloacelor 
de transport auto, conducător ştiinţific 
eugeniu MArTÎNCIC, dr. hab., prof. 
univ.

Din 1978 a lucrat în subdiviziuni-
le MAI al rM: şef al Inspectoratului 
auto (1992-1995), vice ministru al 
MAI (1998-2000). În 1989-1993 a fost 
consilier al Consiliul 
Municipal Chişinău. 
În 1999 a fost ales 
preşedinte al AO 
Strategia Civică. Di-
rector al Inspectora-
tului ecologic de Stat 
(2012-2013 şi din 
2015). Veaceslav Untilă
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Funcţionar internaţional OISr (Ge-
neva, 1995-1998), Secretar Naţional al 
Comisiei Interguvernamentale TrA-
CeCA (2001-2002).

În 1999 şi-a început activitatea didac-
tică în calitate de conferenţiar univer-
sitar şi profesor la Academia Interna-
ţională de Cadre UNeSCO (Ucraina, 
Kiev). Profesor de onoare la Institutul 
Modern Umanistic, rusia, Moscova 
(2000).

A desfăşurat o vastă activitate poli-
tică: preşedinte al Partidului Liberal 
(2002), vicepreşedinte al Partidului 
Liberal (din 2011), preşedinte al Par-
tidului Mișcarea Acţiunea Europeană 
copreşedinte (2003) şi prim-vicepreşe-
dinte (2005) al Partidului Alianţa Mol-
dova noastră, preşedinte al Partidului 
Mișcarea Acţiunea Europeană (2007-
2011). 

Deputat în Parlamentul rM, Legis-
latura XvI, XvII, XvIII. În 2005-2007 
- preşedinte al Comisiei Parlamentare 
pentru Administraţie publică, ecologie 
şi dezvoltarea teritoriului. Preşedinte al 
Comisiei securitate naţională, apărare 
şi ordine publică (2014).

Mențiuni şi distincții: Consilier de 
Stat al rM gr. I (1999), Doctor Honoris 
Causa al Universității de Criminologie 
din Moldova (2001), decorația MAI 
Vulturul de Aur, Ordinului de Onoare 
(2010), Crucea pentru Merit gr. II, Me-
dalia de argint a AȘM, gradul special ge-
neral-maior de poliție în rezervă (2015).
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port auto (aspecte sociale, penale și 
criminologice): tz. dr. (12.00.08). Ch., 
1998. 138 p.

UNTILĂ, veaceslav. Contrasens. Bu-
siness auto ilicit: aspecte sociale, penale 
și criminologice. Ch.: Litera, 1999. 158 
p. ISBN 9975-74-212-2.

UNTILĂ, veaceslav. Crima organiza-
tă – contrasens. Ch.: Litera, 1999. 158 p.

UNTILĂ, veaceslav. Crima organi-
zată – stop. Ch.: Museum, 2000. 192 p. 
ISBN 9975-905-49-8.

UNTILĂ, veaceslav. De ce ASC? Ch.: 
Museum, 2000. 176 p. ISBN 9975-906-
27-3.

UNTILĂ, veaceslav. Petele negre ale 
guvernării roșii (II). Ch.: Ulise, 2009. 
420 p. ISBN 978-9975-4037-0-2; 978-
9975-4037-1-9.

UNTILĂ, veaceslav. Petele negre 
ale guvernării roșii. Ch.: Bons Offices, 
2004. 282 p. ISBN 9975-9785-1-7.

UNTILĂ, veaceslav. Politica e un joc 
serios. Ch.: Ulise, 2006. 188 p. ISBN 
9975-9785-8-X.

UNTILĂ, veaceslav. The black blots 
of the Red Government. Ch.: Bons Offi-
ces, 2003. 292 p. ISBN 9975-9785-2-5.

UNTILĂ, veaceslav. The black blots 
of the Red Government. Ch.: Ulise, 
2004. 292 p. ISBN 9975-9785-2-5.

UNTILĂ, veaceslav. Traiectoria evo-
luţiei politice. Ch.: Litera, 2003. 144 p. 
ISBN 9975-74-581-4.

 * * *
УНТИЛЭ, Вячеслав. Консульта-

ционные и информационные услу-
ги по вопросам борьбы с преступно-
стью, связанной с кражами и угона-
ми автотранспорта. Geneva: IrTO, 
1997. 428 c.
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УНТИЛЭ, Вячеслав. Организован-
ная преступность: понятие, сущ-
ность, виды и эволюционные тен-
денции. Geneva: IrTO, 1997. 30 c. 

URSU Nicolae s-a născut în s. Cor-
lăteni, r-nul râşcani. În 1976 a 

absolvit, cu Menţiune, Institutul juridic 
din or. Harkov, Ucraina. În 1999-2001 
a urmat doctorantura la AȘM.

În 2002, la IFSD al AȘM, a susținut 
teza de doctorat, la specialitatea 
12.00.02-Drept public – Rolul, locul și 
funcţiile procuraturii.

Din 1976 şi-a desfăşurat activitatea 
profesională în cadrul oragnelor de 
procuratură ale rM: ajutor al procuro-
rului la Procuratura edineţ, procuror al 
r-nului Făleşti (1980-1986), şef al Secţiei 
contribuire la înfăptuirea justiţiei în in-
stanţele de judecată a Aparatului central 
al Procuraturii (1986-1988), procuror al 
or. Tiraspol (1988-1990), adjunct al Pro-
curorului General al rM (1990-1994), 
prim-adjunct al Procurorului General 
al rM (1994-1998 şi 1999-2001). 

În 1998 a devenit membru al Uniu-
nii Avocaților din Moldova, fondator al 
BAA ProDreptate (2001).

În 2003 şi-a început activitatea didac-
tică în calitate de lector universitar la 
Academia de Drept, din 2007 - prorec-
tor pe activitatea ştiinţifică la USeM. 

Autor a circa 20 de publicaţii ştiin-
ţifice şi ştiințifico-
didactice. 

Consilier juridic 
de rangul I, general 
locotenent în justiţie. 
În 2000 a fost deco-
rat cu Ordinul Gloria 
Muncii şi Medalia 
Meritul Civic.

Bibliografie selectivă:
UrSU, Nicolae. Rolul, locul și funcţi-

ile procuraturii: autoreferat (12.00.02). 
Ch., 2002. 27 p.

UrSU, Nicolae. Rolul, locul și funcţi-
ile procuraturii: tz. dr. (12.00.02). Ch., 
2002. 150 p.

 * * *
УРСУ, Николай. Принцип состяза-

тельности в судопроизводстве Мол-
давии. Прокурорская и следствен-
ная практика. 1997, 1, 37-39.

URSU Veaceslav s-a născut la 26 
februarie 1971 în s. Peresecina, 

r-nul Orhei. În 1986 a absolvit Școala 
medie, după care şi-a continuat studi-
ile la Colegiul politehnic din or. Bălţi 
(1986-1990) şi la UTM. A absolvit cu 
mențiune Academia de Poliţie „Ștefan 
cel Mare” a MAI (1991 1995), speciali-
tatea Anchetă penală.

În 2003 a urmat studiile de doctorat 
şi a susținut teza de doctorat la specia-
litatea 12.00.08-Drept penal – Aspecte 
juridico-penale și criminologice ale cri-
minalităţii organizate.

Activitatea profesională şi-a început-o 
ca lector la Academia de Poliţie „Ștefan 
cel Mare”, fiind titularul disciplinelor: 
Dreptul penal (Partea generală), Crimi-
nologie, Teoria calificării infracţiunilor. 
Probleme actuale ale Dreptului penal. 

În cadrul Institutului de Perfecţio-
nare Continuă şi Cercetări Știinţifi-
ce Aplicative al Academiei de Poliţie 
„Ștefan cel Mare” a MAI a exercitat 
funcțiile: director-adjunct, conferen-
ţiar universitar interimar la Catedra 
drept penal şi criminologie şi Catedra 
drept penitenciar, prodecan al Facultă-
ţii Securitate şi Ordine Publică, şef al 
Facultăţii de Drept.Nicolae Ursu
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A urmat cursuri 
de formare profesi-
onală la Academia 
Internaţională a Or-
ganelor de Aplicare a 
Dreptului (Budapes-
ta, Ungaria, 2002). 
A efectuat vizite de 
instruire la instituţii-
le de învățământ su-

perior poliţienesc din ţările europei şi 
CSI. A fost audient al cursurilor de spe-
cializare, ţinute de către agenţii federali 
speciali ai Agenţiilor Federale ale SUA, 
colaboratori de poliţie şi formatori din 
Germania, Spania, Franţa etc. 

În 2006 i s-a conferit titlul ştiinţifi-
co-didactic conferenţiar universitar la 
specialitatea 12.00.08-Drept penal. A 
fost abilitat cu dreptul de conducător 
(consultant) de doctorat la specialitățile 
Drept penal și execuţional penal şi Cri-
minologie.

A prezentat comunicări la conferin-
ţe, seminare şi simpozioane de nivel 
internaţional şi naţional. A organizat 
desfăşurarea diverselor foruri ştiinţifi-
ce studenţeşti: victorine, mese rotunde, 
seminare şi conferinţe. A pregătit echi-
pa Academiei pentru participarea la 
olimpiade şi victorine interuniversitare 
în domeniul Dreptului penal. 

Autor a peste 30 de lucrări ştiinţifice.
În 2007, în baza Hotărârii Senatului 

Academiei, a fost desemnat ca Cel mai 
bun profesor al anului universitar

Bibliografie selectivă:
UrSU, veaceslav et. al. Studiu selectiv 

în materie de Drept penal. Ch.: Acad. 
«Ștefan cel Mare”, 2004. 192 p. ISBN 
9975-935-37-0.

UrSU, veaceslav et. al. Drogurile și 
delicvenţa juvenilă: aspecte juridico-pe-
nale, criminologice și procesual-pena-

le. Ch.: Academiei „Ștefan cel Mare”, 
2005. 164 p. ISBN 9975-935-90-7.

UrSU, veaceslav. Criminalitatea or-
ganizată – aspecte criminologice și juri-
dico-penale: autoreferat (12.00.08). Ch., 
2003. 22 p.

UrSU, veaceslav. Criminalitatea or-
ganizată – aspecte criminologice și juri-
dico-penale: tz. dr. Ch., 2003. 165 p.

 * * *
UrSU, veaceslav. Istoricul evoluţiei 

CO în fosta UrSS şi rM. Analele Șt. ale 
Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI al RM. 
Ser. Drept public. 2003, v, 139-147. 
ISSN 1857-2391.

UrSU, veaceslav. Colaborarea ţărilor 
CSI în lupta cu criminalitatea organi-
zată. Analele Șt. ale Acad. „Ștefan cel 
Mare” a MAI al RM. Ser. Drept public. 
2003, v, 148154. ISSN 1857-2391.

UrSU, veaceslav. Criminalitate or-
ganizată – cauze de apariţie şi tendinţe. 
Analele Șt. ale Acad. „Ștefan cel Mare” a 
MAI al RM. Ser. Drept public. 2003, Iv, 
130-134. ISSN 1857-2391.

UrSU, veaceslav. Criminalitatea or-
ganizată – forma cea mai periculoasă a 
criminalităţii de grup (coautorat). In: 
Probleme actuale de prevenire și com-
batere a criminalităţii: an. șt. al Acad. 
„Ștefan cel Mare”. ed. a 3-a. Ch.: Acad. 
„Ștefan cel Mare”, 2003, pp. 63-69.

UrSU, veaceslav. Criminalitatea or-
ganizată: corelaţia cu formele partici-
paţiei penale. In: Probleme actuale de 
prevenire și combatere a criminalităţii: 
an. șt. al Acad. „Ștefan cel Mare”. ed. a 
3-a. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 2003, 
pp. 150-157.

UrSU, veaceslav. eroarea şi impor-
tanţa ei juridico-penală. Ordine și Lege. 
2003, 2, 34-35.

UrSU, veaceslav. Legislaţia penală 
şi doctrina dreptului penal a rM – su-

Veaceslav Ursu 
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portul juridico-penal în lupta cu cri-
minalitatea organizată. Analele Șt. ale 
Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI al RM. 
Ser. Drept public. 2003, Iv, 135-140. 
ISSN 1857-2391.

UrSU, veaceslav. Metodele juridico-
penale de luptă cu crima organizată. 
Revista Naţională de Drept. 2003, 7, 
47-51. ISSN 1811-0770.

UrSU, veaceslav. Metodele juridico-
penale de luptă cu criminalitatea orga-
nizată. Ordine și Lege. 2003, 5, 32-34.

UrSU, veaceslav. Natura juridică a 
extradării ca instituţie a executării pe-
depsei. Analele Șt. ale Acad. „Ștefan cel 
Mare” a MAI al RM. Ser. Drept public. 
2003, v, 155-162. ISSN 1857-2391.

UrSU, veaceslav. Sarcinile şi meto-
dele de investigaţie a rolului pedepsei 

în lupta cu criminalitatea. In: Rolul pe-
depsei în societatea de tranziţie: conf. 
st.-pract. intern., 14-15 febr. 2002. Ch.: 
Univ. de Criminologie, 2002, pp. 73-75.

 * * *
УРСУ, Вячеслав. Основные задачи 

деятельности правоохранительных 
органов в борьбе с организованной 
преступностью и международно-
го сотрудничества. В: Подготовка 
кадров и работа с персоналом опе-
ративных служб криминальной ми-
лиции: материалы междунар. науч.-
практ. конф. Киев, 2003, cc. 242-244.

УРСУ, Вячеслав. Основные задачи 
деятельности правоохранительных 
органов в борьбе с организован-
ной преступностью. Закон и жизнь. 
2003, 5, 50-52. ISSN 1810-3081.



VALAH Ciprian s-a născut la 11 
aprilie 1971 în or. Chişinău. În 

1991-1992 a urmat studii la Acade-
mia de Poliţie „Al. I. Cuza”. Și-a con-
tinuat studiile la Facultatea de Drept 
a Universității din Bucureşti (1993-
1995). În 2000 a audiat cursul Pedago-
gia și psihologia în învăţământul supe-
rior la ULIM. 

În 2003, în cadrul ULIM, a susținut 
teza de doctorat, la specialitatea 
12.00.02-Drept public – Autorităţile 
publice în exercitarea controlului finan-
ciar, organizarea si functionarea institu-
tiilor de drept, conducător ştiinţific An-
drei SMOCHINĂ, dr. hab., prof. univ.

Activitatea profesională şi-a înce-
put-o, în 1997, ca lector universitar la 
ULIM, Departamentul drept, apoi: lec-
tor universitar la Academia de Drept 
din Moldova (2004), lector universitar 
la USM (2005), lector universitar la 
Direcţia administrare publică a AAP 
(2006), conferenţiar universitar la Fa-
cultatea de Drept a Academiei de Poli-
ţie „Ștefan cel Mare” (din 2009).

A contribuit la elaborarea ciclurilor 
de prelegeri la disciplinele Drept finan-
ciar și fiscal, Drept bancar, Asistenţa 
juridică în unităţile economice; a pro-
iectelor de acte normative în domeniul 
Diplomaţiei economice în cadrul MAI 

şi Integrării europene al rM: Concep-
ţia diplomaţiei economice, Regulamen-
tul atașatului economic din misiunile 
diplomatice ale RM peste hotare, Strate-
gia de acţiune privind promovarea inte-
reselor economice ale RM în străinătate.

În 2004 a devenit membru al Uniu-
nii Avocaților din Moldova, fondator al 
BAA Vivat Ius.

În perioada 2005-2006 a deţinut 
funcţia de şef al Direcției relaţii econo-
mice internaţionale la Ministerul Afa-
cerilor externe şi Integrării europene 
al rM. 

În 2014 a dat examenul de capacita-
te la funcția de judecător şi, în 2015, a 
fost numit, pe un termen de cinci ani, 
în funcția de judecător la judecătoria 
Buiucani Chişinău.

A participat în cadrul proiectelor de 
specialitate: Accesul la Justiţie şi Asis-
tenţa Juridică Garantată de Stat (Fun-
daţia Soros-Moldova, Ministerul jus-
tiţiei al rM (2006), 
Identificarea impedi-
mentelor legislative 
în patru sectoare pri-
oritare ale economiei 
naţionale şi înainta-
rea recomandărilor 
de ameliorare Guver-
nului rM (patru ra- Ciprian Valah 

V
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poarte sectoriale); expert local în poli-
tici comerciale şi realizarea Proiectului 
Suport MIEPO/MIDA (MIePO, 2007).

Bibliografie selectivă:
vALAH, Ciprian. Autorităţile publice 

în exercitarea controlului financiar: au-
toreferat (12.00.02). Ch., 2003. 22 p.

vALAH, Ciprian. Autorităţile publice 
în exercitarea controlului financiar: tz. 
dr. (12.00.02). Ch., 2003. 133 p.

 * * *
vALAH, Ciprian. Conceptul de con-

trol financiar jurisdicţional. Avocatul 
Poporului. 2003, 11-12, 33-35. ISSN 
1819-7141.

vALAH, Ciprian. Controlul financi-
ar asupra administraţiei publice locale. 
Delimitare de competenţe. In: Agenda 
descentralizării în RM. Ch., 2003, pp. 
25-30.

vALAH, Ciprian. Controlul finan-
ciar parlamentar. Revista Naţională de 
Drept. 2003, 3, 49-51. ISSN 1811-0770.

vALAH, Ciprian. Impedimente le-
gislative în dezvoltarea economică din 
rM. In: Tendinţe și perspective ale evo-
luţiei Dreptului în contextul globaliză-
rii: materialele conf. intern. șt.-pract., 
16-17 dec. 2010, Univ. „Petre Andrei”. 
Iaşi, 2010, pp. 82-82.

vALAH, Ciprian. Individualizarea 
sistemului financiar public. In: Sym-
pozia Professorum: conf. șt.-didactică 
ULIM. Ch., 2003, pp. 33-37.

vALAH, Ciprian. Probleme teore-
tico-practice ale apărării bănuitului şi 
învinuitului în procedura penală a rM. 
In: Conferinţa internaţională bienală, 
28-30 oct. 2010. ed. vIII. Timişoara, 
2010, pp. 72-75.

vALAH, Ciprian. rolul băncii cen-
trale în realizarea politicii economice. 
In: Sympozia Professorum: conf. șt.-di-

dactică, ULIM. Ch.: ULIM, 2001, pp. 
43-48.

vIZDOAGĂ, Tatiana şi vALAH, 
Ciprian. Problema accesului la justiţie 
din prisma atribuţiilor ofiţerului de ur-
mărire penală. In: Evaluarea și preveni-
rea riscurilor la care sunt supuși colabo-
ratorii organelor afacerilor interne și a 
altor organe de Drept: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 26 oct. 2010. Acade-
mia „Ștefan cel Mare”. Ch.: Acad. „Ște-
fan cel Mare”, 2010, pp. 113-115.

VESCO Ivan s-a născut la 6 martie 
1976 în or. rezina. A urmat stu-

dii superioare la Facultatea de Drept 
a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI 
şi, în 1998, a devenit licenţiat în drept, 
specialitatea – Jurist. În 2006 a fost în-
matriculat, ca doctorand, la Faculta-
tea de Drept a Academiei „Ștefan cel 
Mare” a MAI. 

În 2011 a susținut teza de doctorat 
– Acordarea asistenţei juridice de către 
avocat în faza urmăririi penale; speci-
alitatea 12.00.08-Drept penal (Drept 
procesual penal), conducător ştiinţific 
Tudor OSOIANU, dr., conf. univ. 

Și-a început activitatea profesională 
ca lector al Colegiului de Poliţie „Di-
mitrie Cantemir” al MAI (1998-2002). 
Din 2002 şi-a desfăşurat activitatea în 
cadrul MAI: inspector al Biroului evi-
denţă operativă al Direcției deservire 
operativă, inspector 
superior al Direcției 
deservire operativă 
şi specialist principal 
al Serviciului eviden-
ţă operativă (2002-
2004), şef Serviciu 
organizare şi acte ju-
ridice (2004-2005), Ivan Vesco
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şef Secţie analiză, planificare şi acte 
juridice (2005-2007), şef Secţie ana-
liză, planificare şi acte juridice (2007-
2010), şef Secţie analiză, monitorizare 
şi control (2010-2013), şef al Direcției 
management operaţional a Serviciului 
tehnologii informaţionale (2013), şef al 
Centrului monitorizare şi control trafic 
al Serviciului tehnologii informaţio-
nale (2013-2014), şef adjunct Direcţie 
generală şi şef al Direcției asigurare 
executare a serviciului tehnologii in-
formaţionale (2014-2015), director-ad-
junct al Serviciului tehnologii informa-
ţionale (2015).

A participat la conferinţe interna-
ţionale: Probleme de politică penală, 
procesual-penală și criminalistică (Uni-
versitatea Umanitară Internaţională, 
Odesa, 2009), Asigurarea drepturilor 
și libertăţilor fundamentale ale omului 
în timpul manifestărilor cu caracter de 
masă (Chişinău, 2010). 

Bibliografie selectivă:
veSCO, Ivan. Acordarea asistenţei 

juridice de către avocat în faza urmări-
rii penale: autoreferat (12.00.08). Ch., 
2011. 32 p.

 * * *
OSOIANU, Tudor şi Ivan veSCO. 

Acordarea asistenţei juridice în cadrul 
recursului asupra încheierii de arest 
preventiv şi de prelungire a termenului 
acestuia. In: Probleme actuale de preve-
nire și combatere a criminalităţii: anuar 
șt., ed. a IX-a. Ch.: Acad. „Ștefan cel 
Mare”, 2009, pp. 150-160.

OSOIANU, Tudor şi Ivan veSCO. 
Analiza succintă a problematicii pri-
vind acordarea asistenţei juridice de 
către avocat în procesul penal prin 
prisma materialelor ştiinţifice publi-
cate de autorii autohtoni. In: Creșterea 

impactului cercetării și dezvoltarea ca-
pacităţii de inovare: materialele conf. 
intern., consacrată aniversării a 65-a a 
USM, 21-22 sept. 2011. Ch.: CeP USM, 
2011, pp. 270-274.

OSOIANU, Tudor şi Ivan veSCO. 
Asistenţa juridică în caz de aplicare a 
măsurilor de constrângere procesuală. 
In: Asigurarea drepturilor și libertăţi-
lor fundamentale ale omului în timpul 
manifestărilor cu caracter de masă: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 29 
ian. 2010. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 
2010, pp. 134-154.

OSOIANU, Tudor şi Ivan veSCO. 
Dreptul la apărare. Avocatul Poporului. 
2010, 3-4, 1-5. ISSN 1819-7141. ISSN 
1819-7141.

OSOIANU, Tudor şi Ivan veSCO. 
Studiu asupra participării avocatului 
în procesul penal realizat prin prisma 
unor autori de peste hotare. In: Refor-
mele cadrului legal și instituţional din 
RM prin prisma practicilor europene: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 30 
apr. 2010. Ch., 2011, pp. 53-64.

veSCO, Ivan şi Tudor OSOIANU. 
Consacrarea normativă şi doctrinară a 
dreptului la apărare. Avocatul Poporu-
lui. 2008, 12, 4-10. ISSN 1819-7141.

veSCO, Ivan şi Tudor OSOIANU. 
Statutul procesual al avocatului-apă-
rător. Avocatul Poporului. 2009, 4, 2-8. 
ISSN 1819-7141.

veSCO, Ivan. Acordarea asistenţei 
juridice în caz de aplicare a măsurilor 
preventive non privative de libertate şi 
a altor măsuri de constrângere proce-
suală. In: Probleme actuale de preveni-
re și combatere a criminalităţii: anuar 
șt. Ed. a IX-a. Ch.: Acad. „Ștefan cel 
Mare”, 2009, pp. 340-346.

veSCO, Ivan. Admiterea, numirea 
din oficiu, înlocuirea şi înlăturarea 
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avocatului din procesul penal. Analele 
șt. ale Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI 
al RM. Șt. socio-umanistice. ed. a IX-a. 
2009, 180-184. ISSN 1857-0976.

veSCO, Ivan. Statutul procedural al 
avocatului-reprezentant. Analele șt. ale 
Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI al RM. 
Șt. socio-umanistice. ed. a IX-a. 2009, 
174-179. ISSN 1857-0976.

 * * *
ОСОЯНУ, Тудор и Иван ВЕСКО. 

Процессуальные действия, направ-
ленные на судебный контроль в ста-
дии уголовного преследования. В: 
Бюллетень Уральского отделения 
Международной ассоциации содей-
ствия правосудию. 2009, 1, cc. 66-70.

ОСОЯНУ, Тудор и Иван ВЕСКО. 
Собирание и представление факти-
ческих данных адвокатом (доказа-
тельств) в стадии уголовного пре-
следования на примере УПК РМ. 
В: Проблемы уголовного права, про-
цесса и криминалистики: материа-
лы междунар. науч.-практ. конф., 9 
окт. 2009. Одесса, 2009, cс. 495-501.

VIDAICU Mihaela s-a născut la 
31 august 1981 în or. Chişinău. 

În 1998 a absolvit Liceul teoretic „M. 
Sadoveanu” în or. Ocniţa. În perioada 
1998-2003 a studiat la Facultatea de 
Drept a USM. 

În 2008 a susținut teza de doctorat, 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal – 
Aspectele juridico-penale ale eutanasiei, 
conducător ştiinţific Sergiu BrÎNZĂ, 
dr. hab., prof. univ.

A făcut stagii de instruire profesi-
onală: la Universitatea din Bialystok 
(Polonia, 2007), la Universitatea Cen-
tral europeană (Budapesta, Ungaria, 
2007), la Centrul european de Drept 

public (Atena, Gre-
cia, 2006).

Activitatea didac-
tică şi-a început-o, 
în 2003, ca lector, 
apoi lector superior, 
conferențiar univer-
sitar la Catedra drept 
penal şi criminologie 
a USM.

În 2008-2010 a fost coordonator na-
ţional al Proiectului Promovarea refor-
melor în învăţământul juridic superior, 
Public Law Initiative Institute (PILI), 
mun. Chişinău. Din 2008 – consultant 
juridic la ABA rOLI/Moldova. Mem-
bru al Grupului analitic în domeniul 
justiţiei penale la Fundaţia Soros Mol-
dova (din 2009). 

A participat şi a prezentat comuni-
cări conferinţe naţionale şi internaţio-
nale: Infracţiune de corupţie în lumina 
legislaţiei internaţionale și convenţiilor 
internaţionale (Chişinău, 2004), Prece-
dentul judiciar în cazul infracţiunii de 
eutanasie (Chişinău, 2007), Noi per-
spective interpretative în legea penală a 
Republicii Moldova (Iaşi), Armonizarea 
legislaţiei penale - o tendinţă a justiţiei 
penale în spaţiul european (2009), За-
щита жизни человека - как одна из 
первоочередных задач уголовного 
право (Moscova, 2009), Penal policy on 
recidivism in Moldova, (OSF-SA, joha-
nnesburg, 2010).
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legal în domeniu = Alternative Preven-
tive Measures to Pre-Trial Detention: 
an Emprical and Theoretical Research 
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of the Legal Framework. Ch.: Cartier, 
2016. 68 p. ISBN 978-9975-79-951-5.

MOrArU, victor, Maria STrULeA 
şi Mihaela vIDAICU. Drept penal eu-
ropean. Culegere de Tratate și Convenţii 
Internaţionale. În 2 vol. Ch.: CeP USM, 
2008. vol. I. 307 p. ISBN 978-9975-70-
805-0; 978-9975-70-806-7. vol. 2. 507 
p. ISBN 978-9975-70-807-4.

vIDAICU, Mihaela şi DOLeA, Igor. 
Combaterea traficului de fiinţe umane 
(Drept material și Drept procesual): su-
port de curs pentru INJ. Ch.: Nova Im-
prim SrL. 2009. 187 p. ISBN 978-9975-
106-58-0.

vIDAICU, Mihaela. Aspectele juridi-
co-penale ale eutanasiei. Ch.: Tip.-Sirius, 
2009. 240 p. ISBN 978-9975-4074-0-3.

vIDAICU, Mihaela. Aspectele juri-
dico-penale ale eutanasiei: autoreferat 
(12.00.08). Ch., 2008. 24 p.

vIDAICU, Mihaela. Aspectele ju-
ridico-penale ale eutanasiei: tz. dr. 
(12.00.08). Ch., 2008. 192 p.

vIDAICU, Mihaela. Manual de stan-
darde pentru agenţiile de ocupare a for-
ţei de muncă peste hotare. Ch.: Intern. 
Labour Organization, 2008. 40 p. ISBN 
978-9975-80-232-1.
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GrOSU, M. şi Mihaela vIDAICU. 

Traficul de fiinţe umane. Revista Naţio-
nală de Drept. 2011, 6-7, P. 61-62. ISSN 
1811-0770.

POSTICA, D. şi Mihaela vIDAICU. 
Delicvenţa juvenilă. Revista Naţională 
de Drept. 2011, 6-7, 31-32. ISSN 1811-
0770.

vIDAICU, Mihaela şi M. MUTU-
STrULeA. Armonizarea legislaţiei 
penale – o tendinţă a justiţiei penale în 
spaţiul european. Revista Naţională de 
Drept. 2009, 10-12, 86-88. ISSN 1811-
0770.

vIDAICU, Mihaela şi M. MUTU-
STrULeA. juxtapunerea legii penale 
interne a rM la prevederile Convenţiei 
europene pentru Apărarea Drepturilor 
Omului şi la jurisprudenţa CeDO. Jur-
nal de studii juridice. 2009, 3-4, 37-49. 
ISSN 1841-6195.

vIDAICU, Mihaela şi M. MUTU-
STrULeA. Noi perspective interpreta-
tive în legea penală a rM. In: Tradiţie și 
reformă în dreptul românesc. Iaşi, 2008, 
pp. 193-210.

vIDAICU, Mihaela. Analiza noţiu-
nilor „boală incurabilă” şi „suferinţe 
fizice insuportabile” în cazul infracţiu-
nii de eutanasie. Revista Naţională de 
Drept. 2008, 5, 52-55. ISSN 1811-0770.

vIDAICU, Mihaela. Consimţămân-
tul victimei în dreptul penal. Studia 
Universitatis. Ser. Șt. sociale. 2007, 3, 
207-210. ISSN 1814-3199.

vIDAICU, Mihaela. Delimitarea 
eutanasiei de alte infracţiuni simila-
re. Studia Universitatis. Ser. Șt. sociale. 
2009, 8, 176-183. ISSN 1814-3199.

vIDAICU, Mihaela. Dreptul la 
moarte. Revista Naţională de Drept. 
2005, 4, 50-53. ISSN 1811-0770.

vIDAICU, Mihaela. eutanasia în 
retrospectivă legislativă. Revista Na-
ţională de Drept. 2007, 1, 65-67. ISSN 
1811-0770.

vIDAICU, Mihaela. eutanasia şi 
suicidul asistat. Revista Naţională de 
Drept. 2006, 10, 65-69. ISSN 1811-
0770.

vIDAICU, Mihaela. evoluţia istori-
co-juridică a conceptului de eutanasie. 
Revista Naţională de Drept, 2006, 7, 52-
55. ISSN 1811-0770.

vIDAICU, Mihaela. Infracţiune de 
corupţie în lumina legislaţiei internaţi-
onale şi convenţiilor internaţionale. In: 
Prevenirea și combaterea corupţiei în 
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RM: aspecte teoretice și practice: mate-
rialele conf. intern. șt.-pract., 19-20 no-
iem., 2004. Ch.: Transparency Intern.-
Moldova, 2004, pp. 114-124. 

vIDAICU, Mihaela. Latura obiectivă 
a infracţiunii de trafic de influenţă. Re-
vista Naţională de Drept. 2005, 1, 53-
63. ISSN 1811-0770.

vIDAICU, Mihaela. Legalizarea eu-
tanasiei: abuz sau necesitate. Studia 
Universitatis. Ser. Șt. sociale. 2007, 3, 
211-217. ISSN 1814-3199.

vIDAICU, Mihaela. Obiectul infrac-
ţiunii de eutanasie. Importanţa deter-
minării momentului începutului şi 
sfârşitului vieţii în cazul infracţiunii de 
eutanasie. Analele șt. ale USM. Ser. Șt. 
socioumanistice. 2006, 1, 564-570. ISSN 
1857-3622.

vIDAICU, Mihaela. Obiectul juridic 
al infracţiunii traficul de influenţă. Re-
vista Naţională de Drept. 2005, 3, 33-
36. ISSN 1811-0770.

vIDAICU, Mihaela. Particularităţi 
ale laturii obiective a infracţiunii de 
eutanasie. Studia Universitatis. Ser. Șt. 
sociale. 2008, 1, 133-140. ISSN 1814-
3199.

vIDAICU, Mihaela. Particularităţile 
laturii subiective a infracţiunii de euta-
nasie. Revista Naţională de Drept. 2008, 
6, 17-19. ISSN 1811-0770.

vIDAICU, Mihaela. Precedentul ju-
diciar în cazul infracţiunii de eutana-
sie. Revista Naţională de Drept. 2007. 
ed. spec. Precedentul judiciar: aspecte 
teoretice şi practice: materialele conf. 
intern. şt.-pract., 29 sept. 2007, 90-94. 
ISSN 1811-0770.
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penală pentru eutanasie în legislaţia di-
feritelor state. Jurnal de studii juridice. 
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fracţiunii de eutanasie. Studia Univer-
sitatis. Ser. Șt. sociale. 2008, 4, 181-186. 
ISSN 1814-3199.
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ВИДАЙКУ, Mихаела. Защита жиз-

ни человека – как одна из перво-
очередных задач уголовного пра-
во. В: Категория «цель» в уголов-
ном, уголовно-исполнительном пра-
ве и криминологии: материалы IV 
Pоссийского Конгресса Уголовного 
Права, 28-29 май 2009. М., 2009, cc. 
645-650.

VISTERNICEANU Emilia s-a năs-
cut la 9 august 1965 în s. Bădicul 

Moldovenesc, r-nul Cahul. În 1984 a 
absolvit Colegiul pedagogic „A.S. Ma-
karenco” din or. Cahul. A urmat studii 
de licență la Facultatea de Litere (1985-
1990) şi la Facultatea de Drept a USM 
(1996-2000). Tot la USM a făcut studii 
de doctorat (2000-2004).

În 2005 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal 
– Răspunderea penală pentru tâlhărie, 
conducător ştiinţific Ivan MACArI, 
dr., conf. univ. 

Și-a desfăşurat activitatea didactică 
ca lector superior universitar la Cate-
dra Știinţe administrative a Facultății 
de Drept a USM.
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comparativă a normelor privind răs-
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1857-3622.

vISTerNICeANU, emilia. Tâlhăria 
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VIZDOAGĂ Tatiana s-a născut la 
16 august 1968 în com. Tănătari, 

r-nul Căuşeni. În 1985 a absolvit Școala 
medie din satul natal. În 1987-1992 a 
făcut studii la Faculatea de Drept a 
USM, după care, tot acolo, a urmat 
doctorantura.

În 2002 a susținut teza de doctorat, la 
specialitatea 12.00.09-Drept procesual 
penal – Exercitarea acuzării în instanţa 
de fond: Probleme și perspective, con-

ducător ştiinţific Iu-
rie SeDLeŢCHI, dr., 
prof. univ.

În 2001 a devenit 
membru al Uniu-
nii Avocaților din 
Moldova, director 
al Asociaţiei Publice 
Clinica Juridică (din 
2002). vicereşedinte 
al Colegiului de Calificare şi Atestare 
a judecătorilor (din 2007). Secretar al 
CȘS din cadrul ULIM, membru al SȘP 
de pe lângă AȘM şi USM. În 2005 i s-a 
conferit titlul ştiințifico-didactic confe-
renţiar universitar la USM.

A participat la conferinţe internaţio-
nale: Dezvoltarea constituţională a RM 
la etapa actuală (Universitatea de Stat, 
or. Bălți, 2005), Strategiile de fortificare 
a sistemului judiciar (Chişinău, 2005), 
Învățământul superior și cercetarea – 
piloni ai societăţii bazate pe cunoaștere 
(USM, 2006), Educaţie și cercetare într-
un stat bazat pe Drept, consacrată împli-
nirii a 50 ani de la fondarea Facultăţii de 
Drept a USM (2009), Conferința Inter-
naţională Bienală a Facultatății de Drept 
și Știinţe Administrative a Universității 
de Vest din Timișoara (2010).

Mențiuni: Diplome de onoare a USM 
(2002, 2006), Diploma Ministerului 
Educaţiei (2004), Diplomă de gr. I, de-
cernată de Guvernul RM cu prilejul a 50 
ani de la fondarea Facultăţii de Drept a 
USM (2009). În 2006 a fost decorată cu 
Medalia USM.
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vÎZDOAGĂ, Tatiana et. al. Suport 
de curs la disciplina Participarea procu-
rorului în instanţa de judecată pentru 
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NeA, rodica IOrDANOv et. al. In-
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USM, 2004. 294 p. ISBN 9975-70-388-
7.

vÎZDOAGĂ, Tatiana, Lidia ArSe-
NII, elena MIHAILeNCO, Nadejda 
vIerU. Suport de curs la disciplina Pro-
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audienţii INJ. Ch.: INj, 2008. 110 p.
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acuzării în instanţa de fond: probleme și 
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vÎZDOAGĂ, Tatiana. Exercitarea 
acuzării în instanţa de fond: probleme și 
perspective: tz. dr. (12.00.09). Ch., 2002. 
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că realizări şi perspective. Clinica Juri-
dică. 2003, 1, 2-3.

vÎZDOAGĂ, Tatiana. Dreptul la un 
proces echitabil şi accesul la justiţie. 
Revista Naţională de Drept. 2005. edi-
ţie specială: Strategiile de fortificare a 
sistemului judiciar: materialele conf. in-
tern. șt.-pract., 10-11 iun. 2005, 28-30. 
ISSN 1811-0770.

vÎZDOAGĂ, Tatiana. Instruire cli-
nică juridică. Argumente pro. Clinica 
Juridică. 2005, 2, 6-7.
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ГУЦУ, Даниела, сост. Законная ре-

гиональная передовая практика по 
оказанию помощи жертвам тор-
говли людьми. (Материал предна-
значен правоохранительным ор-
ганам и социальным работникам, 
вовлеченным в борьбу с торговлей 
людьми). Ред. Tатьяна ВИЗДОГА. 
К., 2007. 74 c.
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ВИЗДОГА, Tатьяна. Взаимодей-

ствие адвоката с подзащитным и 
выработка позиции защиты по делу. 
Revista Naţională de Drept. 2009. ed. 
spec., 107-108.

VLAH Irina s-a născut la 26 februa-
rie 1974 în or. Comrat. În 1991 a 

absolvit Liceul teoretic „Gaidarji” din 
or. Comrat. În 1991-1996 a făcut studii 
la Facultatea de Drept a Universității 
de Stat din or. Comrat. A urmat docto-
rantura la Catedra dreptul constituţio-
nal-administrativ a USM (2002-2008). 
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În 2008 a susținut 
teza de docto-
rat la specialitatea 
12.00.02-Drept pu-
blic – Современная 
концепция разви-
тия государствен-
ной службы в Ре-
спублике Молдова, 
conducător ştiinţific 

Sergiu COBĂNeANU, dr., prof. univ.
Activitatea profesională şi-a început-

o în calitate de jurist la Inspecţia fiscală 
din or. Ceadîr Lunga (1996-2003). A 
deţinut funcţia de şef al Secţiei juridice 
a Comitetului executiv al UTA Găgău-
zia (2003-2005). 

Activitatea didactică şi-a desfăşurat-o 
ca lector la Universitatea de Stat or. 
Comrat şi la AAP (2002-2010).

Deputat în Parlamentului rM (2005), 
membru al Comisiei juridice, numiri şi 
imunităţi, în sesiunile XvI, XvII, XvI-
II, XIX, XX.

Başcan (guvernator) al UTA Gagau-
ză (2015). 

Bibliografie selectivă:
vLAH, Irina. Alegerile în Moldova = 

Выборы в Молдове. Ch., 2010. 348 p. 
ISBN 978-9975-4111-3-4.

vLAH, Irina. Concepţia modernă a 
dezvoltării serviciului public în RM: au-
toreferat (12.00.02). Ch., 2007. 25 p.

 * * *
ВЛАХ, Ирина, Демьян КАРАСЕ-

НИ, Георге КОСТАКИ et. al. Проти-
водействие пыткам. Комрат: Ин-т 
демократии, 2010. 108 c. ISBN 978-
9975-66-180-5.

ВЛАХ, Ирина, сост. Международ-
ное и национальное законодатель-
ство по борьбе с пытками. Комрат, 
2010. 124 c. ISBN 978-9975-9877-7-6.

ВЛАХ, Ирина. О концептуальных 
основах организации государствен-
ной службы Республики Молдова. К.: 
AAP, 2009. 209 p. ISBN 978-9975-78-
719-2.

ВЛАХ, Ирина. Современная кон-
цепция развития государственной 
службы в Республике Молдова: дис. 
канд. юрид. наук (12.00.02). К., 2007. 
130 c.

 * * *
ВЛАХ, Ирина. Государственная 

должность: о некоторых дискус-
сионных вопросах. Закон и жизнь. 
2006, 12, 18-20. ISSN 1810-3081.

ВЛАХ, Ирина. Государственная 
служба в системе власти. В: AAP – 
centru naţional de formare și instruire a 
personalului din serviciul public: mate-
rialele conf. intern. șt.-pract., mai 2006. 
Ch.: Secţia activitate edit. AAP, 2006, 
cc. 68-71.

ВЛАХ, Ирина. Государственная 
служба и государственное управле-
ние. Закон и жизнь. 2007, 2, 23-25. 
ISSN 1810-3081.

ВЛАХ, Ирина. Государствен-
ная служба: векторы и технологии 
её взаимодействия с института-
ми гражданского общества. В: Тра-
диции и инновации соционорма-
тивной культуре молдован и гагау-
зов: III Российско-Молдавский симп. 
Комрат, 2008, cc. 89-96.

ВЛАХ, Ирина. Государствен-
ное управление: его структура 
и сущность (некоторые научно-
теоретические аспекты). Закон и 
жизнь. 2009, 1, 16-19. ISSN 1810-3081.

ВЛАХ, Ирина. Должностные лица 
в системе государственной службы 
и местного публичного управления. 
B: Укрепление местного самоуправ-
ления и повышение эффективности 

Irina Vlah
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судебной власти в процессе демокра-
тического преобразования Молдо-
вы: Респ. науч.-практ. конф., 9 ноя-
бря 2005 г. К.: Bons Offices, 2005, cc. 
51-65.

ВЛАХ, Ирина. Международно-
правовое сотрудничество и исполь-
зование зарубежного опыта в сфе-
ре государственной службы. Закон 
и жизнь. 2007, 2, 22-24. ISSN 1810-
3081.

ВЛАХ, Ирина. Международное 
правовое и организационное со-
трудничество Республики Молдо-
ва в области государственной служ-
бы. В: Конституционное развитие 
Республики Молдова на современ-
ном этапе: междунар. науч.-практ. 
конф., 23-24 янв. 2004 г., Бельцы. Ch.: 
Tip. Centrală, 2004, cc. 220-228.

ВЛАХ, Ирина. Налоговая ин-
спекция АТО Гагаузии: проблемы 
и перспективы влияния на эконо-
мическое развитие региона. B: Ак-
туальные проблемы экономическо-
го и культурного развития АТО Га-
гаузия: pегиональная науч.-практ. 
конф., 12 янв. 2004 г. Комрат, 2004, 
cc. 269-281.

ВЛАХ, Ирина. Право женщин на 
равное участие в политике. B: Res-
pectarea drepturilor omului – condiţie 
principală în edificarea statului de drept 
în RM: materialele conf. intern. șt.-
pract., 17 sept. 2010, Bălţi. Ch., 2010 г, 
сс. 164-169.

ВЛАХ, Ирина. Принципы Консти-
туции, определяющие основания 
государственной службы Республи-
ки Молдова (некоторые теоретиче-
ские размышления). Закон и жизнь. 
2007, 6, 21-24. ISSN 1810-3081.

ВЛАХ, Ирина. Принципы служеб-
ного поведения государственного 

служащего. Закон и жизнь. 2009, 10, 
24-28. ISSN 1810-3081.

ВЛАХ, Ирина. Проблемы государ-
ственной службы и ее эффектив-
ность. Закон и жизнь. 2006, 11, 28-31. 
ISSN 1810-3081.

ВЛАХ, Ирина. Роль женщин в по-
литической жизни общества. B: Fe-
meile din Moldova: materialele conf. 
rep. 25 mart. 2010. Ch., 2010, сс. 36-41.

ВЛАХ, Ирина. Функции государ-
ства и государственного управле-
ния. Закон и жизнь. 2009, 11, 26-28. 
ISSN 1810-3081.

ВЛАХ, Ирина. Юридическая от-
ветственность на государствен-
ной службе в Республике Молдова. 
В: Наука. Культура. Образование: 
междунар. науч.-практ. конф., по-
священная 15-летию Комратского 
Гос. Ун-та, 10 февр. 2006 г. Комрат, 
2006, cc. 80-83.

VLAICU Vlad s-a născut la 13 
februarie 1980 în or. Făleşti. În 

1999 a absolvit Liceul Teoretic „Mihai 
eminescu” din or. Făleşti. Diploma de 
licenţiat în drept a obţinut-o în 2003, 
la USM. A urmat studii de masterat 
(2006) şi studii de doctorat (2008) la 
IISD al AȘM. 

În 2008 a susținut teza de doctorat, 
la specialitatea 12.00.02-Drept public – 
Probleme ale protecţie mediului în pro-
cesul realizării unor 
Drepturi și obligaţii 
constituţionale, con-
ducător ştiinţific Du-
mitru GrAMA, dr., 
conf. cercetător.

În 2008 şi-a început 
activitatea profesio-
nală la USM: lector, Vlad Vlaicu
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apoi lector superior, conferențiar uni-
versitar la Catedra drept al antrepreno-
riatului a Facultății de Drept, prodecan 
al Facultăţii de Drept a USM (2011). 
Formator la cursurile de formare ini-
ţială şi continuă, domeniul Drept fiscal 
(INj, din 2011). Conferenţiar universi-
tar la Facultatea de Drept a USeM (din 
2011), prorector interimar la USPee 
(2012).

În 2010 a devenit membru al Uniunii 
Avocaților din Moldova.

A participat la conferinţe naţionale 
şi internaţionale: Dezvoltarea constitu-
ţională a RM la etapa actuală (2004), 
Ecosofia, civilizaţia, cultura și perspec-
tiva umană (2005), Problemele actuale 
ale știinţelor socio-umane în condiţiile 
integrării europene (2006), Dreptul na-
ţional în contextul proceselor integraţi-
oniste europene (2007), Contribuţii la 
dezvoltarea doctrinară a dreptului: în 
honorem Elena Aramă, profesor uni-
versitar, doctor habilitat în drept (USM, 
2009), Educaţie și cercetare într-un stat 
de drept, dedicată aniversării a 50 de 
ani de la fondarea Facultăţii de Drept a 
USM (2009), Sistemul judiciar și drep-
turile omului (IȘe, 2009), Probleme 
actuale ale teoriei și istoriei Dreptului 
(ASeM, 2009).

Distincții: Diploma de onoare a Mi-
nisterului Justiţiei al RM (2009).

Bibliografie selectivă:
CUZNeȚOv, Alexandru, vlad vLA-

ICU, Iurie MIHALACHe et. al. Dreptul 
afacerilor: suport de curs la specialita-
tea Dreptul afacerilor pentru studenții 
Facultății de Științe Economice. ed. a 
2-a, revăz. şi adăug. Ch: CeP USM, 
2013. 400 p. ISBN 978-9975-71-387-0.

vLAICU, vlad, Aureliu rOTArU, 
viorica BOAGHI et. al. Drept fiscal: 

suport de curs la disciplina Drept fis-
cal. Ch.: CeP USM, 2014. 298 p. ISBN 
978-9975-71-523-2.

vLAICU, vlad. Probleme ale protec-
ţiei mediului în procesul realizării unor 
Drepturi și obligaţii constituţionale: au-
toreferat (12.00.02). Ch., 2007. 23 p.

vLAICU, vlad. Probleme ale protec-
ţiei mediului în procesul realizării unor 
Drepturi și obligaţii constituţionale: tz. dr. 
(12.00.02). vlaicu vlad. Ch., 2007. 161 p.

 * * *
vLAICU, vlad şi A. BANTUȘ. Con-

ceptul despre Dreptul fundamental 
la un mediu înconjurător protejat. In: 
Problemele actuale ale știinţelor socio-
umane în condiţiile integrării europene: 
materialele conf. intern. șt.-pract. Ch., 
2006, pp. 783-787.

vLAICU, vlad şi Alexei POTÎNGA. 
Conceptul privind Drepturile, libertă-
ţile şi îndatoririle omului în domeniul 
mediului. Studii și Cercetări Juridice. 
2007, 1-2, 50-57. ISNN 1857-2014.

vLAICU, vlad şi Alexei POTÎNGA. 
Dreptul publicului la informaţia de 
mediu. Legea și viaţa. 2005, 8, 17-20. 
ISSN 1810-309X.

vLAICU, vlad şi Alexei POTÎNGA. 
Libertatea conştiinţei şi libertatea de 
exprimare pe probleme legate de me-
diu. In: Problemele actuale ale știinţe-
lor socio-umane în condiţiile integrării 
europene: materialele conf. intern. șt.-
pract. Ch., 2006, pp. 440-442.

vLAICU, vlad şi Alexei POTÎNGA. 
Libertatea întrunirilor. Dreptul de aso-
ciere în organizaţii de apărare a calită-
ţii mediului. In: Problemele actuale ale 
știinţelor socio-umane în condiţiile inte-
grării europene: materialele conf. intern. 
șt.-pract. Ch., 2006, pp. 500-502.

vLAICU, vlad şi Dumitru GrAMA. 
evoluţia drepturilor, libertăţilor şi în-
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datoririlor omului în domeniul. Revis-
ta Naţională de Drept. 2007, 5, 34-37. 
ISSN 1811-0770.

vLAICU, vlad şi Dumitru GrAMA. 
Obligaţia fundamentală a cetăţeanu-
lui de a proteja mediul. In: Probleme-
le actuale ale știinţelor socio-umane în 
condiţiile integrării europene: materia-
lele conf. intern. șt.-pract. Ch., 2006, pp. 
329-330.

vLAICU, vlad şi Gh. COSTACHI. 
recunoaşterea dreptului omului la un 
mediu înconjurător protejat. Legea și 
viaţa. 2001, 1, 4-7. ISSN 1810-309X.

vLAICU, vlad. Aspecte ale evoluţiei 
protecţiei mediului. Avocatul Poporu-
lui. 2007, 6-7, 21-23. ISSN 1819-7141.

vLAICU, vlad. Bazele constituţiona-
le ale dreptului ecologic. In: Ecosofia, 
civilizaţia, cultura și perspectiva uma-
nă: materialele conf. intern. șt.-pract. 
Ch., 2005, pp. 133-136.

vLAICU, vlad. Conceptul protecţi-
ei mediului. Avocatul Poporului. 2007, 
8-9, 17-18. ISSN 1819-7141.

vLAICU, vlad. Corelaţia dintre 
dreptul la învăţătură, educaţie şi pro-
tecţia mediului. In: Dreptul naţional 
în contextul proceselor integraţioniste 
europene: materialele conf. intern. șt.-
pract., 22 dec. 2006. Ch.: IrIM, 2007, 
pp. 498-500.

vLAICU, vlad. Corelaţia dintre 
dreptul la viaţă, la integritate fizică şi 
psihică şi protecţia mediului. In: Drep-
tul naţional în contextul proceselor in-
tegraţioniste europene: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 22 dec. 2006. Ch.: 
IrIM, 2007, pp. 541-545.

vLAICU, vlad. Dreptul de a fi despă-
gubit pentru dauna ecologică. Legea și 
viaţa. 2006, 9, 29-31. ISSN 1810-309X.

vLAICU, vlad. Dreptul de a se adre-
sa în judecată vis-a-vis de problemele 

de mediu. In: Sistemul judiciar și Drep-
turile omului: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 03-04 oct. 2009, IȘE. Ch., 
2011, 74-77.

vLAICU, vlad. Dreptul fundamen-
tal la un mediu înconjurător protejat. 
In: Dezvoltarea constituţională a RM la 
etapa actuală: materialele conf. intern. 
șt.-pract., 2004, Bălţi. Ch.: Tip. Centra-
lă, 2004, pp. 1060-1063.

vLAICU, vlad. Dreptul la libera cir-
culaţie, alegerea domiciliului sau re-
şedinţei şi protecţia mediului. Revista 
Naţională de Drept. 2007, 10, 76-78.

vLAICU, vlad. Dreptul la ocrotirea 
sănătăţii într-un mediu sănătos. Revis-
ta Naţională de Drept. 2009. ed. spec. 
Educaţie și cercetare într-un stat de 
drept: material conf. intern. șt.-pract., 
dedicată aniversării a 50 de ani de la 
fondarea Facultăţii de Drept a USM, 16 
oct. 2009, 62-63.

vLAICU, vlad. Dreptul la un mediu 
protejat – Drept fundamental al fiinţei 
umane. In: Dimensiunea știinţifică și 
praxiologică a dreptului. Contribuţii la 
dezvoltarea doctrinară a dreptului, în 
honorem Elena Aramă, doctor habilitat 
în drept, profesor universitar. Om eme-
rit: materialele conf. intern. șt.-pract., 
14-15 mart. 2009. Ch.: Bons Offices, 
2009, pp. 396-414.

vLAICU, vlad. Dreptul la viaţă, 
la integritate fizică şi psihică într-un 
mediu sănătos. Revista Naţională de 
Drept. 2008, 2, 85-88. ISSN 1811-0770.

vLAICU, vlad. Locul şi rolul statului 
în asigurarea unui mediu sănătos. Le-
gea și viaţa. 2007, 8, 53-58. ISSN 1810-
309X.

vLAICU, vlad. Obligaţia persoane-
lor juridice de a proteja mediul. Legea 
și viaţa. 2006, 10, 43–48. ISSN 1810-
309X.
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vLAICU, vlad. Organele cu atribuţii 
de administrare fiscală. Revista Naţio-
nală de Drept. 2011, 10-11, 26-29. ISSN 
1811-0770.

vLAICU, vlad. Unele aspecte ale 
realizării Dreptului de proprietate într-
un mediu sănătos. In: Probleme actuale 
ale teoriei și istoriei dreptului: materia-
lele conf. intern. șt.-pract., 2-3 oct. 2009, 
ASEM. Ch.: ASeM, 2009, pp. 154-156.

 * * *
ВЛАЙКУ, Влад. Участие населе-

ния в принятии решений в области 
охраны окружающей среды. Закон и 
жизнь. 2007, 2, 25-27. ISSN 1810-3081.

VOLCINSCHI Victor s-a născut la 
22 aprilie 1933. În 1966 a absolvit 

Facultatea de Drept a USM. 
În 1971-1973 a făcut doctorantura 

la Catedra drept civil a Facultăţii de 
Drept a Universității „M.v. Lomono-
sov”, or. Moscova. 

În 1973, la Moscova, a susținut teza de 
doctorat la specialitatea 12.00.03-Drept 
civil - Неимущественные права хо-
зяйственных организаций, condu-
cător ştiințific e.M.vOrOjeIKIN, dr., 
prof. univ.

Activitatea profesională şi-a încept-o 
la Facultatea de Drept a USM, unde, 
pe parsursul anilor a deținut funcțiile: 
lector asistent (1967), lector, lector su-
perior la Catedra drept civil şi proce-

dură civilă ((1969), 
şef al Catedrei de 
Drept civil şi decan 
şi Facultăţii de Drept 
(1973-1990), şef al 
Catedrei drept inter-
naţional şi drept al 
relaţiilor economice 
externe (1990-1992), 

şef al Catedrei drept al antreprenoria-
tului (1997-2004), profesor universitar 
la Catedra drept al antreprenoriatului 
(din 2004). În perioada 1994-1997 a 
fost şef al Catedrei disciplini juridice la 
ASeM. Profesor universitar, şef la Ca-
tedra drept privat a Facultății de Drept 
a USeM, din 2008. 

În 1992-1994 a fost vice ministru la 
Ministerul educaţiei şi Știinţei al rM. 

Membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii din rM (1995-2000), 
preşedinte al Consiliului Metodic şi 
de control al Centrului republican de 
reciclare a lucrătorilor justiţiei (1995-
2002), membru al Consiliului executiv 
al Uniunii juriştilor din rM (2001-
2005), membru al Comisiei de exper-
tiză CNAA (2008-2011). 

Arbitru al Arbitrajului Internaţional 
de pe lângă Camera de Comerţ şi In-
dustrie a rM (din 1998), arbitru al Ar-
bitrajului de pe lângă Agenţia de Stat 
pentru Protecţia Proprietăţii Industria-
le (din 1999), expert al Comisiei euro-
pene pentru Combaterea rasismului şi 
a Intoleranţei în europa (eCrI, Stras-
bourg, Franţa, 2002). Din 1992 – ex-
pert consultant al diverselor organizaţii 
nonguvernamentale din rM.

A participat la elaborarea documente 
legislative: a proiectului Codului Civil 
– model pentru ţările CSI (1994-1996), 
Codului Civil al RM (1998-2001), la de-
finitivarea proiectului Codului Civil al 
RM (2000-2002).

La 22 aprilie 2013 a avut loc 
Conferința internaţională - Aspecte te-
oretice privind posesiunea nemijlocită și 
posesiunea mijlocită, dedicată aniversă-
rii de 80 de ani a profesorului universi-
tar victor vOȘCINSCHI.

Autor a peste 100 de lucrări ştiinţifice 
şi ştiinţifico-metodice în domeniile de Victor Volcinschi
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cercetare: Dreptul civil, Dreptul familiei, 
Dreptul internaţional privat, Dreptul co-
mercial internaţional, apărării drepturilor 
omului, Dreptul proprietăţii intelectuale.

Distincții: Medaliile Veteran al mun-
cii (1984) şi Meritul civic (1999), Ordi-
nul Republicii (2009).

Bibliografie selectivă:
ArMeANIC, Alexandru şi victor 

vOLCINSCHI. Dreptul fiscal. Teoria 
generală privind impunerea. Adminis-
trarea fiscală. Reglementarea juridică a 
impozitului pe venit. Ch., Tip. ASeM, 
2001. 160 p. ISBN 9975-75-127-X.

ArMeANIC, Alexandru, victor 
vOLCINSCHI, A. rOTArU et. al. 
Drept fiscal. Ch.: Museum, 2001. 198 p. 
ISBN 9975-906-44-3.

COjOCArI, eugenia şi victor vOL-
CINSCHI. Drept privat roman: curs de 
prelegeri. Ch.: Business-elita, 2006. 244 
p. ISBN 978-9975-4002-3-7.

COjOCArI, eugenia şi victor vOL-
CINSCHI. Dreptul economic (Dreptul 
antreprenoriatului): suport de curs la 
specializarea Dreptul economic. Ch.: 
Business-elita, 2006. 426 p. ISBN 978-
9975-4002-2-0.

vOLCINSCHI, victor şi Dorian 
CHIrOȘCA. Dreptul proprietăţii in-
telectuale: note de curs. Ch., Museum 
2001. 232 p. ISBN 9975-906-58-3.

vOLCINSCHI, victor, Sergiu BAIe-
ȘU şi Nicolae rOȘCA. Drept privat ro-
man: culegere de scheme. Ch.: Tip. Cen-
trală, 2001. 87 p. ISBN 9975-78-120-9.

vOLCINSCHI, victor, Sergiu BĂ-
IeȘU, Leonid ANTOHI et. al. Ghidul 
judecătorului în materia civilă și comer-
cială a RM. Ch.: rolsi Media, 2004. 352 
p. ISBN 9975-9512-4-4.

vOLCINSCHI, victor. ECRI – expo-
nent al combaterii Rasismului și intole-

ranţei în Europa. Drepturile omului în 
RM. Ch., 1999, pp.132-135.

vOLCINSCHI, victor. Programa 
analitică la disciplina „Dreptul comer-
cial” pentru studenţii la specialitățile: 
Menajament, Marcheting, Economie 
și Cibernetică, la anul 4, secţia zi. Ch., 
1995. 17 p.

vOLCINSCHI, victor. Programa 
analitică la disciplina „Dreptul comer-
ţului internaţional” pentru studenţii 
economiști, specialitatea „Relaţii Econo-
mice Externe”(REI), la anul 4 secţia zi. 
Ch., 1995. 22 p.

vOLCINSCHI, victor. Programa 
analitică la disciplina „Dreptul” predată 
studenţilor economiști la anii 2 și la 3 
la toate specialitățile. Ch.: Tip. ASeM, 
1995. 23 p.

 * * *
vOLCINSCHI, victor şi A. COjO-

CArU. Documentarea afacerilor in-
ternaţionale: respectarea principiilor 
de bază. Legea și viaţa. 1998, 5, 32-34. 
ISSN 1810-309X.

vOLCINSCHI, victor şi Gh. 
rADU. Asigurarea maritimă a încăr-
căturilor în comerţul internaţional. 
In: Analele șt. ale USM. Ser. Lucrări 
studenţești. vol. 1. Ch.: Ce USM» 
1998, pp. 38-39.

vOLCINSCHI, victor şi O. rUSU. 
Unele aspecte ale protecţiei concuren-
ţei în republica Moldova. Legea și via-
ţa. 2005, 3, 19-21. ISSN 1810-309X.

vOLCINSCHI, victor şi v. ȘAPO-
vAL. Conţinutul şi natura juridică a 
dreptului subiectiv asupra mărcii. In: 
Analele șt. ale Univ. de Stat din Mol-
dova. Facultatea de Drept. Ser. Nouă. 
2001, 5, pp. 46-47.

vOLCINSCHI, victor şi viorica Ne-
GArĂ. Unele propuneri pentru pro-
iectul codului civil al rM. Revista Na-



622 Doctori în drept din Republica Moldova: 1959-2011

ţională de Drept. 2001, 1, 51-53. ISSN 
1811-0770.

vOLCINSCHI, victor. Aspecte in-
ternaţionale ale falimentului. In: Politi-
ca internaţională și comercială în RM. 
Ch., 1997, pp. 122-124.

vOLCINSCHI, victor. Concepţia 
predării Dreptului în lumina restructu-
rării învățământului economic în rM. 
In: Direcţiile și formele restructurării 
sistemului de învățământ economic su-
perior în RM: simp. metodico-șt. intern. 
5-6 noiem. 1997. Ch.: Moldreclama, 
1998, pp. 111-113.

vOLCINSCHI, victor. Conţinutul 
Dreptului subiectiv asupra brevetului 
de investiţie. In: Analele șt. ale Univ. de 
Stat din Moldova. Facultatea de Drept. 
Ser. Nouă. 2000, 4, pp. 77-79.

vOLCINSCHI, victor. Conţinutul şi 
metodele de instruire a primarilor. In: 
Problemele juridice ale autoadministra-
re publice locale în lumina Cartei Euro-
pene privind puterea locală. Ch., 1998, 
pp. 128-131.

vOLCINSCHI, victor. eCrI – cen-
tru metodologic şi organizatoric de 
conlucrare a autorităţilor publice cu 
cele neguvernamentale în opera creă-
rii unei societăţi democratice, paşnice 
şi multiculturale în statele-membre 
ale Consiliului europei. In: Funcţio-
narea instituţiilor democratice în Statul 
de Drept: materialele conf. intern. șt.-
pract., 25-26 ian. 2003, Bălţi. Ch., 2003, 
pp. 349-351.

vOLCINSCHI, victor. Limitele 
exercitării Dreptului subiectiv asupra 
brevetului de invenţie. Legea și viaţa. 
2004, 3, 41-42. ISSN 1810-309X.

vOLCINSCHI, victor. Originalita-
tea operelor de literatură, artă şi ştiință 
– condiţie sine qua non a protejabili-
tăţii în dreptul de autor. Legea și viaţa. 

2005, 8, 37-38. ISSN 1810-309X.
vOLCINSCHI, victor. Predarea 

dreptului pentru economişti în lumina 
noilor planuri de studii. Economie și fi-
nanţe. 1997, 5-6, 33-34.

vOLCINSCHI, victor. Problemele 
definirii servituţii prediale în lumina 
secolelor şi a noului Cod civil al rM. 
Legea și viaţa. 2004, 8, 22-23. ISSN 
1810-309X.

vOLCINSCHI, victor. Servitutea 
predială în lumina secolelor şi a noului 
cod civil al rM. In: Analele șt. ale Univ. 
de Stat din Moldova și ale Academiei de 
Drept. Ch., 2004, 7, pp. 47-49.

vOLCINSCHI, victor. Statutul juri-
dic al prefectului în proiectul Legii pri-
vind autoadministrarea publică locală. 
In: Problemele juridice ale autoadmi-
nistrare publice locale în lumina Cartei 
Europene privind locală. Ch., 1998, pp. 
139-141.

vOLCINSCHI, victor. Unele con-
sideraţii vizând problema codificării 
legislației civile. Ghidul avocatului. 
1996, 5, 32-33.

 * * *
ВОЛЧИНСКИЙ, В.К. Неимуще-

ственные права хозяйственных ор-
ганизаций: автореф. дис. канд. юрид. 
наук. М., 1973. 26 c.

ВОЛЧИНСКИЙ, В.К. Семейное пра-
во советское. К.: Знание, 1981. 22 с.

НИКИТЮК, П.C. Жилищное зако-
нодательство Молдавской ССР. Ред. 
В.К. ВОЛЧИНСКИЙ. К.: Штиинца, 
1986. 158 c.

НИКИТЮК, П.C. Жилищное пра-
во. Отв. ред. В.К. ВОЛЧИНСКИЙ. 
К.: Штиинца, 1985. 255 с.

 * * *
ВОЛЧИНСКИЙ, В.К. и M. МИ-

ШИНА. Понятие и виды договора 
страхования жизни. В: Dezvoltarea 
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constituţonală la etapa actuală: materi-
alele conf. intern. șt.-pract., 2004, Bălţi. 
Ch.: Tip. Centrală, 2004, сс. 134-137.

ВОЛЧИНСКИЙ, В.К. и Ф. СА-
МИД. Коллизионные вопросы усы-
новления в международном част-
ном праве. Avocatul Poporului. 1999, 
10-11, 44-45. ISSN 1819-7141.

ВОЛЧИНСКИЙ, В.К. Юридиче-
ская природа права на товарный 
знак. B: Государство, право и демо-
кратия в условиях развитого соци-
алистического общества: тезисы 
докладов 2-ой науч.-теорет. конф. 
аспирантов, 2-4 февр. 1973 г. М., 
1973, cc. 101-103.

VRABIE Corneliu s-a născut la 25 
februarie 1972 în or. Bălţi. A făcut 

studii de licență la Facultatea de Drept 
a Universității „Al.I. Cuza” din Iaşi, 
românia (1996-2001) şi studii de doc-
torat la USM. În 2005 a urmat stagiul 
ştiinţific Persoana fizică în dreptul in-
ternaţional privat, la Universitatea „Ba-
beş-Bolyai”, or. Cluj-Napoca, românia.

În 2008 a susținut teza de doctorat, 
la specialitatea 12.00.03-Drept privat 
– Statutul juridic al persoanei fizice în 
dreptul internaţional privat, conducă-
tor ştiinţific victor vOLCINSCHI, dr., 
prof. univ.

Și-a desfăşurat activitatea profesi-
onală la Universitatea de Stat „Alecu 
russo” din or. Bălţi: asistent universitar 
la Catedra drept (2002-2005), lector la 
Catedra drept privat (2005), lector su-
perior universitar la Catedra de drept 
privat (din 2008). Membru al Consiliu-
lui Facultății de Drept şi Știinţe sociale.

A participat la conferințe ştiinţifice: 
Noul cod al muncii – garanţie în realiza-
rea dreptului cetăţenilor la muncă (Băl-

ţi (2004), Strategii de 
fortificare a sistemu-
lui judiciar în RM 
(Chişinău, 2005), 
Administraţia Clinicii 
Juridice Universitare 
Baltipe (2007). 

Membru al Uniunii 
Avocaților din Mol-
dova, avocat al BIA 
Corneliu Vrabie în or. Bălţi.

Bibliografie selectivă:
POPeSCU, D. şi Corneliu vrABIe. 

Instituţii de drept internaţional privat. 
Cluj-Napoca: Sfera juridică, 2007. 98 p.

vrABIe, Corneliu. Statutul juridic 
al persoanei fizice în dreptul internaţi-
onal privat: autoreferat (12.00.03). Ch., 
2008. 27 p.

vrABIe, Corneliu. Statutul juridic al 
persoanei fizice în dreptul internaţional 
privat: tz. dr. (12.00.03). Ch., 2008. 149 p.

 * * *
vOLCINSCHII, victor şi Corneliu 

vrABIe. Aspecte de drept internaţio-
nal privat în materia declarării absenţei 
şi a morţii prezumate a persoanei fizi-
ce. Legea și viaţa. 2007, 1, 10-14. ISSN 
1810-309X.

vrABIe, Corneliu. Autoapărarea 
drepturilor civile subiective prevăzută 
de Codul civil al rM prin prisma Con-
venţiei europene pentru Drepturile 
omului. Dialogi Juridici. 2007, 1, 213-
221. 

vrABIe, Corneliu. Capacitatea de 
exerciţiu a persoanei fizice în lumina 
reglementărilor de drept internaţional 
privat al rM. rec. veaceslav PÎNZArI. 
Revista Naţională de Drept. 2006, 5, 72-
80; 6, 83-84. ISSN 1811-0770.

vrABIe, Corneliu. Capacitatea de 
folosinţă a persoanei fizice şi conflictul 

Corneliu Vrabie
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de legi. rec. veaceslav PÎNZArI. Re-
vista Naţională de Drept. 2006, 5, 49-
54. ISSN 1811-0770.

vrABIe, Corneliu. Capacitatea per-
soanei fizice în dreptul internaţional 
privat. Revista de drept internaţional 
privat și Drept privat comparat. 2006, 
447-489. 

vrABIe, Corneliu. Înregistrarea ac-
telor şi faptelor de stare civilă cu ele-
ment de extraneitate. Legea și viaţa. 
2004, 3, 33-38. ISSN 1810-309X.

vrABIe, Corneliu. Starea civilă şi 
conflictul de legi. Legea și viaţa. 2006, 
5, 53-58. ISSN 1810-309X.

vrABIe, Corneliu. Statul personal 
prin prisma reglementărilor de drept 
internaţional privat al rM. Legea și 
viaţa. 2005, 5, 38-42. ISSN 1810-309X.

vrABIe, Corneliu. Uzucapiunea – 
mod de dobândire a dreptului de pro-
prietate. Legea și viaţa. 2003, 2 (140), 
62-66. ISSN 1810-309X.

VREMEA Igor s-a născut la 7 mar-
tie 1973 în s. Mereşeni, r-nul Hân-

ceşti. În 1988 a absolvit Școala medie. 
A urmat studii la Școala pedagogică 
din or. Călăraşi (1988-1992). A absol-
vit Facultatea de Drept a USM: studii 
de licență (1992-1997), studii de mas-
terat (1999-2000), şi studii de doctorat 
(1998-2003). 

În 2003 a susținut teza de doctorat, 
la specialitatea 12.00.08-Drept penal 
– Reglementarea juridico-penală a eva-
ziunii fiscale a întreprinderilor, institu-
ţiilor și organizaţiilor, conducător ştiin-
ţific Ivan MACArI, dr., conf. univ. 

Activitatea didactică şi-a 
desfăşurat-o la Facultatea de Drept a 
USM: lector-stagiar (1997), lector (din 
1998), şef adjunct la Catedra drept pe-

nal şi criminologie 
(2001), conferențiar 
universitar (2004-
2005 şi din 2008). 
Disciplina de preda-
re - Dreptul penal. 
Partea specială.

În perioada 2002-
2005 a exercitat 
funcțiile şef adjunct 
şi şef al Secţiei promulgare a Servi-
ciului acte al Direcției drept şi relaţii 
publice a Aparatului Preşedintelui rM 
(2002-2005). În 2005-2007 - secretar I 
al Ambasadei rM în republica Unga-
ră. În perioada 2007-2009 a fost con-
silier al Preşedintelui rM pe probleme 
juridice, apoi şef al Direcției drept şi 
relaţii publice a Aparatului Preşedin-
telui rM.

Deputat în Parlamentul rM de le-
gislatura XvII (2009), XvIII (2010), 
XX (2014). vicepreşedinte al Comisiei 
juridice, pentru numiri şi imunităţi a 
Parlamentului rM, preşedinte al Co-
misiei securitate naţională, apărare şi 
ordine publică a Parlamentului rM 
(2010). În 2009-2010 a fost membru al 
delegaţiei Parlamentului rM la Aduna-
rea Parlamentară a NATO.

În 1998 a devenit membru al Uniu-
nii avocaților din Moldova. Membru 
şi preşedinte al Comisiei de Certificare 
de pe lângă Ministerul justiţiei (2002-
2007).

În 2009 a fost decorat cu Medalia 
Meritul Civic.

Bibliografie selectivă:
vreMeA, Igor. Evaziunea fiscală a 

întreprinderilor, instituţiilor și organi-
zaţiilor (aspecte juridico-penale). Ch.: 
Ce USM, 2003. 145 p. ISBN 9975-70-
241-4

Igor Vremea
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vreMeA, Igor. Reglementarea juri-
dico-penală a evaziunii fiscale a între-
prinderilor, instituţiilor și organizaţiilor: 
autoreferat (12.00.08). Ch., 2002. 25 p.

vreMeA, Igor. Reglementarea juri-
dico-penală a evaziunii fiscale a între-
prinderilor, instituţiilor și organizaţii-
lor: tz. dr. (12.00.08). Ch., 2002. 176 p.

 * * *
vreMeA, Igor. Analiza juridico-pe-

nală a evaziunii fiscale a persoanelor 
fizice (în viziunea art.1643 al Codului 
penal al rM). Analele șt. ale USM. Ser. 
Șt. socioumanistice. 2001, 1, 401-405. 
ISSN 1857-3622.

vreMeA, Igor. Aspecte problema-
tice privind calificarea infracţiunilor 
de evaziune fiscală şi delimitarea lor 
de alte infracţiuni fiscale şi adiacente. 
Analele șt. ale USM. Ser. Șt. sociouma-
nistice. 2001, 1, 406-409. ISSN 1857-
3622.

vreMeA, Igor. Condiţionarea so-
cial-economică a stabilirii răspunderii 
penale pentru evaziune fiscală în con-
diţiile tranziţiei rM la economia de 
piaţă. In: Analele șt. ale USM, Ser. nouă, 
nr. 1. Șt. juridice. Ch.: USM, 2001, pp. 
261-264.

vreMeA, Igor. eschivarea de la pre-
zentarea documentelor şi a datelor cu 
privire la venit (art.164 CP rM). Ana-
lele șt. ale USM. Ser. Șt. socioumanistice. 
2002, 1, 283-287. ISSN 1857-3622.

vreMeA, Igor. evaziunea fiscală 
infracţională. Consideraţii generale. 
Analele șt. ale USM. Ser. Șt. sociouma-
nistice. 2003, 1, 259-261. ISSN 1857-
3622.

vreMeA, Igor. evoluţia incrimi-
nării încălcărilor fiscale pe teritoriul 
actual al rM (din cele mai vechi tim-
puri până la deceniul patru al sec. al 

XX-lea). Analele șt. ale USM. Ser. Șt. 
socioumanistice. 2003, 1, 262-265. ISSN 
1857-3622.

vreMeA, Igor. Infracţiunea de eva-
ziune fiscală prin prisma legislaţiei pe-
nale a Kazahstanului. In: Bilanţul acti-
vităţii șt. a USM în anii 2000-2002. Șt. 
socioumanistice. vol. 1. Ch., 2003, pp. 
85-86. 

vreMeA, Igor. Legislaţia penală a 
rusiei şi elveţiei în materia infracţiu-
nilor fiscale. Analele șt. ale USM. Ser. 
Șt. socioumanistice. 2003, 1, 266-268. 
ISSN 1857-3622.

vreMeA, Igor. răspunderea penală 
pentru evaziune fiscală prin prisma le-
gislaţiei româniei. Analele șt. ale USM. 
Ser. Șt. socioumanistice. 2002, 1, 288-
289. ISSN 1857-3622.

vreMeA, Igor. reglementarea pe-
nală a evaziunii fiscale prin prisma 
legislaţiilor Spaniei şi Bulgariei. Revis-
ta Naţională de Drept. 2002, 4, 34-36. 
ISSN 1811-0770.

vreMeA, Igor. Subiectul infracţiu-
nii de evaziune fiscală a întreprinderi-
lor, instituţiilor şi organizaţiilor. Revis-
ta Naţională de Drept. 2001, 2, 28-30. 
ISSN 1811-0770.

vreMeA, Igor. Unele aspecte califi-
cative a infracţiunii de evaziune fiscală. 
In: Bilanţul activităţii șt. a USM în anii 
2000-2002. vol.1. Ch., 2003, pp. 87-88.

vreMeA, Igor. Unele aspecte pri-
vind calificarea infracţiunilor de eva-
ziune fiscală. In: Conf. corpului didac-
tico-șt. 27 sept.-2 oct. 2000. Ch., 2000, 
pp. 27-28.

vreMeA, Igor. Unele aspecte pri-
vind obiectul infracţiunilor de evaziu-
ne fiscală. Analele șt. ale USM. Ser. Șt. 
socioumanistice. 2000, 1, 136-138. ISSN 
1857-3622.



YAKOVLEV Vasile (25.08.1926-
20.11.2013) s-a născut în s. Mihai-

lovca, r-nul râbniţa. În 1944, la vârsta 
de 18 ani, a fost recrutat pe front. A fost 
grav rănit pe teritoriul Poloniei. Deşi, 
invalid de gradul II după război, a con-
tinuat să lucreze şi să facă studii. După 
absolvirea, în 1951, a Școlii juridice 
din or. Chişinău, a activat în structurile 
judiciare şi de stat: secretar la judecă-
torie, avocat, secretar al Comitetului 
executiv orăşenesc Chişinău. În 1958 a 
absolvit Institutul juridic Unional din 
or. Moscova. În 1962-1964 a urmat stu-
dii la aspirantura USM.

În 1964 a susținut teza de doctor – Пра-
вовое регулирование заготовок фрук-
тов и винограда в СССР, conducător 
ştiinţific Hanaan ȘvArŢ, dr., prof.  univ.

În 1973 a susținut teza de doctor ha-
bilitat în drept – Страховые право-
отношения в сельском хозяйстве.

În perioada 1964-1988 a exercitat 
funcţii didactice şi manageriale în ca-
drul USM: lector, lector superior, şef al 
Catedrei drept civil şi procedură civilă 
(1967-1971 şi 1974-1988), decan al Fa-
cultăţii de Drept (1974-1977). În 1974 
i s–a conferit titlul ştiinţifico-didactic 
profesor universitar. 

În 1988-1990 a fost şef al Depar-
tamentului drept agrar şi ecologic 

la AȘM. În 1991-1995 – rector al 
Universității de Stat din Tiraspol. În 
1996 a organizat şi a condus Filiala 
Academiei Internaţionale Slavone din 
or. Tiraspol.

În 1980 a fost invitat să ţină prele-
geri la Universitatea „Al.I. Cuza” din 
Iaşi (1980) şi la Universităţile din Lvov, 
Alma Atî, rostov pe Don. 

Deputat al Sovietului Suprem al 
rSSM (1990), deputat al Sovietului Su-
prem din Transnistria (1991). 

În 1996 s-a transferat cu traiul în or. 
Ijevsk, rusia, unde şi-a continuat acti-
vitatea didactică şi ştiinţifică în funcție 
de şef al Catedrei drept ecologic, agrar 
şi resurse naturale a Universității de 
Stat din Udmurtia. 

În 1996 a fost ales preşedinte al Fi-
lialei din or. Ijevsk a Academiei Inter-
naţionale Slavone (1996-1997). A exer-
citat funcțiile: prorector pe ştiință al 
Institutului de Drept din Udmurtia, şef 
al Secţiei juridice a 
Academiei internaţi-
onale Slavone, filiala 
Ijevsk. Preşedinte de 
onoare al Filialei din 
or. Ijevsk a Academi-
ei internaţionale Sla-
vone (AIS), membru 
titular al AIS. Vasile Yakovlev

Y
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Autor a peste 350 de lucrări ştiinţifi-
ce, inclusiv 20 de monografii în dome-
niul Dreptului ecologic; a fost unul din 
autorii enciclopediei rSSM (articole 
cu tematică juridică).

Distincții: Ordinul Marele război 
pentru apărarea Patriei de gr. II, Or-
dinul Pentru vitejie de muncă, Ordinul 
Republicii (1995), Medalia Pentru Vite-
jie. 

I s-au acordat titlurile: Jurist emerit 
al RSSM, Заслуженый деятель науки 
(Federația rusă). Titular al enciclope-
diei Savanţii Rusiei.

Bibliografie selectivă:
КИБАК, Г.А., Л.В. РОТАРЬ и В.Н. 

ЯКОВЛЕВ, сост. Сборник норматив-
ных актов о межхозяйственной ко-
операции и агропромышленной ин-
теграции. К.: Картя Молдовеняскэ, 
1981. 576 c.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. et. al. Коммента-
рий к Гражданскому кодексу Молдав-
ской ССР. К.: Картя Молдовеняскэ, 
1971. 535 c.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. et. al. Проблемы 
совершенствования руководства 
и управления сельским хозяйством 
в СССР. К.: Картя Молдовеняскэ, 
1978. 655 c.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. et. al. Социально-
политические и правовые проблемы 
сближения двух форм социалистиче-
ской собственности. Т. 2 К.: Штиин-
ца, 1979. 431 c.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Государственное 
страхование имущества колхозов. 
К.: Картя Молдовеняскэ, 1971. 171 c.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Древнеримское 
и современное российское наслед-
ственное право. Рецепция права: 
учеб. пособие. Ижевск, 2002. 156 с. 
ISBN 5-89502-476-9; 5-89395-524-2.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Древнеримское 
частное право и современное граж-
данское право России. Рецепция пра-
ва: учеб. пособие. Ч.1. 2-е изд., пере-
раб. и доп. Ижевск, 2004. 501 с. 

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Древнеримское 
частное право и современное рос-
сийское гражданское право: учеб. М.: 
Волтерс Клувер, 2010. 938 с. ISBN 
5466005444; 9785466005448.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Древнеримское 
частное право и современное рос-
сийское гражданское право: учеб. М.: 
Волтерс Клувер, 2010. 960 с. ISBN 
978-466-00544-8.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Правовое регули-
рование государственных загото-
вок фруктов и винограда. К.: Картя 
Молдовеняскэ, 1965. 166 c.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Правовое регули-
рование заготовок фруктов и ви-
нограда: aвтореф. дис. канд. юрид. 
наук. К., 1964. 24 c.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Солдат Великой 
Отечественной сражается и ныне: 
сб. ст. Ижевск: ИПСУБ УдГУ, 2005. 
463 с.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Страховые пра-
воотношения в сельском хозяйстве. 
Ред. М.И. КОЗЫРЬ. К.: Штиинца, 
1973. 321 с.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Теоретические 
правовые проблемы страхования 
имущества социалистических сель-
скохозяйственных предприятий 
в СССР: aвтореф. дис. д-ра юрид. 
наук. К.: Изд-во ЦК КП Молдавии, 
1973. 43 c.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Экологическое 
право. К.: Штиинца, 1988. 344 с.

ЯКОВЛЕВ, В.Н., ред. Сельскохо-
зяйственное право в Молдавской 
ССР: Правовое регулирование обще-
ственных отношений в АПК Мол-
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давской ССР. К.: Картя Молдовеня-
скэ, 1985. 352 c.

ЯКОВЛЕВ, В.Н., ред. Экологиче-
ское законодательство союза ССР и 
Молдавской ССР. К.: Картя Молдо-
веняскэ, 1989. 803 c.

 * * *
ЯКОВЛЕВ, В.Н. Водные ресурсы 

России выставлены на аукцион. В: 
Вестник Удмуртского Ун-та. Сер. 
Экономика и право. 2009, 1, cc. 175-
198. ISSN 1810-5505.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Воскрешение не-
востребованной концепции обра-
зования комплексной отрасли эко-
логического права в современных 
условиях. Вестник Удмуртского Ун-
та. Сер. Экономика и право. 2009, 1, 
193-218. ISSN 1810-5505.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Государственно-
законодательное нашествие на сель-
ское хозяйство страны. Вестник 
Удмуртского Ун-та. 1999, 2, 24-39. 
ISSN 1810-5505.

Яковлев, В.Н. Древнеримское 
и современное гражданское пра-
во России. В: Рецепция права: учеб. 
пособие для вузов. Ижевск, 2005. C. 
488-492.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Земля России – 
судьба России, судьба ее многона-
ционального народа. Вестник Уд-
муртского Ун-та. Правоведение. 
2003, 2, 148-162. ISSN 1810-5505.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Компоненты 
окружающей природной среды – не 
«вещь» и не «имущество». Отноше-
ния по их пользованию и охране – 
предмет регулирования экологиче-
ской и природоресурсных отраслей 
права. Вестник Удмуртского Ун-та. 
Сер. Экономика и право. 2010, 3, 115-
123. ISSN 1810-5505.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Конституционные 
установления – основополагающие 
принципы концепции совершен-
ствования гражданского и иных от-
раслей законодательства современ-
ной России. В: Юридическая наука 
в XXI веке: теория и практика: ма-
териалы Всерос. науч.-практ. конф., 
посвящ. 80-летию УГПИ-УдГУ, 14-15 
апр. 2011 г. Ижевск: jus est, 2011, cc. 
297-313.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Конституцион-
ные установления – основополага-
ющие принципы концепции совер-
шенствования гражданского и иных 
отраслей законодательства совре-
менной России. В: Проблемы совер-
шенствования гражданского законо-
дательства: материалы ежегодных 
научных чтений памяти проф. С.Н. 
БРАТУСЯ, 28 окт. 2009 г. М.: Юри-
спруденция, 2010, cc. 127-142.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Межотраслевая 
интеграция разноотраслевых пра-
вовых норм – залог обеспечения ра-
ционального использования и охра-
ны окружающей среды. Вестник Уд-
муртского Ун-та. Сер. Экономика 
и право. 2009, 2, 270-280. ISSN 1810-
5505.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Опека: понятие 
и правовая природа. Вестник Уд-
муртского Ун-та. 2005, 6. 115-121. 
ISSN 1810-5505.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Особенности пра-
вового регулирования отношений в 
области информационного обеспе-
чения при проведении работ, свя-
занных с хранением, перевозкой и 
уничтожением химического ору-
жия. В: Вестник Удмуртского Ун-
та. Сер. Экономика и право. 2009, 2, 
cc. 258-269. ISSN 1810-5505.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Политика, право и 
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земля России. Вестник Удмуртско-
го университета. 2006, 6, 141-150. 
ISSN 1810-5505.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Право собствен-
ности на особо охраняемые природ-
ные территории. В: Организация и 
функционирование региональных и 
локальных систем особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ): ре-
гион. науч.-практ. конф. 8-10 нояб. 
2006 г. Ижевск: Удмурт. Ун-та, 2006, 
cc. 71-73.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Природные ре-
сурсы России – основа жизни и дея-
тельности трудового народа. В: При-
родоресурсное, аграрное, экологиче-
ское право: теория, практика, тен-
денции развития: материалы меж-
дунар. науч.-практ. конф., 28 март. 
2008 г. Ижевск: ГОУВПО, 2008, cc. 
43-54.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Проблемы пра-
вового режима животного мира. 
Вестник Удмуртского Ун-та. 2004, 
1, 168-179. ISSN 1810-5505.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Свободный ры-
нок земли как гарант развала сель-
ского хозяйства страны. В: Пра-
во: теория и практика: материа-
лы науч.-практ. конф. Удмурт. гос. 
Ун-та. Ижевск, 1999, cc. 32-39.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Социально-
экономические и правовые пробле-
мы возрождения сельского хозяй-
ства России. Наука Удмуртии. 2008, 
3, 91-100.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Третья тягловая 
сила в упряжке правящего режима. 
В: Природоресурсное, аграрное, эко-
логическое право: теория, практи-
ка, тенденции развития: матери-
алы междунар. науч.-практ. конф., 
28 март. 2008 г. Ижевск: ГОУВПО, 
2008, cc. 272-298.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Узаконение про-
тивозаконной акции по развалу 
сельского хозяйства России. Вест-
ник Удмуртского университета. 
2002, 2, 89-97. ISSN 1810-5505.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Узаконенная афе-
ра грабежа подземных богатств 
России. В: Состояние и перспек-
тивы развития юридической на-
уки: материалы междунар. науч.-
практ. конф., посвящ. 75-летию Уд-
мурт. гос. Ун-та, 30-31 март 2006 г. 
Ижевск, 2006, cc. 167-182.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Частная собствен-
ность на земельную долю и на иму-
щественный пай – антинародна, 
противозаконна. Вестник Удмурт-
ского Ун-та. 2000, 2, 113-119. ISSN 
1810-5505.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Эвтаназия аграр-
ной сферы производства и среды 
обитания крестьян во имя возрож-
дения помещичьего землевладе-
ния в Приднестровье. В: Природоре-
сурсное, аграрное, экологическое пра-
во: теория, практика, тенденции 
развития: материалы междунар. 
науч.-практ. конф., 28 март. 2008 г. 
Ижевск: ГОУВПО, 2008, cc. 432-441.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Экологическая по-
литика и широкомасштабная подго-
товка юристов-экологов в Удмурт-
ском государственном универси-
тете. В: Современные проблемы эко-
логического права, политики и об-
разования: материалы междунар. 
науч.-практ. конф., 24-25 окт. 2006 
г. Ижевск, 2006, cc. 86-98.

ЯКОВЛЕВ, В.Н. Экология, обще-
ство, культура, право. Вестник Уд-
муртского университета. Сер. Эко-
номика и право. 2011, вып. 2, 69-74. 
ISSN 1810-5505.
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Omagiu:
СЫРЫХ, В.М., ред. Яковлев Васи-

лий Никитович [25.08.1926]. В: Вид-
ные ученые-юристы России (Вторая 
половина XX века). Энциклопедиче-
ский словарь биографий. М., 2006, с. 
540.

YANOVSKI Mihail (1923-1993). 
În 1953, în or. Taşkent, Uzbekistan, 

a susținut teza de doctorat – Борьба 
СССР за справедливое разрешение 
территориальных вопросов в пери-
од и после Второй мировой войны. 
Проблемы приобретения государ-
ственной территории в междуна-
родном праве.

În 1970, în or. Kiev, Ucraina, a 
susținut teza de doctor habilitat în 
drept – Генеральная ассамблея ООН 
и прогрессивное развитие междуна-
родного права.

A fost unul din fondatorii AȘM. În 
perioada anilor 1964-1972 a activat ca 
profesor în cadrul Catedrei discipline 
statale, Facultatea de Drept a USM.

A participat la conferinţele Asocia-
ţiei Dreptului internaţional în Ham-
burg (1960), Bruxelles (1962), Helsinki 
(1966) şi la Simpozionul juriştilor de-
mocraţi din Bruxelles (1985). 

A publicat peste 120 de lucrări în do-
meniul Dreptului internațional, care au 
fost traduse în limbile ucraineană, rusă, 
română, engleză, germană, bulgară etc. 

Bibliografie selectivă:
ЯНОВСКИЙ, М.В. et. al. Ученые 

записки Кишиневского Ун-та. К., 
1964. 117 c.

ЯНОВСКИЙ, М.В. Борьба СССР 
за справедливое разрешение терри-
ториальных вопросов в период и по-
сле Второй мировой войны. Пробле-
мы приобретения государственной 
территории в международном пра-
ве: aвтореф. дис. канд. юрид. наук. 
Ташкент, 1953. 15 c.

ЯНОВСКИЙ, М.В. Генеральная 
ассамблея ООН и прогрессивное 
развитие международного права: 
aвтореф. дис. д-ра юрид. наук. Киев, 
1970. 50 c.

ЯНОВСКИЙ, М.В. Генеральная 
Ассамблея ООН. Международно-
правовые вопросы. Oтв. ред. И.И. ЛУ-
КАШУК. К.: Штиинца, 1971. 299 c.

 * * *
ЯНОВСКИЙ, М.В. Роль ООН в 

формировании норм космического 
права. Советское государство и пра-
во. 1969, 11, 65-68. ISSN 0132-0769.

ЯНОВСКИЙ, М.В. Советская наука 
о юридической силе резолюций Гене-
ральной Ассамблеи ООН. В: Совет-
ский ежегодник международного пра-
ва, 1964-1965. М., 1966, cc. 111-121.

ЯНОВСКИЙ, М.В. Юридическая 
сила резолюций Генеральной Ас-
самблеи и Устав ООН. Советское го-
сударство и право. 1965, 9, 120-124. 
ISSN 0132-0769.



ZABUNOV Dumitru (1941-1999), 
s-a născut în s. Tvardiţa, r-nul 

Ceadîr-Lunga. La vârsta de 5 ani a ră-
mas orfan şi, până la atingerea majo-
ratului (1959), a fost educat în diferite 
case de copii din ţară. După absolvirea 
Școlii, a fost înmatriculat la Faculta-
tea de Chimie a USM. După anul I de 
studii, din motive materiale, a părăsit 
Facultatea. În perioada 1961-1964 a 
efectuat serviciul militar, după care a 
lucrat la construcţia căilor ferate din 
reg. Tiumen (rusia). 

În 1967 a revenit în Moldova şi şi-a 
continuat studiile la Facultatea de 
Drept a USM (1967-1972). În 1973 a 
făcut studii de doctorat, la specialitatea 
Criminalistică, la Universitatea de Stat 
„M.v. Lomonosov” din or. Moscova. 

În 1978 a susținut teza de doctorat 
– Измерение как метод кримина-
листики и судебного доказывания, 
conducător ştiințific N.S. POLevOI, 
dr. prof. univ..

În 1972 a fost angajat, în calitate de 
asistent, din 1976 - lector la Catedra 
procedură penală şi criminalistică a 
Facultății de Drept a USM. 

Paralel cu activitatea didactică, a 
efectuat stagii de instruire profesională 
în organele Procuraturii republicii, în 
unităţile de expertiză ale MAI, la Ca-

tedra criminalistică a Universității de 
Stat din Moscova, alături de renumiţii 
procurori, criminalişti autohtoni, pre-
cum M. Pohis, O. Bîţko, S. Șcreabaci, 
A. Magdaliuk, v. Koldin, N. Polevoi, v. 
Gherasimov, L. Samîghin ş. a.

A deţinut, consecutiv, funcţiile de lec-
tor superior, conferenţiar universitar, 
şef de catedră, prodecan al Facultăţii de 
Drept, pe care le-a exercitat cu pasiune, 
devotament şi dăruire de sine. Interesele 
ştiinţifce, s-au extins şi asupra domenii-
lor Etica profesională, Statistica judiciară. 

A elaborat o serie de cursuri teoretice 
şi practice, îndrumare metodice pentru 
studenţi.

Magistrat al Consiliului Superior al 
Magistraturii.

Bibliografie selectivă:
ZABUNOv, Dumitru et. al. Bazele 

statului și dreptului al RM. Ch.: Știinţa, 
1994. 267 p.

ZABUNOv, Du-
mitru. Bazele statis-
ticii legale: material 
didactic. Ch.: USM, 
1993. 56 p.

 * * *
ЗАБУНОВ, Д. И. 

Измерение как ме-
тод криминали- Dumitru Zabunov

Z
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стики и судебного доказывания: 
aвтореф. дис. канд. юрид. наук. М.: 
МГУ, 1977. 24 с.

 * * *
ЗАБУНОВ, Д. И. Зарождение и 

развитие идей использования мето-
да измерения в исследовании неко-
торых криминалистических объек-
тов. В: Проблемы уголовного процес-
са и криминалистики: сб. науч. cт. 
М., 1976, сс. 162-166.

ЗАБУНОВ, Д. И. Место измере-
ний в системе методов судебного 
исследования и их значение в кри-
миналистике и судебной эксперти-
зе. Вестник МГУ. Cер. Право. 1976, 5. 
ISSN 0201-7385.

ZAHARIA Procopie s-a născut la 
12 martie 1957 în s. Horodişte, 

r-nul rezina. În 1987 a absolvit Facul-
tatea de Drept a USM. 

În 2001 a susținut teza de doctorat – 
Prevederile constituţionale în domeniul 
integrităţii psihice a personalităţii și 
realizarea lor juridică, 12.00.02-Drept 
public, conducător ştiinţific Gheorghe 
COSTACHI, dr. hab., prof. univ. 

Activitatea profesională şi-a înce-
put-o, în 1987, ca stagiar la judecăto-
ria Buiucani, mun. Chişinău; în 1988 
– stagiar la Consultanţa juridică a sect. 
Buiucani, mun. Chişinău. 

În 1989 a devenit membru al Uni-
unii Avocaților din 
Moldova, avocat în 
cadrul Consultanţei 
juridice a sec. Buiu-
cani, mun. Chişinău. 
Din 1997 – şef al 
BAA ULIM.

A participat la Sim-
pozionul ştiinţific In-

ternaţional Statutul Juridic al Refugia-
ţilor și Solicitanţilor de Azil în Statul de 
Drept (Chişinău, 2000). 

Preşedinte şi membru al Comisiilor 
de stat ULIM şi ASeM la examenele de 
licenţă şi masterat. 

Bibliografie selectivă:
ZAHArIA, Procopie. Prevederile 

constituţionale în domeniul integrităţii 
psihice a personalităţii și realizarea lor 
juridică: autoreferat (12.00.02). Ch., 
2000. 26 p.

ZAHArIA, Procopie. Prevederile 
constituţionale în domeniul integrităţii 
psihice a personalităţii și realizarea lor 
juridică: tz. dr. (12.00.02). Ch., 2000. 
169 p.

 * * *
ZAHArIA, Procopie. Asigurarea 

inviolabilităţii integrităţii morale în 
cadrul juridic contemporan. Legea 
și viaţa. 2000, 1, 21-23. ISSN 1810-
309X.

ZAHArIA, Procopie. Aspiraţia ome-
nirii spre asigurarea inviolabilităţii in-
tegrităţii morale: pasaje istorice. Legea 
și viaţa. 2000, 2, 25-27. ISSN 1810-
309X.

ZAHArIA, Procopie. Dezvoltarea 
conceptului despre drepturile omului 
în epoca modernă a şi contempora-
nă. Legea și viaţa. 2000, 1, 17-19. ISSN 
1810-309X.

ZAHArIA, Procopie. Geneza ideilor 
despre cetăţenie şi drepturile omului 
de la comuna primitivă la reformaţie. 
Legea și Viaţa. 2000, 2, 21-23. ISSN 
1810-309X.

ZAHArIA, Procopie. Integritatea 
psihică a personalităţii: abordare con-
ceptuală. Legea și viaţa. 2000, 3, 30-32. 
ISSN 1810-309X.

Procopie Zaharia
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ZAHARIA Victor s-a născut la 21 
august 1978. În 1995 a absolvit 

Liceul teoretic „vasile Alecsandri” din 
or. Chişinău, profilul Istorie și Drept. În 
1995-2000 a făcut studii la USM, Fa-
cultatea de Drept, susținând teza de li-
cenţă în drept – Constituirea RM ca stat 
de drept. Tot acolo, a urmat studii de 
masterat în domeniul Administraţiei 
de Stat la USM (2000-2001), tema tezei 
de magistru fiind – Repere istorico-teo-
retice ale accesului la justiţie. În 2001-
2004 a urmat studii la ASeM, Depar-
tamentul Finanţe, devenind licenţiat în 
economie cu tema de cercetare – Afir-
marea politicii externe a RM. A făcut 
studii la Colegiul Invizibil, Laborato-
rul de Știinţe Politice, având temă de 
cercetare – Afirmarea politicii externe 
a RM. Pe parcursul anilor de studii, a 
participat la concursuri, olimpiade şi 
conferinţe municipale, internaţionale 
şi republicane, unde a fost menţionat 
cu Diplome. 

În 2006 a susținut teza de doctorat, la 
specialitatea 12.00.01-Teoria generală a 
dreptului – Accesul la justiţie ca prin-
cipiu al statului de drept, conducător 
ştiinţific elena ArAMĂ, dr. hab., prof. 
univ.

Din 2000 şi-a desfăşurat activitatea 
didactică la USM: lector, din 2009 – 
conferenţiar la Catedra de teorie şi is-
torie a dreptului a Facultății de Drept. 
Director adjunct (2001), din 2010 – di-
rector al Institutului de reforme Pena-
le din Moldova. 

Preşedinte al Consiliului Naţional 
pentru asistenţă juridică garantată de 
stat (din 2008). Primul reprezentant al 
rM, ales în una din structurile conven-
ţionale ale ONU – membru al Consi-
liului Naţional pentru reforma orga-
nelor de ocrotire a normelor de drept 

(2012). Membru al 
Subcomitetului ONU 
pentru prevenirea 
Torturii (SPT).

Co-fondator, direc-
tor al IrP, din 2009. 
Membru al Comite-
tului european pen-
tru Prevenirea Tortu-
rii (CPT). 

A participat în calitate de formator, 
consultant, evaluator, expert în cadrul 
organizațiilor: PNUD-Moldova, UNI-
CeF-Moldova, Centrul pentru Dreptu-
rile Omului, INj, NOrLAM, Fundaţia 
Soros-Moldova, Ministerul justiţiei etc. 

A participat la elaborarea documen-
telor legislative: Legii cu privire la Asis-
tenta Juridica Garantata de Stat, Legii 
cu privire la Probațiune şi a altor acte 
normative în domeniul penal şi peni-
tenciar. 

A participat la instruiri specializate 
în domeniul Mecanismelor de protecţie 
a drepturilor omului (Canada, India, 
Olanda, Brazilia, SUA, elveţia, Germa-
nia), Managementului organizaţional 
(ex. românia, Moldova), gestionării 
proiectelor (românia, Moldova).

A participat la peste 250 de seminare, 
conferinţe, ateliere de lucru, vizite de 
studiu, inclusiv şi peste hotarele rM.

Mențiuni: Diploma de excelenţă a 
USM pentru contribuţie la formarea 
juriştilor, Diploma Ministerului de Jus-
tiţie pentru contribuţie la Reforma sis-
temului penitenciar.

Bibliografie selectivă:
CePrAGA, Igor, vladimir COjO-

CArU şi victor ZAHArIA. Pregătirea 
pentru liberare a deţinuţilor. Ch.: Cu 
drag SrL, 2009. 196 p. ISBN 978-9975-
4052-1-8.

Victor Zaharia 



634 Doctori în drept din Republica Moldova: 1959-2011

DOLeA, Igor, Adrian vULPeSCU, 
vladimir GrOSU et. al. Teoria gene-
rală a dreptului și statului în definiţii 
și scheme: note de curs. Coord. radu 
DANI şi victor ZAHArIA. Ch.: Tip. 
Bons Offices SrL, 2009. 200 p.

DOLeA, Igor, Sorin HANGANU 
şi victor ZAHArIA. Justiţia Penală și 
Drepturile Omului. Ch.: Prut Intern., 
2004. 100 p. ISBN 9975-69-558-2.

DOLeA, Igor, victor ZAHArIA şi 
Sorin HANGANU. Criminal Justice 
and Human Rights. Ch.: Prut Intern., 
2004. 100 p. ISBN 9975-69-566-3.

rÎBCA, eugeniu, valentin MĂrGI-
NeANU şi victor ZAHArIA. Istoria 
doctrinelor politice și de drept: note de 
curs. Ch.: Museum, 2005. 221 p. ISBN 
9975-948-28-6.

ZAHArIA, victor et. al. Ghidul ru-
delor persoanelor condamnate. Ch.: 
Helmax-exim, 2006, 100 p. ISBN 978-
9975-9511-6-6.

ZAHArIA, victor et. al. Justiţia Ju-
venilă; Instituţia probaţiunii în siste-
mul de drept al RM; Medierea penală. 
Ch.: elan Poligraf SrL, 2009. 296 p. 
ISBN 978-9975-66-093-8; 978-9975-
66-125-6.

ZAHArIA, victor et. al. Noua legis-
laţie penală și procesual penală: reali-
zări și controverse. Impactul asupra de-
tenţiei. Ch.: Helmax-exim SrL, 2007. 
240 p. ISBN 978-9975-9511-9-7.

ZAHArIA, victor et. al. Raportul 
misiunii de evaluare a necesităţilor în 
domeniul pregătirii pentru liberare a de-
ţinuţilor. IrP. Ch.: Helmax-exim, 2007. 
92 p. ISBN 978-9975-9511-0-4.

ZAHArIA, victor şi Mihail AvrAM. 
Respectarea drepturilor omului de către 
judecătorii de instrucţie la aplicarea 
arestării preventive: Raport de cercetare 
statistică. Ch.: Bons Offices SrL, 2007. 

56 p. ISBN 978-9975-80-111-9.
ZAHArIA, victor şi victor MUN-

TeANU. Asistenţa juridică garantată 
de stat: Ghid pentru cetăţeni. Ch.: Bons 
Offices SrL, 2010. 240 p. ISBN 978-
9975-100-38-0.

ZAHArIA, victor, Gheorghe FLO-
rIAN, Marcela DILION et. al. Probaţi-
unea presentenţială în privinţa minori-
lor. Teorie și practică. Coord. vladimir 
COjOCArU. IrP. Ch.: IrP, 2005. 180 
p. ISBN 9975-9890-6-3.

ZAHArIA, victor, Igor DOLeA, 
Adrian vULPeSCU et. al. Respecta-
rea drepturilor minorilor în locurile de 
detenţie: raport de monitorizare. IrP, 
UNICeF Moldova. Ch., 2005. 60 p. 
ISBN 9975-9848-0-0.

ZAHArIA, victor, Ion CĂPĂŢINĂ 
şi Dragoş BLĂNArU. Instruire clinică: 
note de curs. Ch.: Pontos, 2002. 176 p. 
ISBN 9975-902-48-0.

ZAHArIA, victor, vanu jereGHI şi 
Ludmila POPOvICI. Comisiile locale 
de monitorizare a locurilor de detenţie. 
Ch.: Tip. Centrală, 2010. 100 p. ISBN 
978-9975-9702-7-3.

ZAHArIA, victor, vladimir COjO-
CArU, Xenofon ULIANOvSCHI et. 
al. Raport privind implementarea alter-
nativelor la detenţie pentru minori. Ch: 
IrP, 2006. 110 p. ISBN 978-9975-9890-
8-4.

ZAHArIA, victor. Accesul la justiţie 
ca principiu al statului de drept: autore-
ferat (12.00.01). Ch, 2006. 19 p.

ZAHArIA, victor. Accesul la justiţie 
ca principiu al statului de drept: tz. dr. 
(12.00.01). Ch., 2006. 88 p.

ZAHArIA, victor. Accesul la justiţie: 
concept, exigenţe, realizări și perspecti-
ve. Ch.: Cartier, 2008. 188 p. ISBN 978-
9975-79-522-7.

ZAHArIA, victor. Alternative la 
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detenţie. Raport de evaluare. Ch.: Hel-
max-exim SrL, 2009. 184 p. ISBN 978-
9975-9676-5-5.

ZAHArIA, victor. Capacităţi și abi-
lităţi de reintegrare socială a deţinuţilor. 
Cercetare sociologică. Ch.: Bons Offices 
SrL, 2009. 56 p. ISBN 978-9975-80-
273-4.

ZAHArIA, victor. Ce faci când copi-
lul tău este în conflict cu legea?: Îndru-
mar pentru părinţi și copiii lor. Ch.: Cu 
Drag SrL, 2010. 40 p. ISBN 978-9975-
9814-6-0.

ZAHArIA, victor. Comitetul pentru 
Plângeri. Ghid pentru deţinuţi și admi-
nistraţia instituţiilor penitenciare. Ch.: 
Bons Offices SrL, 2007. 56 p. ISBN 
978-9975-80-060-0.

ZAHArIA, victor. Ghid juridic și de 
bune practici pentru personalul care lu-
crează cu copiii aflaţi în detenţie. Ch.: 
Bons Offices SrL, 2010. 96 p. ISBN 
978-9975-80-385-4.

ZAHArIA, victor. Ghidul avocatului 
care acordă asistenţă juridică garantată 
de stat copiilor aflaţi în conflict cu legea. 
Ch.: Cu Drag SrL, 2010. 140 p. ISBN 
978-9975-9814-7-7,

ZAHArIA, victor. Ghidul consilie-
rului de probaţiune. Ch.: Bons Offices 
SrL, 2009. 220 p. ISBN 978-9975-
9927-3-2.

ZAHArIA, victor. Ghidul consilieru-
lui de probaţiune. IrP. Ch., 2004. 172 p.

ZAHArIA, victor. Implementarea 
probaţiunii în RM: realităţi și perspecti-
ve. Raport privind implementarea alter-
nativelor la detenţie pentru minori. Ch.: 
IrP, 2006. 108 p.

ZAHArIA, victor. Instruire în Cli-
nica Juridică: note de curs. Ch.: CeP 
USM, 2004. 293 p.

ZAHArIA, victor. Raport de moni-
torizare și evaluare a activităţii de rein-

tegrare socială a persoanelor liberate din 
locurile de detenţie. Ch.: Cu drag SrL, 
2009. 36 p.

ZAHArIA, victor. Scurtă retrospecti-
vă a activităţilor Institutului de Reforme 
Penale în domeniul reformei instituţii-
lor penitenciare. Strategia de dezvoltare 
a centrelor de justiţie comunitară. Ch., 
2007. 88 p.

ZAHArIA, victor. Situation of chil-
dren în places of detention. Ch.: IrP, 
2004. 60 p. ISBN 9975-9848-0-0.

 * * *
ZAHArIA, victor. Aparenţe demo-

cratice ale regimului politic în tranziţie 
Analele șt. ale USM. Ser. Șt. sociouma-
nistice. 2002, 1, 18-23. ISSN 1857-3622.

ZAHArIA, victor. Constituirea rM 
ca stat de drept. In: Analele șt. ale Univ. 
de Stat din Moldova. Ser. Lucrări stu-
denţești. Ch., 2000, pp. 69-72.

ZAHArIA, victor. Initiating Legal 
Aid reform în Moldova: challenges 
and vision. Revista de Știinţe Penale. 
2006, 2, 124-131. ISSN 1812-3392.

ZAHArIA, victor. Probation – a new 
approach to justice. In: Juvenile Justice 
în Eastern and South Eastern Europe: 
materials of the Forum, Sept. 14-16, 
2005. Ch.: IrP, 2006, pp. 173-193.

ZAHArIA, victor. Probation în eu-
rope: Moldova. In: Wolf Legal Publi-
shers (WLP). Netherlands, 2008, pp. 
1180.

ZAHArIA, victor. Probaţiunea – o 
nouă abordare a justiţiei juvenile. In: 
justiţia Juvenilă în Estul și Sud-Estul 
Europei: materialele Forumului, 14-16 
sept. 2005. Ch.: IrP; UNICeF, 2006, 
pp. 304.

ZAHArIA, victor. Probaţiunea – un 
concept în proces de implementare. 
Revista de Știinţe Penale. 2005, 1, 155-
159. ISSN 1812-3392.
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ZAHArIA, victor. reţeaua de pa-
ra-jurişti – o modalitate de apropiere 
a justiţiei de comunitate. Revista de 
Știinţe Penale. 2006, 2, 172-178. ISSN 
1812-3392.

ZAMFIR Natalia s-a născut la 22 
septembrie 1977 în or. Șoldăneşti. 

În 1999 a absolvit Facultatea de Drept 
a USM. În 2000-2002 a făcut studii la 
Institutul de Instruire continuă, afiliat 
USM, Facultatea Limbi străine – Di-
plomă de translator/interpret. A urmat 
studiile de doctorat la Institutul de Fi-
lozofie şi Drept al AȘM (2002-2006). 

În 2006 a susținut teza de doctorat, 
la specialitatea 12.00.10-Drept inter-
naţional – Mecanismul implementării 
actelor internaţionale de mediu în drep-
tul naţional al RM, conducător ştiinţi-
fic Nicolae OSMOCHeSCU, dr., prof. 
univ.

În 2001-2006 a fost consultant juri-
dic la Centrul de avocatură ecologistă 
Eco-Lex. 

În 2002 şi-a început activitatea di-
dactică, în calitate de lector, la Univer-
sitatea de Criminologie, Catedra drept 
public. În 2003-2009 a fost lector, lector 
superior, şef la Catedra drept privat a 
Universității Slavone. Din 2009 - lector 
superior la Catedra drept internaţional 
şi drept al relaţiilor economice externe 
a Facultății de Drept a USM. În 2012 

i s-a conferit titlul 
ştiințifico-didactic 
conferențiar univer-
sitar.

Membru al Semi-
narului ştiințific de 
profil la specialitatea 
Drept internațional 
public (din 2008). 

În 2010 a devenit membru al Uniunii 
Avocaților din Moldova, avocat în ca-
drul BAA al Facultăţii de Drept, USM. 

Bibliografie selectivă:
ZAMFIr, Natalia. Mecanismul im-

plementării actelor internaţionale de 
mediu în dreptul naţional al RM: auto-
referat (12.00.10). Ch., 2006. 23 p.

 * * *
ZAMFIr, Natalia şi Nicolae OS-

MOCHeSCU. Dreptul internaţional 
al mediului: instituirea şi problemele 
conceptuale de dezvoltare. In: Proble-
mele actuale teoretice și practice privind 
legislaţia RM: analele șt. USM. Șt. Juri-
dice. Ch. 2005, pp. 71-73.

ZAMFIr, Natalia. Mecanismul de 
implementarea în legislaţia naţională 
a normelor convenţiilor internaţionale 
privitoare la mediu. Revista Naţională 
de Drept. 2004, 9, 14-16. ISSN 1811-
0770.

 * * *
ЗАМФИР, Наталья. Механизм им-

плементации международных эко-
логических конвенций в Националь-
ное Право Республики Молдова: 
aвтореф. (12.00.10). Ch., 2006. 24 p.

ЗАМФИР, Наталья. Meханизм им-
плементации международных эко-
логических конвенций в Националь-
ное Право Республики Moлдова: 
(12.00.10). Ch., 2006, 178 p.

ЗАМФИР, Павел и Наталья ЗАМ-
ФИР. Земельное законодательство в 
вопросах и ответах: учеб. пособие. 
Ch.: reclama, 2002. 204 c.

ЗАМФИР, Павел и Наталья ЗАМ-
ФИР. Экологическое право. Учеб. посо-
бие в схемах. Ch.: reclama, 2002. 104 c.

 * * *
ЗАМФИР, Наталья. Воздействие 

экономики на окружающую сре-Natalia Zamfir
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ду на пути к устойчивому разви-
тию. В: Материалы Всероссийской 
науч.-практ. конф., 21-22 мая 2009 г. 
Курск, 2009, сс. 112-113.

ЗАМФИР, Наталья. Условия им-
плементации международно-
правовых норм в национальное эко-
логическое законодательство. Re-
vista Naţională de Drept. 2009, 10-11, 
60-61. ISSN 1811-0770.

ЗАМФИР, Наталья. Формирова-
ние научной концепции имплемен-
тации норм международных эколо-
гических конвенций. В: Academia de 
Administrarea publică – 15 ani de mo-
dernizarea serviciului public din RM: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 21 
mai 2008. Ch.: AAP, 2008, сс. 122-125.

ZAMFIR Pavel s-a născut în s. 
Ciobruciu, r-nul Ștefan-vodă. În 

1985 a absolvit, cu Menţiune, Colegiul 
Agricol din or. Tiraspol. În 1986 a fost 
înmatriculat la Facultatea de Drept a 
USM, care a absolvit-o, cu mențiune, 
în 1991. În 1995-2000 a urmat studii 
de doctorat la Facultatea de Drept, 
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Na-
poca, românia.

În 2000 a susținut teza de doctorat – 
Regimul juridic al terenurilor agricole 
în RM, conducător ştiinţific ernest LU-
PAN, dr., prof. univ.

Din 1991 şi-a desfăşurat activitatea 
didactică la Catedra drept procesual ci-
vil a Facultății de Drept a USM: lector, 
lector superior (1991-2001), conferen-
ţiar universitar (din 2001).

În 1992 a devenit membru al Uniunii 
Avocaților din rM. Director executiv 
al Centrului de Avocatură ecologistă 
Eco-Lex (din 1999). Specialist în dome-
niul implementării Convenţiei Arhus. 

A făcut stagii de in-
struire profesională: 
la Curtea europeană 
pentru Drepturile 
omului (Strasbourg, 
Franţa, 1999), Public 
Participation on en-
vironmental matter, 
based on Arhus Con-
vention (New Castle, 
Marea Britanie, 1999), Internaţional 
symposium on environmental criminal 
investigations (Kiev, Ucraina, 2000), 
Training on Environmental Advocacy 
(Kiev, Ucraina, 2001), Training on ICT 
communication for environmental law-
yers (Lvov, Ucraina, 2002), Training on 
Arhus Convention (Borjomi, Georgia, 
2003), Training on Capacity Building for 
Environmental inspectors (Berlin, Ger-
mania, 2003), Strategic Environmental 
Assessment – Promotion and Capacity 
Building în Moldova /Concluding work-
shop/(Chişinău, 2006), Training on ac-
cess to justice în environmental matters 
(Lvov, Ucraina, 2006), Accesul la justi-
ţie în probleme de mediu (Secretariatul 
Convenţiei Aarhus Geneva, elveţia 
(2006), Training pentru judecători în 
materia implementării Convenţiei Aar-
hus (Chişinău, Bălţi, Moldova, 2010), 
Training on Arhus Convention. Experi-
enţa RFG (Berlin, Germania, 2010).

Specialist în Dreptul mediului, Drep-
tului funciar, Dreptului organizaţiilor 
non guvernamentale, Managementu-
lui proiectelor de mediu. A acumulat 
o experiență bogată în administrarea 
proiectelor ecologice şi multidiscipli-
nare, în managementul programelor şi 
proiectelor Ue în domeniul mediului. 

Mențiuni şi distincții: Diploma de 
Onoare a Ministerului justiţiei (2005), 
Diploma de Onoare a Ministerului 

Pavel Zamfir 
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educaţiei (2009), Medalia jubiliară a 
USM (2006), Medalia jubiliară 15 ani 
ai UTA Gagauzia „Gagauz Yeri” (2009).

Bibliografie selectivă:
COTOrOBAI, Mihai, Pavel ZAM-

FIr şi victor UrSU. Dreptul funciar: 
manual pentru Facultatea de Drept. 
Ch.: Cartier, 2001. 248 p. ISBN 9975-
79-121-2.

ZAMFIr, Pavel şi TrOFIMOv, Igor. 
Dreptul mediului. Curs introductiv. Par-
tea generală. Ch.: USM, 1998. 234 p.

ZAMFIr, Pavel şi vera MACIN-
SKAIA. Dreptul mediului. Suport de 
curs. Ch.: elan Poligraf, 2009. 217 p. 
ISBN 978-9975-66-093-8; 978-9975-
66-135-5.

ZAMFIr, Pavel, rodica IOrDA-
NOv, vlad GArABA et. al. Executarea 
prevederilor Convenţiei de la Aarhus în 
Moldova: manual pentru reprezentanţii 
societăţii civile și funcţionari publici. 
Trad. Aliona GALAICU şi Iuliu CÂr-
CHeLAN. Kiev: royal Haskoning, 
2004. 153 p. ISBN 966-8026-15-2.

ZAMFIr, Pavel, v. STrĂTILA, S. 
ISTrATe, N. ŢvIGUNOv, A. GO-
LIC. Manual pentru inspectorii de stat 
de mediu. Ch.: reclama, 2002. 214 p. 
ISBN 9975-932-40-1.

ZAMFIr, Pavel. Dreptul mediului. 
Curs introductiv. Partea specială. Ch.: 
USM, 1998, 8 p.

ZAMFIr, Pavel. Ghidul judecătoru-
lui în materia aplicării Convenţiei de 
la Aarhus. Ch.: eco TIrAS, 2010. 88 p. 
ISBN 978-9975-66-211-6.

 * * *
ZAMFIr, Pavel şi COTOrOBAI M. 

Particularităţile examinării litigiilor. 
In: Manualul judecătorului la examina-
rea pricinilor civile. Ch.: Cartier, 2007, 
pp. 985-1005.

ZAMFIr, Pavel. Cadrul legal al ocro-
tirii sănătăţii în raport cu mediul. In: 
Sănătatea în raport cu mediul. Strategia 
de implementare a Planului Naţional 
de Acţiuni: materialele conf. naţ., 5 apr. 
2001. Ch.: rotaprint, 2001, pp. 16-28.

ZAMFIr, Pavel. reforma legislaţiei 
de mediu în rM: privire generală asu-
pra cadrului legislativ acvatic. In: Ana-
lele șt. ale USM. Ch.: Ce USM, 2002, 5, 
pp. 112-128.

 * * *
ЗАМФИР, Павел и ЗАМФИР, На-

талья. Земельное законодательство 
в вопросах и ответах: учеб. пособие. 
Ch.: reclama, 2002. 204 c.

ЗАМФИР, Павел и ЗАМФИР, На-
талья. Экологическое право. Учеб. 
пособие в схемах. Ch.: reclama, 2002. 
104 c.

ZAPOROJAN Igor s-a născut în or. 
Căuşeni. În 1988 a absolvit Școala 

medie din or. Criuleni. În 1988-1991 a 
făcut studii la Colegiul republican de 
Cultură Fizică din mun. Chişinău. A 
urmat studii la Facultatea de Drept a 
USM. În 1996-1999 a făcut doctoran-
tura la USM. 

În 1999 a susținut teza de doctorat - 
Проблемы женской преступности в 
Республике Молдова, conducător ştiin-
ţific Constantin FLOreA, dr., prof. univ. 

Din 1999 şi-a desfăşurat activitatea 
didactică în calitate 
de conferenţiar uni-
versitar, cursul Cri-
minologie, la Faculta-
tea de Drept a USM.

A participat la con-
ferinţe: Infracţiuni 
economice săvârșite 
de femei (1999), con- Igor Zaporojan
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ferinţe ale tineretului (Olanda, Germa-
nia, 1999).

Membru al Comisiei de Licenţiere a 
profesiei de avocat (din 2003).

A fost decorat cu ordine ale Bisericii 
Ortodoxe: Орден Русской Православ-
ной Церкви во имя Св. Равноапо-
стольного Великого князя Владими-
ра (2007), Орден Украинской Право-
славной Церкви-Преподобного Ага-
пита Печерского (2008), Орден Рус-
ской Православной Церкви Препо-
добного Сергия Радонежского.

Bibliografie selectivă:
BAGrII-ȘAHMATOv, Leonid and 

ZAPOrOjAN, Igor. General theoretic 
characteristic of Language as funda-
mental principle of legal system. Ch., 
2002. 8 p.

ZAPOrOjAN, Igor. Criminalitatea 
are chip de femeie. red. eugen MArT-
ÎNCIC. Ch.: elan Poligraf, 2000. 161 p. 
ISBN 9975-9551-3-4.

ZAPOrOjAN, Igor. Lupta cu contra-
banda în istoria problemelor vamale a 
Moldovei, Ucrainei și Rusiei: materi-
al metodico-didactic. Ch.: Tip. USM, 
2002. 27 p.

ZAPOrOjAN, Igor. Problemele cri-
minalităţii feminine în RM (studiu de 
Drept penal și criminologie): tz. dr. 
(12.00.08). Ch., 1999. 152 p.

 * * *
ZAPOrOjAN, Igor et. al. Infracţi-

unea şi pedeapsa: o nouă interpretare 
şi reglementare. Legea și viaţa.1998, 1, 
29-33. ISSN 1810-309X.

ZAPOrOjAN, Igor. Contrabanda în 
rusia şi caracteristica persoanelor care 
se eschivau în trecut de la plata taxe-
lor vamale. Analele șt. аle USM. Ser. Șt. 
socioumanistice. 2002, 1, 297-298. ISSN 
1857-3622.

ZAPOrOjAN, Igor. Criminalitatea 
în mediul femeilor din Moldova: sta-
rea, dinamica, tendinţele ei. Legea și 
viaţa. 1998, 9-10, 17-21. ISSN 1810-
309X.

ZAPOrOjAN, Igor. Declararea re-
cursului în anulare de către avocat. In: 
Analele șt. аle USM. Ser. Șt. sociouma-
nistice. 2005, 1, 442-444. ISSN 1857-
3622.

ZAPOrOjAN, Igor. Dezvoltarea le-
gislaţiei cu privire la răspunderea pen-
tru neplata taxelor vamale după anul 
1917. In: Analele șt. аle USM. Ser. Șt. 
socioumanistice. 2002, 1, 299-300. ISSN 
1857-3622.

ZAPOrOjAN, Igor. Funcţionarea 
Instituţiilor Democratice în statul de 
drept. In: Materialele conf. intern. șt.-
pract., 25-26 ian. 2003, Bălţi. Ch., 2003, 
pp. 858-861.

ZAPOrOjAN, Igor. răspunderea 
pentru eschivarea de la plata taxelor 
vamale în legislaţia altor ţări. Analele șt. 
ale USM. Ser. Șt. socioumanistice. 2002, 
1, 301-303. ISSN 1857-3622.

 * * *
ЧОБАНУ, И. и ЗАПОРОЖАН, 

Игорь. Криминология. Ch.: FeP Tip. 
Centrală, 2005. 406 p. ISBN 9975-78-
421-6.

БАГРИЙ-ШАХМАТОВ, Леонид и 
ЗАПОРОЖАН, Игорь. Социальная 
справедливость, социальные измене-
ния и уголовное право. Ch., 2002. 9 c.

ЗАПОРОЖАН, Игорь и Анато-
лие МОРУЗ. Правонарушения несо-
вершеннолетних: учеб. пособие. Ch.: 
FeP Tip. Centrală, 2007. 250 c. ISBN 
978-9975-923-68-2.

ЗАПОРОЖАН, Игорь. Проблемы 
женской преступности в Республике 
Молдова. Ch.: Молдавский Гос. Ун-т, 
2000. 166 c. ISBN 9975-9551-2-6.
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ЗАПОРОЖАН, Игорь. Уклоне-
ние от уплаты налогов и ответ-
ственность за это преступное дея-
ние. Ch.: FeP Tip. Centrală, 2003. 464 
c. ISBN 9975-78-244-2.

ЧОБАНУ, Игорь и ЗАПОРОЖАН, 
Игорь. Аналитическая программа 
по курсу «Криминология». Ch.: Ce 
USM, 2003. 

 * * *
ЗАПОРОЖАН, Игорь. Некото-

рые аспекты налоговых правона-
рушений. В: Funcţionarea instituţiilor 
democratice în statul de drept: 
materialele conf. intern. şt.-pract., 25-
26 ian. 2003, Bălţi. Ch., 2003, cc. 858-
861.

ЗАПОРОЖАН, Игорь. Общая ха-
рактеристика налоговых преступле-
ний в действующем уголовном зако-
нодательстве Украины и России. В: 
Економiко-правовi аспекти розвит-
ку транспортних систем. ОНМУ. 
Одесса, 2002, cc. 90-97.

ЗАПОРОЖАН, Игорь. Общете-
оретическая характеристика язы-
ка как первоосновы правовой си-
стемы. Analele șt. аle USM. Ser. Șt. so-
cioumanistice. 2002, 1, 290-296. ISSN 
1857-3622.

ЗАПОРОЖАН, Игорь. Престу-
пления против личности, соверша-
емые женщинами: состояние, дина-
мика, тенденции. Revista de Filosofie 
și Drept. 1998, 2-3, 48-54. ISNN 0236-
3062.

ZAPOROJAN Veaceslav s-a născut 
la 16 iulie 1962, în or. Drochia. În 

1981 a absolvit Colegiul de Construcţii 
din Chişinău, specialitatea Arhitectu-
ră. În 1984-1989 şi-a urmat studiile la 
USM, Facultatea de Drept. La aceiaşi 

instituţie, a făcut 
masteratul, specia-
lizarea Drept public 
(2000-2001) şi studi-
ile de doctorat (2003-
2007). 

În 2007 a susținut 
teza de docto-
rat, la specialitatea 
12.00.02-Drept pu-
blic – Protecţia drepturilor omului în 
justiţia constituţională a RM, condu-
cător ştiinţific, Sergiu COBĂNeANU, 
dr., prof. univ.

În 1989 şi-a început activitatea profe-
sională ca avocat, şef al BAA Facultatea 
de Drept a USM şi şef al BAA Drochia. 

În 2002 a fost de judecător asistent 
al Curţii Constituţionale a rM. În pe-
rioada 2004-2010 – locţiitor de arbitru 
din partea rM pe lângă Curtea Inter-
naţională de Arbitraj şi Conciliere din 
Geneva, pe lângă OSCe. judecător al 
Curţii Constituţionale din partea Gu-
vernului (2016).

În 1995 şi-a început activitatea di-
dactică la Catedra drept constituţi-
onal şi drept administrativ a USM 
– lector, conferenţiar universitar la 
disciplinele Drept constituţional, Ju-
risdicţia constituţională, Protecţia ju-
ridică a drepturilor omului şi la AAP 
– cursul de masterat Jurisdicţia con-
stituţională a RM. În 2006 i s-a confe-
rit titlul ştiinţifico-didactic conferen-
ţiar universitar.

Membru al Comisiei de examinare 
pentru evaluarea gradului de cunoaş-
tere a prevederilor Constituţiei rM şi 
a limbii de stat de către persoanele care 
solicită dobândirea cetăţeniei rM (din 
2001). În 2005-2008 - consultant naţi-
onal, membru al comunităţii de practi-
cieni în cadrul Programului Naţiunilor 

Veaceslav Zaporojan
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Unite pentru Dezvoltare – Proiectul 
Susţinere în implementarea Planului 
Naţional de acţiuni în domeniul dreptu-
rilor omului în RM.

A participat la conferinţe naţionale 
şi internaţionale: Informarea publicu-
lui – aspecte de colaborare mass-media 
cu organele de drept în contextul Drep-
tului constituţional (Chişinău, 2011), 
Asigurarea supremaţiei constituţiei, 
funcţie de bază a Curţii Constituţiona-
le (Chişinău, 2010), Congresul XII In-
ternaţional de Drept constituţional și 
comparat, al II-lea Forum Constituţio-
nal European (regensburg, Germania, 
2010), Internaţionalizarea progresivă și 
europenizarea dreptului Constituţional 
în Europa în urma impactului Tratatu-
lui de la Lisabona (2010), Independenţa, 
imparţialitatea și responsabilitatea sis-
temului judecătoresc (Ankara, Turcia, 
2010), Valorile constituţionale – fac-
tori ai stabilităţii regimului democratic 
(Chişinău, 2009), Contribuţii în dezvol-
tarea doctrinară a dreptului (Chişinău, 
2009), A 15-a Conferința Judiciară In-
ternaţională a Fundaţiei Familiei Furth 
(Ann Arbor, Michigan, SUA, 2007), 
Rolul Curţii Constituţionale în sistemul 
protecţiei drepturilor omului și respec-
tarea CEDO și Jurisprudenţei Curţii 
europene pentru drepturile omului în 
jurisprudenţa și legislaţia naţională 
(Chişinău, 2007), Seminar (Minsk, 
Belarusi, 2007), 15 de independenţă 
a RM (Chişinău, 2006), Suveranitate 
și structura de stat în condiţiile ţărilor 
plurietnice (Chişinău, 2006), Justiţia 
constituţională: actualitate și perspecti-
ve (Chişinău, 2005), Dezvoltarea RM la 
etapa actuală (Chişinău, 2004), Edifica-
rea statului de drept (Chişinău, 2003).

În 2010 a fost decorat cu Medalia 
Meritul Civic.

Bibliografie selectivă:
ZAPOrOjAN, veaceslav, coord. 

Curtea Constituţională a RM: 10 ani 
de activitate. resp. victor PUȘCAȘ et. 
al. Ch.: Cartdidact, 2005. 222 p. ISBN 
9975-937-36-5.

ZAPOrOjAN, veaceslav. Protec-
ţia drepturilor fundamentale în justi-
ţia constituţională a RM: autoreferat 
(12.00.02). Ch. 2007.

ZAPOrOjAN, veaceslav. Protecţia 
Drepturilor fundamentale în justiţia 
constituţională a RM: tz. dr. (12.00.02). 
Ch. 2007.

 * * *
ZAPOrOjAN, veaceslav. Accesul 

cetăţenilor la Curtea Constituţională 
prin intermediul subiecţilor abilitaţi 
cu dreptul de sesizare. Justiţia consti-
tuţională. 2008, 4, 13-17. ISSN 1810-
7257.

ZAPOrOjAN, veaceslav. Accesul 
direct al persoanei la justiţia constitu-
ţională (Practica Germaniei). Revista 
Naţională de Drept. 2007, 4, pp. 68-72. 
ISSN 1811-0770.

ZAPOrOjAN, veaceslav. Alegerea 
Preşedintelui ţării în lipsa candidaţilor 
de alternativă. Dreptul. 2009, 41(300), 
3-4. ISSN 1018-0435.

ZAPOrOjAN, veaceslav. eficienţa 
jurisdicţiei constituţionale în dome-
niul protecţiei drepturilor şi libertăţi-
lor fundamentale ale cetăţenilor rM. 
Justiţia constituţională. 2003, 4, 17-20. 
ISSN 1810-7257.

ZAPOrOjAN, veaceslav. În eventu-
alitatea implementării plângerii consti-
tuţionale. Justiţia constituţională. 2007, 
4, 17-21. ISSN 1810-7257.

ZAPOrOjAN, veaceslav. Interfe-
renţa justiţiei constituţionale şi admi-
nistrative în rM. Revista Naţională de 
Drept. 2007, 1, 38-41. ISSN 1811-0770.
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ZAPOrOjAN, veaceslav. jurisdicţia 
constituţională şi Drepturile omului 
într-un stat de drept. Revista Naţională 
de Drept. 2003, 11, 28-30. ISSN 1811-
0770.

ZAPOrOjAN, veaceslav. Plângerea 
constituţională şi excepţia de necon-
stituţionalitate în aspect comparativ. 
Justiţia constituţională. 2008, 1, 25-28. 
ISSN 1810-7257.

ZAPOrOjAN, veaceslav. Preceden-
tul judiciar, practica judiciară şi juris-
prudenţa (similitudini şi deosebiri). 
Revista Naţională de Drept. 2008, 4, 
29-34. ISSN 1811-0770.

ZAPOrOjAN, veaceslav. ratifica-
rea tratatelor internaţionale în rM: 
aspecte constituţionale. Justiţia consti-
tuţională. 2011, 1, 13-16. ISSN 1810-
7257.

ZAPOrOjAN, veaceslav. reflecţii 
teoretice asupra definiţiilor „Drep-
turi ale omului” şi „Drepturi fun-
damentale”. Dimensiunea ştiinţifică 
şi praxiologică a dreptului.: In: Di-
mensiunea știinţifică și praxiologică 
a dreptului. Contribuţii la dezvolta-
rea doctrinară a dreptului, în hono-
rem Elena Aramă, doctor habilitat în 
drept, profesor universitar. Om eme-
rit: materialele conf. intern. șt.-pract., 
14-15 mart. 2009. Ch.: Bons Offices, 
2009, pp. 442-448.

 * * *
ЗАПОРОЖАН, Вячеслав. Пред-

посылки введения института кон-
ституционной жалобы в Молдове. 
B: Конституционное правосудие: 
вестник конф. органов конституци-
онного контроля стран молодой де-
мократии. 2005, 2(28), 177-183. ISSN 
1829-0125.

ZAVATIN, Vasile s-a născut la 
14 iunie 1964 în or. Chişinău. În 

1981 a absolvit Școala medie nr. 1 din 
Chişinău. În 1982-1984 a fost încadrat 
în serviciul militar, trupele interne ale 
MAI al UrSS. În făcut studii la Facul-
tatea de Drept a USM (1985-1990). În 
1991-1995 a urmat doctoratul la Facul-
tatea de Drept a Universității din Bu-
cureşti, românia, specialitatea – Drept 
poliţienesc. 

În 1995 a susținut teza de doctorat 
la specialitatea Drept public-12.00.02 
– Conceptul de ordine publică în statul 
de drept și reglementarea lui în legislaţia 
RM. 

Din 1995 a deţinut funcţii manage-
riale şi didactice în cadrul MAI al rM: 
specialist principal al Statului-Major al 
MAI, jurist superior în Secţia juridică a 
MAI, jurist principal în Departamen-
tul combaterii crimei organizate şi co-
rupţiei.

Activitatea didactică şi-a desfăşurat-o 
la Academia de Poliţie „Ștefan cel 
Mare”: şef al Catedrei drept civil a 
(1995-1997), şef al Catedrei drept civil 
şi antreprenoriat (2001), conferenţiar 
universitar-interimar al Catedrei drept 
civil (2002), şef al Secţiei învățământ 
de zi a Facultăţii de Drept (2004), şef 
al Secţiei învățământ frecvenţă redusă 
a Facultăţii de Drept (din 2006).

În 2004 i s-a fost conferit titlul ştiin-
ţifico-didactic conferenţiar universitar 
în Drept privat (civil).

Bibliografie selectivă:
TrOFIMOv, Igor şi vasile ZAvA-

TIN. Dreptul civil. Introducere în drep-
tul civil. Ch., 2004, 220 p. ISBN 9975-
935-54-0.

TrOFIMOv, Igor, vasile ZAvATIN, 
S. SÎrBU et. al. Drept civil. Persoanele. 
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red. valeriu CUȘ-
NIr. Ch.: Academi-
ei „Ștefan cel Mare”, 
2004. 246 p. ISBN 
9975-935-24-9

 * * *
ZAvATIN, vasile 

şi TrOFIMOv, Igor. 
Prezumţia vinovăţiei 
în dreptul civil. In: 

Analele șt ale Acad. Ministerului Afa-
cerilor Interne al RM. Ser. Drept privat. 
Ch., 2003, 1, pp. 219-224.

ZAvATIN, vasile. Aspecte teoretice 
cu privire la capacitatea juridică civilă 
a minorilor în lumina noii legislaţii ci-
vile. In: Probleme de prevenire și com-
batere a criminalităţii juvenile, traficu-
lui de fiinţe umane și migraţiunii ilegale: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 23-24 
aprilie 2004. Ch.: Tip. Centrală, 2004, 
pp. 299-303.

ZAvATIN, vasile. Determinarea 
statutului de refugiat în rM conform 
prevederilor Convenţiei Naţiiunilor 
Unite din 28 iulie 1951 privind statutul 
refugiaților. In: Moldoscopie (Probleme 
de analiză politică). 2005, 3(XXX), pp. 
52-61.

ZAvATIN, vasile. referiri istorice 
privind societăţile pe acţiuni. In: Ana-
lele șt ale Acad. Ministerului Afacerilor 
Interne al RM. Ser. Drept privat. Ch., 
2003, 2, pp. 323-328.

ZAvATIN, vasile. Securitatea publi-
că: perspective legislative. In: Poliţia și 
Securitatea Publică: materialele conf. 
intern. șt.-pract., 9 dec. 2002. Ch. 2003, 
pp. 14-17.

 * * *
ЗАВАТИН, Василий и Д. АРТЕНИ. 

Гражданские и уголовно-правовые 
особенности залоговых отношений. 
B: Analele șt ale Acad. Ministerului Afa-

cerilor Interne al RM. Ser. Drept privat. 
Ch., 2003, 2, pp. 329-343.

ЗАВАТИН, Василий. Некоторые 
вопросы связанные с изменением и 
расторжением договора. B: Analele șt 
ale Acad. Ministerului Afacerilor Inter-
ne al RM. Ser. Drept privat. 2003, 1, pp. 
232-238.

ZLOBIN Serghei. În 2006, în ca-
drul IFSD al Academiei de Știinţe 

din Moldova, a susținut teza de doc-
torat – Конституционные аспекты 
формирования правовой культуры 
в Rеспублике Mолдова в переходный 
период, specialitatea 12.00.02-Drept 
public, conducător ştiinţific Anatolie 
BANTUȘ, dr., prof. univ.

expert ştiinţific la Institutul Demo-
craţiei, or. Comrat.

Bibliografie selectivă:
ZLOBIN, Serghei. Aspecte constitu-

ţionale ale formării culturii juridice în 
RM în perioada de tranziție: autorefe-
rat. Ch., 2006. 27 p.

 * * *
ЗЛОБИН, Сергей. Конституци-

онные аспекты формирования пра-
вовой культуры в Республике Молдо-
ва в переходном периоде. Науч. ред. 
Георге КОСТАКИ. Ch.: Tip. AŞM, 
2006. 260 p. ISBN 978-9975-62-079-6.

ЗЛОБИН, Сергей. Конституци-
онные аспекты формирования пра-
вовой культуры в Республике Мол-
дова в переходный период: автореф. 
дис. д-ра права. К., 2006. 27 с.

ЗЛОБИН, Сергей. Конституци-
онные аспекты формирования пра-
вовой культуры в Республике Мол-
дова в переходный период: дис. д-ра 
права. Ch., 2006. 236 p.

Vasile Zavatin
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 * * *
ЗЛОБИН Сергей и ИВАНОВ, Вла-

димир. Некоторые аспекты право-
вого нигилизма на современном 
этапе развития Республики Молдо-
ва. В: Конституционное развитие 
Республики Молдова на современном 
этапе: междунар. науч.-теорет. 
конф. Ch.: Tip. Centrală, 2004, сс. 149-
153.

ЗЛОБИН Сергей и Георге КОСТА-
КИ. Правосознание граждан в усло-
виях построения правового госу-
дарства. Закон и жизнь. 2005, 8, 4-5. 
ISSN 1810-3081.

ЗЛОБИН, Сергей и Владимир 
ИВАНОВ. Правосознание и право-
вой нигилизм. В: Правовое государ-
ство и вопросы национальных мень-
шинств: междунар. науч.-теорет. 
конф. Ch., 2002, cc. 140-141.

ЗЛОБИН, Сергей и Георге КО-
СТАКИ. Конституционное разви-
тие Республики Молдова и вопро-
сы правовой культуры граждан. В: 
Конституционное развитие Респу-
блики Молдова на современном эта-
пе: междунар. науч.-теоретическая 
конф. Ch.: Tip. Centrală, 2004, сс. 
514-522.

ЗЛОБИН, Сергей и КОСТАКИ, Ге-
орге Георге КОСТАКИ. Правовая 
культура общества и ее основные 
элементы. Закон и жизнь. 2003, 12, 
4-10. ISSN 1810-3081.

ЗЛОБИН, Сергей и Георге КО-
СТАКИ. Правосознание и его роль 
в правовом регулировании. Закон и 
жизнь. 2002, 6, 4-13. ISSN 1810-3081.

ЗЛОБИН, Сергей и Владимир 
ЦУРКАН. Правосознание и пра-
вомерное поведение субъектов. В: 
Правовые аспекты гражданского об-
щества: реальность и перспективы: 

междунар. науч.-теорет. конф. Ch.: 
Славянский Ун-т, 2003, cс. 157-158.

ЗЛОБИН, Сергей. Влияние право-
вой информированности на форми-
рование правосознания в правовом 
государстве. В: Проблемы развития 
рыночной экономики в правовом го-
сударстве: междунар. науч.-теорет. 
конф. Bălţi, 2005, cc. 377-382.

ЗЛОБИН, Сергей. Выводы и на-
учные рекомендации относительно 
влияния конституционных норм и 
правовых институтов на становле-
ние и эволюцию правовой культу-
ры. Закон и жизнь. 2006, 10, 46-49. 
ISSN 1810-3081.

ЗЛОБИН, Сергей. Компонен-
ты правосознания. В: Правовое го-
сударство и вопросы националь-
ных меньшинств: междунар. науч.-
теоретической конф. Ch., 2002, 
сc.167-168.

ЗЛОБИН, Сергей. Некоторые осо-
бенности правового воспитания 
граждан Республики Молдова в пе-
реходном периоде. Закон и жизнь, 
2004, 1, 46-48. ISSN 1810-3081. ISSN 
1810-3081.

ЗЛОБИН, Сергей. О роли право-
сознания в правовом государстве. 
В: Правовые аспекты гражданского 
общества; реальность и перспекти-
вы: междунар. науч.-теоретическая 
конф. Ch.: Славянский Ун-т, 2003, сc. 
288-292.

ЗЛОБИН, Сергей. Правовая ак-
тивность граждан в правовом, де-
мократичном государстве. В: Кон-
ституционное развитие Республи-
ки Молдова на современном этапе: 
междунар. науч.-теорет. конф. Ch.: 
Tip. Centrală, 2004, сc. 307-313.

ЗЛОБИН, Сергей. Правовая 
культура в современном государ-
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стве. В: Функционирование демо-
кратических институтов в право-
вом государстве: междунар. науч.-
теоретическая конф. Ch., 2003, сc. 
862-867.

ЗЛОБИН, Сергей. Правовое вос-
питание и его роль в предупрежде-
нии насильственных преступлений. 
В: Violenţa în societatea de tranziţie: 
materialele conf. intern. șt.-pract., 16-17 
mai 2003. Ch., 2003, сс. 189-192.

ЗЛОБИН, Сергей. Правомерное 
поведение личности в правовом го-
сударстве. В: Актуальные проблемы 
общественно-гуманитарных наук в 
условиях европейской интеграции: 
междунар. науч.-теорет. конф. Ch., 
2006, сc.178-184.

ЗЛОБИН, Сергей. Правосознание 
и мораль. В: Актуальные проблемы 
общественно-гуманитарных наук в 
условиях европейской интеграции: 
междунар. науч.-теоретическая 
конф. Ch., 2006, сc.747-749

ЗЛОБИН, Сергей. Проблемы пра-
вовой культуры на современном 
этапе. В: Правовое государство и во-
просы национальных меньшинств: 
междунар. науч.-теоретической 
конф. Ch., 2002, cc. 129-130.

ZOSIM Alexandru s-a născut la 13 
iulie 1975 în s. vasilievka, r-nul 

Frunzovka, reg. Odesa, Uсraina. În 
1992 a absolvit Școala medie din s. ră-
zeni, r-nul Ialoveni, după care a urmat 
doi ani de studii la Universitatea Tehni-
că din Chişinău. A făcut studii univer-
sitare (1993-1998), studii de masterat 
(1998-1999) şi doctorantura (1999-
2005) la Academia de Poliţie „Ștefan 
cel Mare” a MAI.

În 2005 a susținut teza de docto-

rat la specialitatea 
12.00.08-Drept penal 
– Alternativele de-
tenţiunii penitenciare 
în dreptul penal con-
temporan, conducă-
tor ştiinţific valeriu 
CUȘNIr, dr. hab., 
prof. univ.

Din 1998 şi-a 
desfăşurat activitatea profesională la 
Catedra drept penal şi criminologie a 
Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al 
rM: în calitate de lector şi locţiitor al 
şefului de catedră. I s-a conferit titlul 
ştiinţifico-didactic conferenţiar uni-
versitar.

A participat la întruniri ştiinţifice: 
Pedeapsa ca forma a răspunderii juri-
dice și rolul ei în societatea de tranziţie 
(Chişinău, 2002), Probleme de preve-
nire și combatere a delicvenţei juvenile, 
traficului de fiinţe umane și migraţiunii 
ilegale (Chişinău, 2004), Criminalita-
tea regională: probleme și perspective 
de prevenire și combatere (Chişinău, 
2005), Probleme interdisciplinare în 
materia prevenirii criminalităţii juve-
nile la etapa contemporană (Chişinău, 
2007).

Mențiuni: Diploma Cel mai bun pro-
fesor al anului 2009-2010 al Academiei 
de Poliţie „Ștefan cel Mare” a MAI al 
rM, Diploma pentru activitate prodi-
gioasă în domeniul didactico-știinţific 
a Ministerului educaţiei al rM (2010).

Bibliografie selectivă:
CUȘNIr, v., S. CArP, v. BerLIBA, 

A. ZOSIM et. al. Studiu selectiv în ma-
terie de Drept penal: note de curs. Ch., 
Tip. Acad. „Ștefan cel Mare”, 2004. 192 
p. ISBN 9975-935-37-0.

CUȘNIr, valeriu şi Alexandru ZO-

Alexandru Zosim
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SIM. Principalele alternative ale de-
tenţiunii penitenciare în dreptul penal 
contemporan: studiu monografic. Ch.: 
Totex-Lux, 2007. 186 p. ISBN 978-
9975-9953-2-0.

ZOSIM, Alexandru. Alternativele de-
tenţiunii în dreptul penal contemporan: 
autoreferat (12.00.08). Ch., 2005. 30 p.

ZOSIM, Alexandru. Alternativele de-
tenţiunii în dreptul penal contemporan: 
tz. dr. (12.00.08). Ch., 2005. 145 p.

 * * *
ZOSIM, Alexandru şi S. GUŢU. As-

pecte privind lacunele şi căile de in-
struire ale tehnicii de stabilire şi calcu-
lare a amenzii penale în rM. In: Pro-
bleme actuale de prevenire și combatere 
a criminalităţii: anuar șt. al Academiei 
MAI al RM. ed. vII-a. Ch., 2006, pp. 
27-32.

ZOSIM, Alexandru. Apariţia şi evo-
luţia conceptului alternativelor deten-
ţiunii. In: Probleme actuale de prevenire 
și combatere a criminalităţii: anuar șt. 
al Academiei MAI al RM. ed. 5. Ch., 
2005, pp. 191-200.

ZOSIM, Alexandru. Arestul la sfâr-
şit de săptămână, semi detențiunea şi 
semilibertatea – noi alternative ale de-
tenţiunii penitenciare în ţările europei 
de vest. Avocatul Poporului. 2005, 12, 
9-10. ISSN 1819-7141.

ZOSIM, Alexandru. Condamnarea 
cu suspendarea condiţionată a execu-
tării pedepsei – o modalitate a execută-
rii detenţiunii penitenciare sau o alter-
nativă a ei. Revista Naţională de Drept. 
2005, 10, 64-67. ISSN 1811-0770.

ZOSIM, Alexandru. Monitorizarea 
electronică ca măsură alternativă de-
tenţiunii penitenciare în ţările europei 
şi Americii de Nord. Revista Naţională 
de Drept. 2005, 11, 70-73. ISSN 1811-
0770.

ZOSIM, Alexandru. Perspectiva îm-
binării condamnării cu suspendarea 
condiţionată a executării pedepsei cu 
măsuri restrictive de libertate, inclusiv 
cu detenţiunea penitenciară. In: Anale-
le șt ale Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI 
al RM. Ser. Șt. socioumanistice. ed. a 
vI-a. Ch., 2006, pp. 59-62.

ZOSIM, Alexandru. Politica penală a 
rM în sfera penalizării faptelor infrac-
ţionale. In: Analele șt ale Acad. „Ștefan 
cel Mare” a MAI al RM. Ser. Șt. socio-
umanistice. ed. vII-a. Ch., 2006, pp. 
37-40.

 * * *
ЗОСИМ Александр. Политико-

правовые аспекты взаимодействия 
ОВД с местными органами самоу-
правления по пресечению массо-
вых беспорядков и групповых на-
рушений общественного порядка и 
предотвращению их. Закон и жизнь. 
2008, 7, 22-24. ISSN 1810-3081.

ZUBCO Valeriu s-a născut la 12 
martie 1965 în s. Cerlina, r-nul 

Camenca. În 1984 a absolvit Școala 
medicală de bază din Chişinău. În 
1988-1993 a fost student al Facultăţii 
de Drept a USM. În 1994-1998 a urmat 
doctorantura la USM. 

În 2000 a susținut teza de doctorat 
– Curtea Constituţională – unica auto-
ritate publică, politico-jurisdicţională, 
conducător ştiinţific, dr., prof. univ. 
Sergiu COBĂNeANU.

Activitatea profesională şi-a început-
o, în 1993, în calitate de consilier al pre-
torului sect. Buiucani, mun. Chişinău. 
Preşedinte al Agenţiei pentru susţine-
rea învățământului juridic şi a organe-
lor de drept Ex Lege, din 2000. Mem-
bru al Uniunii Avocaților din Moldova, 
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în 2001-2009 – şef al 
BAA Iures Hominis. 
În 2009-2013 – pro-
curor general al rM.

Și-a desfăşurat ac-
tivitatea didactică şi 
managerială în insti-
tuţiile de învățământ 
superior: conferen-
ţiar la Catedra drept 

public a USUM (1998-2003), decan 
(1996-1998) şi prorector pe probleme 
de ştiință (2002-2003) la Facultatea de 
Drept a USUM, conferenţiar universi-
tar la Catedra discipline statale a ULIM 
(1998-2003), profesor la Centrul de In-
struire al cadrelor justiţiei (din 2000), 
conferenţiar la Catedra relaţii inter-
naţionale, ştiinţe politice şi adminis-
trative a USM (din 2003). Titular al 
cursurilor: Dreptul constituţional și 
instituţii politice, Dreptul constituţional 
al ţărilor străine, Dreptul administrativ, 
Drept constituţional și instituţii politice. 
Membru al Senatului ULIM.

Membru al CSC al CSj, membru al 
Consiliului Știinţific al Curţii Constitu-
ţionale, membru al Institutului de Ști-
inţe Administrative „Paul Negulescu” 
(Sibiu, români), membru al Acade-
miei de Drept european (Budapesta), 
membru al Institutului Latinoameri-
can de Drept constituţional (Argenti-
na), membru al juriului Administraţie 
publică și drept (Fundaţia Soros-Mol-
dova, 1996-1999). 

A contribuit la elaborarea proiec-
telor naționale în domeniul jurudic: 
Contenciosul administrativ – realizări 
și perspective (2000), Statutul juridic 
al refugiaţilor și solicitanţilor de azil 
în statul de drept (2000-2001), Crea-
rea și comentarea jurisprudenţei naţi-
onale privind infracţiunile de corupţie 

(2001-2002), Comentariul practico–
știinţific al practicii judiciare de reper-
toriu funciar (2001-2002), Protecţia 
juridică a mărcilor (2001-2002), De-
pistarea, cercetarea, și calificarea in-
fracţiunilor de corupţie (2003-2004), 
Rolul autorităţilor publice și funcţio-
narilor publici în contenciosul admi-
nistrative (2004), Protecţia drepturilor 
omului la aplicarea măsurilor procesu-
ale de constrângere: reţinerea, măsurile 
preventive și alte măsuri procesuale de 
constrângere (2004-2005), Respectarea 
drepturilor omului de către judecăto-
rii de instrucţie la aplicarea arestului 
preventive (2005-2007), Strategii și 
mecanisme juridice de soluţionare a 
conflictelor dintre APC și APL prin li-
tigii de impact (2005-2007), Acordarea 
suportului informaţional autorităţilor 
publice centrale de specialitate (minis-
terelor) privind armonizarea legisla-
ţiei conform ACQUIS-ului comunitar 
(2006-2009), Monitorizarea consolidă-
rii capacităţilor sistemului judecătoresc 
în prevenirea și combaterea corupţiei 
(2007-2009). 

A participat la întruniri ştiinţifice 
de nivel internaţional şi naţional în or. 
Wroclaw (Polonia), Odesa (Ucraina), 
Minsk (Belorusi), Dubrovnic (Croa-
ţia), Bucureşti (românia), Chişinău 
(Moldova).

Mențiuni şi distincții: Premiul Mo-
nografia anului 2001 pentru lucrarea 
Curtea Constituţională – unica auto-
ritate publică politico-jurisdicţională 
(2002), Ordinul Crucea pentru Merit 
de clasa I (2011).

Bibliografie selectivă:
ZUBCO, valeriu et. al. Protecţia 

drepturilor omului la aplicarea măsuri-
lor procesuale de constrângere: manual-

Valeriu Zubco
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îndrumar. Ch.: ArC, 2006. 372 p. ISBN 
978-9975-61-418-4.

ZUBCO, valeriu, Anastasia PAS-
CArI, valeria ȘTerBeŢ et. al. Ma-
nualul judecătorului la examinarea 
pricinilor civile. Coord. Mihai POA-
LeLUNGI. Ch.: Cartier, 2006. 1014 p. 
ISBN 978-9975-79-412-1.

ZUBCO, valeriu, Anastasia PAS-
CArI, Ion CreANGA, vasile CO-
BASNeANU. Ghidul cetăţeanului în 
contenciosul administrativ. Ch.: Ulysse, 
2003. 156 p. ISBN 9975-9663-7-3.

ZUBCO, valeriu, Anastasia PAS-
CArI, şi Gheorghe CreŢU. Contenci-
osul administrativ. Ch.: Cartier juridic, 
2004. 232 p. ISBN 9975-79-305-3.

ZUBCO, valeriu, Ion CreANGĂ, 
Anastasia PASCArI et.al. Ghidul func-
ţionarului public în contenciosul admi-
nistrative. Ch.: Bons Offices, 2005. 664 
p.: tab. ISBN 9975-928-63-3.

ZUBCO, valeriu, Mihai LUPU, vea-
ceslav MÎrZA. Modele de acte contra-
venţionale. red. Mihai TASCA. Ch.: 
Balacron, Chişinău, 2007. ISBN 978-
9975-100-35-9.

ZUBCO, valeriu. Arestul – ce trebuie 
să știi?: ghid practic. Ch.: Helmax-exim 
SrL., 2006. 61 p. ISBN 978-9975-80-
004-4.

ZUBCO, valeriu. Curtea constitu-
ţională – unica autoritate publică po-
litico-jurisdicţională: tz. dr. de doctor 
(12.00.02). Ch. 2000. 179 p.

ZUBCO, valeriu. Curtea Constitu-
ţională unica – autoritate publică poli-
tico-jurisdicţională: monogr. Ch.: FeP 
Tip. Centrală, 2000. 248 p. ISBN 9975-
9588-4-2.

ZUBCO, valeriu. Evaluarea și di-
agnosticarea conflictelor dintre APC 
și APL de ambele nivele și dintre 
APL de nivelul doi și APL de nivelul 

unu=Диагностика и оценка кон-
фликтов между центральным пу-
бличным управлением обоих уров-
ней, органами местного публичного 
управления первого уровня и органа-
ми местного публичного управления 
второго уровня: studiu de cercetare. 
Ch.: Bons Offices, 2008. 96 p. ISBN 
978-9975-80-162-1.

ZUBCO, valeriu. Ghidul persoanei la 
reţinere și aplicarea măsurilor preventive. 
Ch.: Ciaco Grup SrL, Ch., 2005. 79 p.

ZUBCO, valeriu. Litigii de impact 
cu participarea administraţiei publice 
locale. Probleme și soluţii. red. Adri-
ana NAZArCIUC. Ch.: Bons Offices, 
2007. 226 p. ISBN 978-9975-80-012-9.

ZUBCO, valeriu. Procedura în con-
tenciosul administrativ. Probleme și 
soluţii: manual-îndrumar. Ch.: Bons 
Offices, 2006. 48 p. ISBN 978-9975-80-
012-9

ZUBCO, valeriu. Reprezentantul sta-
tului în teritoriu în dreptul comparat: 
monogr. Ch.: Prut Intern., 2002. 104 p. 
ISBN 9975-69-281-8.

ZUBCO, valeriu. Reţinerea – ce tre-
buie să știi?: ghid practic. Ch.: Helmax-
exim, 2008. 61 p. ISBN 978-9975-80-
004-4.

 * * *
ZUBCO, valeriu. Accesul cetăţenilor 

străini şi apatrizilor la justiţia constitu-
ţională. In: Statutul juridic al refugia-
ţilor și solicitanţilor de azil în statul de 
drept. Ch.: USUM, 2000, pp. 46-49.

ZUBCO, valeriu. Accesul la justiţia 
constituţională prin ridicarea excepţiei 
de neconstituţionalitate. In: Strategia 
de fortificare a sistemului judiciar: ma-
terialele conf. intern. șt.-pract., 10-11 
iun. 2005. Ch.: Acad. „Ștefan cel Mare”, 
2005, pp. 88-91.

ZUBCO, valeriu. Aspectele teoretice 
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şi practice privind actele Curţii Con-
stituţionale. Buletinul Curţii Supreme 
de Justiţie a RM. 2002, 1, 10-11. ISSN 
1810-6455.

ZUBCO, valeriu. Concepţii privind 
clasificarea atribuţiilor Curţii Consti-
tuţionale. Legea și viaţa. 2000, 2, 15-16. 
ISSN 1810-309X.

ZUBCO, valeriu. Confruntarea 
principiilor statului de drept cu Drep-
tul de asociere în partide politice şi 
organizaţii social-politice. In: Statul de 
drept și Administraţia publică: culeg. de 
materiale a simp. șt. Ch.: Cartier, 1999, 
pp. 50-51.

ZUBCO, valeriu. Consideraţii pri-
vind condiţiile de admisibilitate a se-
sizărilor persoanelor la Curtea Con-
stituţională. In: Justiţia constituţională: 
actualitate și perspective: conf. intern., 
consacrată aniversării a 10-a a Curţii 
Constituţionale a RM, 22-24 febr. 2005. 
Ch.: Cartdidact, 2005, pp. 116-120.

ZUBCO, valeriu. Controlul activită-
ţii autorităţilor administraţiei publice 
– măsură de prevenire a infracţiunilor 
de corupţie In: Prevenirea și combate-
rea corupţiei în RM: aspecte teoretice 
și practice: materialele conf. intern. șt.-
pract., 19-20 noiem. 2004. Ch.: Trans-
parency Intern.-Moldova, 2004, pp. 
52-59. 

ZUBCO, valeriu. Controlul consti-
tuţionalităţii legilor la iniţiativa autori-
tăţilor publice locale. In: Administraţia 
publică încotro? Sibiu, 2000, pp. 123-
127.

ZUBCO, valeriu. Controlul consti-
tuţionalităţii legilor la iniţiativa parti-
cularilor. In: Rolul autorităţilor publice 
în garantarea drepturilor și libertăţilor 
constituţionale. Ch. 2002, pp. 65-67.

ZUBCO, valeriu. Controlul consti-
tuţionalităţii tratatelor internaţionale. 

Revista Naţională de Drept. 2000, 2, 44. 
ISSN-1811-0770.

ZUBCO, valeriu. Controlul legali-
tăţii actelor administrative emise de 
organele electorale. In: Symposia Pro-
fessurum ULIM. Ser. Drept. Ch., 2001, 
pp. 13-14.

ZUBCO, valeriu. Criteriile de clasifi-
care a sistemelor de control al constitu-
ţionalităţii legilor. Buletinul Asociaţiei 
Tinerilor Juriști. 1999, 4, 29-31. 

ZUBCO, valeriu. Curtea Constitu-
ţională garant al protecţiei drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale. Buletinul 
Asociaţiei Tinerilor Juriști. 1999, 5, 5-7. 

ZUBCO, valeriu. Dreptul de asoci-
ere în partidele şi organizaţiile social-
politice. Legea și viaţa. 1999, 1, 27-28. 
ISNN 1810-309X.

ZUBCO, valeriu. Formele de reali-
zare a protecţiei juridice a autonomiei 
locale. Practici şi legislaţie. In: Priori-
tăţile și mecanismele descentralizării în 
Moldova. Ch.: TISH, 2002, pp. 36-37.

ZUBCO, valeriu. Garantarea drep-
turilor constituţionale la aplicarea mă-
surilor procesuale de constrângere. In: 
Protecţia drepturilor omului la aplica-
rea măsurilor procesuale de constrânge-
re: reţinerea, măsurile preventive și alte 
măsuri procesuale de constrângere: conf. 
naţ. 15 apr. 2005. Ch.: ArC, 2005, pp. 
48.51. 

ZUBCO, valeriu. Noi reglementări 
privind competenţa jurisdicţională în 
contenciosul administrativ. In: Funcţii-
le Curţii Constituţionale: ses. șt. Jubilia-
ră a Institutului de Știinţe administrati-
ve al României „Paul Negulescu”, 21-22 
mai 2004. Sibiu, 2004, pp. 1083-1086.

ZUBCO, valeriu. Principiile de bază 
privind organizarea şi funcţionarea ad-
ministraţiei publice locale potrivit dis-
poziţiilor Constituţiei rM. Buletinul 
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Centrului de documentare și informare 
a Consiliului Europei în Moldova. 1998, 
2-3, 8-10.

ZUBCO, valeriu. reforma justiţiei 
constituţionale în contextul implemen-
tării planului de acţiuni Uniunea euro-
peană – rM. In: Reformele administra-
tive și judiciare în perspectiva integrării 
europene: materialele ses. șt. anuale, 20-
21 mai 2005. Sibiu, 2005, pp. 111-113.

ZUBCO, valeriu. rolul contenciosu-
lui constituţional şi contenciosului ad-
ministrativ în statul de Drept. In: Sym-
posia Professurum ULIM. Ser. Drept. 
Ch.: ULIM, 2002, pp. 67-69.

ZUBCO, valeriu. The exclusive cases 
of unconstitutionality – the guarantee 
of protection of the basis rights and 
freedoms în Moldova. In: Europa Este – 
America Latina. Estatuto del individuo 
y sistema de gobierno. Wroclaw, 2002, 
pp. 242-243. 

ZUBCO, valeriu. Unele elemente 
privind organizarea jurisdicţiei consti-
tuţionale în rM şi unele ţări din CSI. 
Avocatul Poporului. 1998, 8-9, 34. ISSN 
1810-7141.

ZUBCO, valeriu. Unele mijloace de 
apărare, garantare şi asigurare a drep-
tului omului. In: Analele știinţifice ale 
USUM. Ch.: Tip. Centrală, 2002, 2, pp. 
5-6.

ZUBCO, valeriu. Unele opinii pri-
vind organizarea şi funcţionarea Curţii 

Constituţionale în legătură cu procesul 
de federalizare a rM. In: Reintegrarea 
Moldovei. Soluţii și modele. Ch.: TISH, 
2005, pp. 186-198.

ZUBCO, valeriu. Unele particulari-
tăţi ale naturii juridice a Curţii Con-
stituţionale a rM. In: Analele USM. 
Facultatea de Drept. 1999, 3, pp. 19-21. 

ZUBCO, valeriu. Unele repere teore-
tice vizând proiectul legii cu privire la 
Curtea Constituţională. In: Analele ști-
inţifice ale USUM. Ch.: Tip. Centrală, 
2001, 1, pp. 5-6.

 * * *
ЗУБКО, Валерий. Аспекты воз-

можностей административного суда 
в качестве института права в но-
вой концептуальной форме. В: Госу-
дарство перед судом – роль админи-
стративного права и администра-
тивного судопроизводства в разви-
тии правового государства: между-
нар. науч.-практ. конф., 17-20 нояб. 
2009. Дубровник, 2009, сc. 112-114.

ЗУБКО, Валерий. Исключитель-
ные случаи неконституционно-
сти правовых актов. Закон и жизнь. 
2001, 10, 36-37. ISSN: 0351-2061.

ЗУБКО, Валерий. Место и роль 
Конституционного суда в правовом 
государстве. В: Конституционно-
правовые проблемы формирова-
ния социально правого государства. 
Минск, 2000, cс. 80-84.
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MACARI Ivan s-a născut la 24 
octombrie 1930 în s. Ciuciulea, 

r-nul Glodeni. În 1947 a devenit stu-
dent al Colegiului pedagogic din or. 
Bălți. În 1948 a fost transferat la Școala 
de Miliție din or. Chişinău, care a ab-
solvit-o în 1951 şi şi-a început activi-
tatea profesională în structurile MAI 
– inspector, apoi şef al Secției afaceri-
lor interne Dubăsari. Paralel, în 1960 a 
absolvit Facultatea de Drept, secția fără 
frecvență, a USM. În 1964-1969 a ur-
mat aspirantura la Școala superioară a 
MAI a UrSS din or. Kiev. 

În 1969 a susținut teza de doctorat - 
Вопросы борьбы с хищениями в пло-
доконсервной промышленности (По 
материалам Молдавской ССР), con-
ducător ştiințific P.P. MIHAILeNCO 
dr. hab., acad.

În 1965-1978 exercitat funcții di-
dactice în cadrul Școlii de Miliție din 
Chişinău – lector, lector superior, di-
rector adjunct în Secția învățământ. În 
1978 a fost transferat la Școala Superi-
oară a MAI al UrSS din or. Gorki. Din 
1985 şi-a desfăşurat activitatea didac-
tică şi ştiințifică la Facultatea de Drept 
a USM. În 2007 i s-a conferit titlul şti-
inţifico-didactic profesor universitar. 
Conducător de doctorat la specialitatea 
12.00.08-Drept penal (abilitat în 2005).

A prezentat comunicări la di-
verse foruri ştiințifice naționale şi 
internaționale. 

Autor a peste 80 de lucrări, inclusiv 
20 de monografii şi manuale în dome-
niul dreptului penal, care au format 
baza ştiințifico-didactică în domeniul 
dreptului penal pentru studenții jurişti.

A fost decorat cu Medalii şi Diplome 
de Onoare ale MAI al UrSS şi al rM, 
ale Ministerului educației; i s-a conferit 
gradul militar – Colonel de poliție.

Bibliografie selectivă:
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К., 1997. 227 с.
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Молдовеняскэ, 1978. 140 с.
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Республики Молдова. Часть общая: 
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ная. К., 2004. 576 с. ISBN 9975-70-
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de constringere cu caracter medical. 
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interes fiind problemele ce ţin de drep-
tul transporturilor şi asigurărilor co-
merciale. Autor a peste 20 de articole 
ştiinţifice, manuale, monografii, 
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în domeniul de cercetare.

Bibliografie selectivă:
rOTArU-MASLO, Liliana. Protecția 

drepturilor personalității în dreptul 
internațional privat: tz. Iaşi, Univ. Al.I. 
Cuza, 2000. 290 p.

***
rOTArU-MASLO, Liliana şi victor 

CArAUȘ. Tutela şi curatela în dreptul 
internaţional privat: aspecte compara-
tive. Studia Universitatis. 2011, 8 (48), 
163-170. ISSN 1814-3199.

rOTArU-MASLO, Liliana şi vic-
tor CArAUŞ. Ocrotirea părintească 
în dreptul internaţional privat: aspecte 
comparative. Studia Universitatis. 
2011, 8(48), 157-162. ISSN 1814-3199.

rOTArU-MASLO, Liliana şi vic-
tor CArAUŞ. Оcrotirea sănătăţii – un 
drept, dar şi o obligaţie a fiecărei per-
soane într-o societate civilă. In: Граж-
данское образование и права чело-
века: нац. науч.-практ. конф., 2008. 
Ch.: Pontos, 2008, pp. 68-73.

rOTArU-MASLO, Liliana. Analiza 
principiilor aplicabile ocrotirii sănătăţii 
reglementate de legislaţia republicii 
Moldova. Revista Naţională de Drept. 
2007, 4, 63-65. ISSN 1811-0770.

rOTArU-MASLO, Liliana. Carac-
terele şi clasificarea contractului de 
transport rutier: primele reglementări 
în domeniu. Legea şi viaţa. 2013, 10, 
11-15. ISSN 1810-309X.

rOTArU-MASLO, Liliana. Drep-
tul aplicabil contractului de vînzare 
internaţională. Legea şi Viaţa. 2015, 2, 
7-12. ISSN 1810-309X.

rOTArU-MASLO, Liliana. Stabili-
rea filiaţiei fireşti a copilului în drep-
tul internaţional privat – probleme 
şi soluţii Legea și viața. 2016, 9, 8-11. 
ISSN 1810-309X.

rOTArU-MASLO, Liliana. Stabili-
rea filiaţiei fireşti a copilului în drep-
tul internaţional privat – probleme şi 
soluţii. Legea șI viața, 2016, 9, 8-11. 
ISSN 1810-309X.

rOTArU-MASLO, Liliana.Carac-
teristica şi elementele definitorii ale 
contractelor de vînzare internaţională 
de mărfuri. Legea şi viaţa. 2013, 11, 11-
13. ISSN 1810-309X.



ABREVIERI

MAeIe = Ministerului Afacerilor externe 
şi Integrării europene

SPPS = Serviciul de Protecție şi Pază de Stat
IrP = Institutul de reforme Penale
eTC = Centrul de Trening şi Cercetare în 

domeniul Democraţiei şi Drepturilor 
Omului

IPZ = Deutsche Stiftung fur Internationale 
rechtliche Zusammenarbeit

IrP = Institutul de reforme Penale
AP = Academia de Administrare Publică
ABA = American Bar Association
ABA CeeLI = American Bar Association
Central european and eurasian Law Initi-

ative
Academia ePLO = Academia european 

Public Law Organization
AGePI = Agenţia de Stat pentru Proprieta-

tea Intelectuală
AIDP = Asociaţia Internaţională de Drept 

Penal
AMFA = Academia Militară a Forţelor Ar-

mate „Alexandru cel Bun”
ANrCeTI = Agenţia Naţională pentru re-

glementare în Comunicaţii electronice şi 
Tehnologia Informaţiei

ANre = Agenţia Naţională pentru regle-
mentare în energetică

AO = Asociație Obştească
AOMF = Asociaţia Ombudsmanilor şi Me-

diatorilor Francofoni
ASeM = Academia de Studii economice 

din Moldova
AȘM = Academia de Științe a Moldovei
AUF = Agenţia Universitară a Francofoniei

BAA = Biroul Asociat de Avocați
BIA = Biroul Individual de Avocat
BUMAD = Programme for the Prevention of 

Drug Abuse and Fight Against Drug Tra-
fficking in Belarus, Ukraina and Moldova

CA = Cabinetul de Avocat
CAPC = Centrul de Analiză şi Prevenire a 

Corupţiei
CAP-CIPA = Certifi d International Pro-

fessional Accountant
CC = Comitetul Central
CCCeC = Centru pentru Combaterea Cri-

melor economice şi Corupţiei
CCI = Camera de Comerţ şi Industrie
CDCj = european Committee on Legal 

Сooperation
CDDH = Steering Committee for Human 

rights
CDOM = Centrul pentru Drepturile Omu-

lui din republica Moldova
CDPr Centre for Development Policy and 

research
CeDO Curtea europeana a Drepturilor 

Omului
Cee-NIS = Central & eastern european 

Network of Indian Studies
CeMr = Council of european Municipali-

ties and regions
CeP = Centrul editorial-Poligrafi CePej 

european Commission for the efficiency 
of justice

CerIC = CerIC
CGP = Comisariatul General de Poliție
CICr = Canadian Institution for Confli 

resolution



655

CIFDUF = Conférence internationale 
des facultés de droit ayant en commun 
l’usage du français

CMP = Comisariatul Municipal de Poliție
CNAA = Consiliul Naţional pentru Acre-

ditare şi Atestare
CNrS = Centre National de la recherche 

Scientifique
COLPI = Constitutional and Legal Policy 

Institute
CP = Comisariat de Poliţie
CP rM = Codul Penal al republicii Mol-

dova
CPCj = Cleft Palate-Craniofacial journal
CPr = Comisariatul de Poliţie raional
CSI = Comunitatea Statelor Independente
CSrM = Certified Școala Managerii de risc 

Programului
CȘC = Consiliu Științific onsultativ
CȘS = Consiliu Științific pecializat
DeA = Diploma de Studii Aprofundate
DPT = Departamentul Poliției Transfron-

taliere
 FATF = Financial Action Task Force FIU
FIU = Financial Intelligence Unit
FLeX = Future Leaders exchange
FSA = FSA
FYrOM = Former Yugoslav republic of 

Macedonia
GreCO = Group of States against Corrup-

tion
GTZ = Gesellschaft für Technische Zusam-

menarbeit
GUAM = Organization for Democracy 

and economic Development
HeSP = Hicher education Support Pro-

gram
IAe = Institut d’administration des entre-

prises
IAP = Asociaţia Internaţională al Procuro-

rilor
ICFTU = International Confederation of 

Free Trade Unions
ICNUr = Înaltul Comisariat al Naţiunilor 

Unite pentru refugiaţi
IDIS = Institutul pentru Dezvoltare şi Ini-

ţiative Sociale

INj = Institutul Național al justiției
INMACOM = Intreprinderea de Stat Cen-

trul de Instruire “Inmacom-Didactic”
IP = Inspectoratul de Poliție
IPCr = Iintegrated political crisis response
IPj = Inspectorat de poliție județeană
IrIM = Institutul de relații Internaționale 

din Moldova
IrIS Centrul pentru reformă legislativă
IrZ = Deutsche Stiftung Internationale re-

chtliche Zusammenarbeit
ISAM = Institutul de Știinţe Administrati-

ve din Moldova
ISITAP = International Criminal Investi-

gative Training Assistance Program
ISITAP = International Criminal InIFS = 

Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
IFSD = Institutul de Filozofie şi D ept
IISD = Institutul de Istorie, Stat şi Drept
ILeA = International Law enforcement 

Academy
INeD = National Institute for demogra-

phic studies vestigative Training Assis-
tance Program

jeF = jeunes europeens Federalistes LGI/
OSI = Local Government and Public Ser-

vice reform Initiative/Open Society In-
stitute

MAe = Ministerul Afacerilor externe
MAeIe = Ministerul Afacerilor externe şi 

Integrării europene
MIAPAC = Maine Agents Political Action 

Committee
MMPSF = Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei
NArUC = National Association of regula-

tory utility Commissioners
NATO = North Atlantic Treaty Organization
OAI = Organele Afacerilor Interne
OIM = Organizația Internațională pentru 

Migrație
OMPI = Organizația Mondială a 

Proprietății Intelectuale
ONG = Organizaţie non-guvernamentală
ONU = Organizaţia Naţiunilor Unite
OSCe = Organization for Security and Co-

operation in europe



656

PAUeM = Planul de Acţiuni Ue-Moldova
PCrM = Partidul Comuniştilor din repu-

blica Moldova
PCUS = Partidul Comunist al Uniunii So-

vietice
PILI = Public Interest Law Initiative
PNUD = Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo
rFG = republica Federală Germană
rSSM = republica Sovietică Socialistă 

Moldovenească
rULI = rule of Law Initiative
SA = Societate pe Acțiuni
SIS = Serviciul de Informaţii şi Securitate
SNSPA = Școala Naţională de Studii Politi-

ce şi Administrative
SOrOS = Organizaţie neguvernamentală, 

apolitică, non-profit
SPAI = Organizaţie Internaţională Antico-

rupţie
SȘP = Seminarul Științific de Profil
SȘS = Seminar Științific Specializat
ȘSA = Școala Superioară de Anchetă
TACIS = Technical Assistance for the 

Commonwealth of Independent States
UASM = Universitatea Agrară de Stat din 

Moldova
UCCM = Universitatea Cooperatist Co-

mercială din Moldova
UTCLM = Uniunea Tineretului Comunist 

Leninist a din Moldova
ULIM = Universitatea Liberă Internațională 

din Moldova
UNAIDS = United Nations joint Program-

me on HIv/AIDS

UNDAF = United Nations Development 
Assistance Framework

UNeSCO = United Nations educational, 
Scientific nd Cultural Organization

UNICeF = United Nations Children’s 
emergency Fund

UNIFeM = United Nations Development 
Fund for Women

UNvrI = Uniunea Naţională a veteranilor 
războiului de Independenţă

UrSS = Uniunea republicilor Sovietice 
Socialiste

USA = United States of America USAID = 
United States Agency for International 
Development

USB = Universitatea de Stat “A. russo” din 
Bălţi

USeFS = Universitatea de Stat de educaţie 
Fizică şi Sport

USeM = Universitatea de Studii europene 
din Moldova

USM = Universitatea de Stat din Moldova
USPee = Universitatea de Studii Politice şi 

economice europene
USUM = Universitatea de Studii Umanis-

tice
UTA Găgăuză = Unitatea Teritorială Auto-

nomă Găgăuză
UTM = Universitatea Tehnică din Moldova
vNG-Internaţional = International Co-

operation Agency of the Association of 
Netherlands Municipalities

ZAL = Zona Antreprenoriatului Liber



Abdelgawad Elisabeth Lambert 93, 94
Abramova A.A. 553
Agachi Svetlana, vezi Slusarenco Svetlana
Airapetean Artur 17
Akimov V. 279
Albul Elena 18, 19, 20
Alecu Gheorghe 91
Alexa O. 73, 486
Alexandresco Dimitrie 11, 13, 562 
Alexandrov Eugeniu 224
Alexianu Gheorghe 430
Alexianu Şerban 430
Ambrosa Ana-Maria 494 
Amerhanov Gari 20
Andriţchi V. 60
Andronache Anatolie 194, 310, 424, 438 
Andronic T. 536
Andrysek Oldrich 64
Anghelinici Olesea 244
Antohi Leonid 621
Antonevici Andrei 30
Antoseac V. 489
Aramă Elena 13, 20, 22, 23, 24, 36, 37, 161, 

162, 172, 195, 207, 208, 219, 238, 298, 
349, 364, 389, 411, 412, 414, 415, 524, 
560, 561, 563, 564, 618, 619, 633, 642

Arhiliuc Victoria 25, 26, 27, 152, 174, 433, 
505, 545

Arionescu S. 329
Armaşu Sergiu 28, 29
Armeanic Alexandru 29, 30, 31, 32, 621
Arseni Alexandru 14, 32, 33, 334, 
Arsenii Lidia 615
Arteni N. 144
Asmus Ronald D. 407
Avornic Gheorghe 13, 22, 23, 24, 33, 36, 37, 

38, 77, 93, 94, 180, 197, 207, 237, 297, 
298, 328, 377, 389, 414, 453, 528, 564

Avram Mihail 190, 280, 464, 557, 634, 
Azarov A. 149
Babără Valeriu 39, 40, 198
Babii Veaceslav 40, 41

INDICE ALFABETIC DE NUME

Babuc R. 197
Baciu Gheorghe 251
Bacsanean M. 157
Badâr Iurie 166
Badea M. 141
Bagrii-Şahmatov Leonid 340, 639
Bahin B.P. 142
Balan A. 141
Balan D. 546
Balan I. 43
Balan Oleg 42, 43, 44, 420, 454, 477, 497, 

506, 512, 513, 582
Balan Vasile 416
Balmuş Victor 22, 44, 46, 47, 48, 215, 307, 

313, 407
Baltag Dumitru 49, 50, 51, 96, 311, 312, 424, 
Baltaga Ecaterina 49, 
Bandurka A. 95
Bantuş Anatolie 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 

62, 78, 295, 383, 516, 517, 565, 618, 643
Bantuş Igor 53, 57, 58, 59
Bantuş Larisa 54, 60, 61
Bantuş M. 58
Bantuş Natalia 61, 62, 63
Barbalat Pavel 269, 510
Barbăneagră Alexei 14, 63, 64, 65, 91, 144, 

194, 277, 348, 464, 598, 
Barbăroşie A. 438
Basarab Matei 595 
Baskin Iurii 66,67
Bates John 163
Baţalai Igor 69, 70
Baurciulu Afanasie 71
Băieşu Aurel 72, 73, 74, 75, 76, 107, 138, 

153, 160, 242, 486
Băieşu Sergiu 36, 75, 76, 77, 78, 145, 161, 

202, 393, 483, 559, 493
Bâcu Adelina 78
Bejan Octavian 79, 80, 81, 82, 83, 84, 101, 

126
Beldiga Cristina 248, 479
Beleac Anatol 493



658 Doctori în drept din Republica Moldova: 1959-2011

Beleaev Nicolai 84, 85
Belecciu Liliana 85, 86, 429
Belecciu Ştefan 85, 86, 87, 429
Belei Elena 87, 88, 89, 558
Belîi Nicolae 89
Belkin R. S. 142
Berbecaru Gheorghe 112
Berdeu R. 165
Beregoi Natalia 131, 170, 
Berliba Viorel 64, 90, 91, 92, 93, 141, 144, 

157, 158, 194, 235, 236, 2282, 348, 442, 
447, 531, 598, 645

Beschieru I. 273
Beşleagă Grigore 43, 96,313
Bîkov A.G. 72
Bînzaru Lucia 37, 93, 94
Bîrgău I. 96
Bîrgău Mihail 94, 95, 96, 97, 98, 140, 141, 

286, 310, 346, 347 
Bîtcă Ion 99
Blîndu E. 446
Bloşenco Andrei 99, 100
Bobeica Elena 189 
Bobeicu Irina 64
Boca S. 148
Bodescu Vladimir 8, 9, 564
Bodiul T. 169
Bodorin I. 141
Bodrug Mihail 96
Boeştean Constantin 101, 102, 581
Boico M. 577
Boico Nicolai 102
Boişteanu Eduard 103, 104, 480, 481
Bolea Genoveva 77
Bolocan-Holban Augustina 104, 105, 106
Bologan-Vieru Otilia 106, 107
Bondarciuc Olga 160, 204
Bontea Oleg 108, 109, 524, 525, 578
Bordei Lilia 109, 110, 462
Borodac Alexandru 91, 110, 111, 112, 120, 

144, 281, 481
Borzenkov G.N. 264
Bostan Galina 112, 113, 114
Botea Gheorghe 559
Botezatu Igor 114, 115
Botezatu Raisa 337, 599
Botnari Elena 115, 116, 582
Botnaru Gh. 81, 438, 
Botnaru Stela 117, 118, 305, 550, 571, 572
Botomei V. 494
Braşoveanu Dumitru 64
Bratu C. 533
Brega Z. 279
Brînza Liubovi 118, 119
Brînză Luca 13
Brînză Sergiu 105, 114, 115, 119, 120, 121, 

122, 254, 282, 316, 369, 400, 470, 538, 

544, 557, 584, 596, 610
Brumă Ina 124
Brumă Sorin 124, 125, 177
Buga L. 126
Buiuc Stela 546
Bujor Valeriu 79, 81, 82, 120, 125, 126, 127, 

144, 374, 459 
Bulai Costică 120, 420, 423
Bulai Iu. 97, 141
Bulgaru A. 489
Burbulea C. 310
Burian Alexandru 14, 29, 42, 43, 128, 129, 

130, 131, 151, 152, 170, 223, 224, 252, 
277, 320, 330, 436, 507, 513, 528, 584, 591

Burian Cristina 132, 133
Buruiană Ion 133, 134
Buruiană Mihai 76, 486, 581, 650
Buruiană Oleg 76, 486
Buşuleac M. 144
Butnaru Gheorghe 81, 82
Buza Nicolae 367
Calin O. 73
Camardi Carmela 148
Canţîr Vlad 430
Capaţina Ion 289
Capşa Tudor 135, 136, 137
Carapunarlî Alexandru 378
Carasciuc L. 464
Carauş Ştefan 205
Carauş Victor 138, 139
Carp Simion 96, 97, 139, 140, 141, 142, 310, 

432, 447, 495, 496, 645
Carp Terentie 140
Carpov Ina 43
Carpov Nichifor 142
Carpov Trofim 14, 64, 112, 143, 144, 145, 

146, 259, 298, 481, 487, 587
Casiadi O. 101
Casso Leon 7, 563
Catan V. 188
Catlabuga V. 462
Cattini L. 73
Cauia Alexandru 146, 147, 174, 
Cauş Ion 373
Cazac-Brenndofer Ioan-Liviu 54
Cazacu Petre 9
Cazacu Valentin 147, 148
Căldare Gh. 456
Căpăţînă Octavian 170
Cărpenaru Stanciu D. 325
Cârchelan Iuliu 638 
Cârnaţ Marina 149, 150
Cârnaţ Teodor 148, 149, 150, 151, 189, 397
Ceauş S. 301
Ceban Cristina 25, 151, 152, 153, 174
Ceban Cristina, vezi Negru Cristina
Cebotari Margareta 296



659Dicţionar enciclopedic

Cebotari Valentina 153, 154, 206
Cepraga Igor 633
Cerba Valeriu 154, 155, 156
Cerepahin B.B. 440
Cerneavschi Pavel 156, 157
Cernei Tatiana 529
Cernomoreţ Sergiu 91, 157, 158, 159, 235, 

442, 443
Charrier Jean-Loup 162
Chelaru Oleg 389
Cheorghiţă Mihail 222, 279, 280
Chesler A. 418
Chibac Gheorghe 73, 77, 124, 159, 160, 161, 

162, 177, 204, 478, 486
Chicu Oleg 161, 162
Chiriac Andrei 160, 162, 163
Chiriac Liubomir 395, 462
Chiriac Marina 153
Chiriac Sergiu 124, 395
Chiriac Victor 395
Chirinciuc Galina 163, 164
Chiriţa Ghenadie 140, 141, 420
Chiriţa S. 124, 536
Chiriţa Valentin 164, 165
Chiroşca Dorian 166, 167, 168, 301, 621
Chiroşca Igor 168, 169, 170
Chirtoacă Elena 309
Chirtoacă Leonid 131, 170, 171, 174, 175, 

208
Chirtoacă Lilia 171, 172, 173
CHIRTOACĂ Liliana, vezi Chirtoacă Lilia
Chirtoacă Natalia 132, 146, 147, 171, 173, 

174, 175, 382
Chisari Aliona, vezi Chisari-Rurac Aliona
Chisari-Rurac Aliona 175, 176
Chiseev N. 356
Chitoroaga V. 381
Chivriga A. 273
Cimil Dorin 160, 176, 177
Cioban N. 324
Ciobanu Anatol 177, 178
Ciobanu C. 192, 229
Ciobanu I. 88, 550
Ciobanu Igor 178, 179, 180, 410, 567
Ciobanu Ion 410
Ciobanu O. 88, 180, 550
Ciobanu Tatiana 180, 181
Ciobanu Teodor 8
Ciobanu Viorel 491, 492
Ciobanu-Mihailov V. 145
Ciocîrlan Aliona 181, 182, 183
Cipovenco Steluţa 81
Cisteakov O.I. 522
Ciubuc Liliana 183, 184
Ciugureanu Daniel 562
Ciugureanu-Mihailuţă Carolina 184, 185, 436
Ciumaş Tatiana 179

Ciupac Mihai 446, 447
Cîrlan Gheorghe 53, 185
Clarotti Paolo 300
Clefos A. 281
Clima N. 30
Climaşevschi Aureliu 420
Climov Alla 569
Climova Ala 77, 186, 187, 188
Cobăneanu Sergiu 188, 189, 190, 334, 456, 

471, 494, 520, 616, 640, 646
Cobîşneanu Vasile 190, 191, 
Cobzari Ludmila 190
Coca G. 23
Codreanu Alina 30
Cojocari A. 621
Cojocari Eugenia 78, 191, 192, 193, 204, 

221, 227, 229, 239, 342, 388, 389, 429, 
451, 621

Cojocari Irina, vezi Iacub Irina
Cojocari V. 192
Cojocaru Cristina 114
Cojocaru O. 77, 483
Cojocaru Radion 91, 92, 141, 158, 193, 194, 

195
Cojocaru V. 23, 36, 556, 599
Cojocaru Violeta 39, 196, 197, 198, 199, 414, 

555
Cojocaru Vladimir 377, 398, 633, 634
Cojocaru Vladlen 195
Cojuhari Alexandru 14, 87, 88, 145, 153, 176, 

199, 200, 201, 220, 403, 480, 500, 
Colodrovschi Vitalie 202, 203, 291, 292
Colun Marcel 64
Comarniţcaia Elena 313
Condrat Ruslan 539, 101, 112
Constantinescu Elena 160, 203, 204
Constantinov Vasile 204, 205, 206, 207
Coptileţ Valentina 13, 22, 23, 36, 207, 208, 

209
Corcenco Aliona 209, 210
Corghenci L. 145, 381, 528
Corj Mihaela 211
Corj Mihai 210, 211, 212, 213
Cosovan Gh. 281
Costachi Gheorghe 41, 46, 52, 53, 54, 57, 60, 

69, 70, 71, 140, 204, 209, 210, 213, 214, 
215, 216, 217, 229, 232, 245, 307, 324, 
373, 383, 393, 400, 402, 407, 421, 462, 
467, 517, 558, 585, 586, 619, 632

Costaş Ruslan 23
Costin Ion 8
Costin M.N. 411
Costin Mircea 352
Cotici Radu 217, 218, 219
Cotorobai Mihai 638
Creangă Ion 191, 566, 648
Creţu Gheorghe 648
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Creţu Ion 153
Creţu Vasile 36, 77, 219, 220
Criclivaia Diana 124
Cristeva Natalia 221
Cuciurcă Angela 222, 223
Cucoş Diana 223, 224, 225
Cuhal Ion 406
Culava N. 397
Cuşco Gheorghe 225, 226
Cuşmir Carolina 227, 229, 230, 293
Cuşmir Ludmila 228, 229
Cuşmir Marcel 192, 215, 227, 229, 230, 231, 

466
Cuşmir Vitalie 215, 232, 233
Cuşnir Lazar 259
Cuşnir Marcel 266, 293, 525
Cuşnir Valeriu 90, 91, 93, 101, 141, 158, 193, 

194, 233, 235, 236, 239, 309, 425, 442, 
447, 497, 645

Cuzneţov Alexandru 236, 237, 238, 618
Dandara Liliana 192, 239, 240, 241
Dani Radu 634
Danii Radu 36, 305
Darii L. 179
Dastic Angela 241, 242
David M. 347
Dănoi I. 148
Deak Francisc 112
Dediu Emil 73, 242, 243
Deleanu R. 216
Demcenco Mihai 243
Demciuc Eduard 430
Demerji Ilie 244
Demerji Maria 243, 244, 456
Denciuc Eugenia 245
Denisenco L. 43
Denisov Andrei 414
Dida V. 187
Didâc V. 615
Dilion Marcela 634
Dimin V. 420
Dimitrov Constantin 407
Diomina Tatiana 245, 246
Dobrinoiu Vasile 397
Dobrovolski N.A. 219
Dodon U. 96, 101, 287
Dogaru Ion 284
Dogotari Ian 101, 297, 541
Dogotaru Svetlana 85, 86, 87, 429, 430
Dolea Igor 246, 248, 249, 251, 305, 317, 

464, 479, 480, 491, 492, 611, 614, 615, 
634

Donici Andronachi 5, 6, 295, 562
Donos Evlampie 249, 250
Doraş Simion 14, 250, 251, 
Dorin Sorin 408
Dorul Olga 252, 253

Dorul Violeta 197
Doumbé-Billé Stéphane 360, 361
Drăganu Tudor 428, 430, 449
Dron Ion 145, 315, 397
Druţă Ion 297
Dubinschi A.I. 361
Duca Gheorghe 9, 44
Duca-Gribincea A. 578
Dulschi Ion 229, 266
Dumitrescu D. 126
Dumneanu Ludmila, vezi Spînu-Dumneanu 

Ludmila
Efim Oleg 73, 486
Efrim Oleg 73, 76, 160, 301, 486
Emese Florian 451
Erbicean Vespasian 8, 9, 10, 11, 12, 13, 562, 

564
Erhan T. 149
Erstad Leon R. 361
Eşanu Adriana 254, 255
Eşanu Nicolae 73, 76, 486
Eşanu Roman 116
Faigher Anatolie 256
Filipescu Ion P. 39, 300, 383, 408
Fiodorov Grigore 36, 258
Firoiu Dumitru 363
Fiştican E. 187
Floander I. 50
Florea Constantin 14, 89, 117, 144, 178, 224, 

259, 260, 261, 298, 367, 422, 481, 549, 
572, 638

Florea Eugen 260
Florea Liubovi 262
Florea Vasile 97, 261, 262, 538, 573
Florian Gheorghe 451, 634
Foltea V. 492
Fortuna Ghenadie 264
Foşnea Vladimir 514
Frunză Iurie 229, 265, 266, 466, 525
Frunză Viorel 557
Frunze Ion 582 
Furdui Sergiu 266, 267, 268, 269, 270, 271, 

272, 485, 557, 599
Furdui Teodor 217
Furdui Valeriu 514
Furdui Viorel 272, 273, 274
Galaicu Aliona 638
Galan S. 310
Galben Andrei 397, 524
Gamurari Vitalie 275, 276, 277
Gandrabura Ghenadie 539
Ganea Doina 329, 615
Garaba Vlad 329
Garaga Olga, vezi Iovu Olga
Garaz Marcel 174
Gavajuc Stela 277, 278, 497
Gârbu Nicolae 400
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Gârlea Radomir 309
Ghenciu Nicolae 395
Gheorghieş Alexandru 278, 497, 
Gheorghiu V. 438
Gherasimov Cristina 405
Gherasimov V. 631
Gherman Marian 96, 111, 281, 282, 374
Gheţu V. 145
Ghimpu Sanda 249, 500
Ghitoroagă V. 528
Gîrbu Ecaterina 140
Gîrla Lilia 282, 283
Gîrlea Radomir 43, 425
Gîsca Veronica 284, 285
Gladchi Gheorghe 92, 96, 127, 140, 142, 

260, 285, 286, 287, 288, 289, 432, 513, 
514, 515

Glavan Boris 287, 288, 289, 290
Gliga Ioan 29
Golic A. 638
Golovatîi I. 87
Golubenco Gheorghe 202, 203, 204, 290, 

291, 292
Golubţov Ion 352, 598
Goncearova E. 507
Goriuc Silvia 230, 231, 292, 293, 525, 561, 

564
Gorodenco V. 54
Grama Dumitru 53, 56, 294, 295, 296, 379, 

617, 618, 619
Grama Mariana 117, 121, 305, 378, 550, 572, 

573, 596
Grama Steliana 296
Grati Veaceslav 101, 282, 286, 297, 541
Grecu Raisa 36, 37, 144, 297, 298, 299, 481
Grecu-Stăvilă I. 187, 569
Gribanov Veniamin 568
Gribincea Lilia 300, 301, 
Gribincea Nicolae 211
Grigoriev Vladimir 301
Grigoriu Andrei 13, 301, 302
Grigoriu D. 356
Griţco Valeriu 302
Groapă Dumitru 9, 562, 563
Gropa Alexandru 13
Gropa M. 53
Grosu Gheorghe 8
Grosu M. 611
Grosu Vladimir 117, 304, 305, 324, 550, 572, 

634
Groza Iu. 179
Gruia G. 414
Guceac Ion 14, 33, 36, 44, 46, 77, 149, 154, 

156, 215, 217, 218, 228, 244, 305, 307, 
452, 569, 581

Gugu A. 291
Gurău V. 96, 97

Gurin Corneliu 114, 
Guriţanu Valentin 307, 308
Gurschi Constantin 64
Guştiuc Andrei 19, 172, 235, 308, 309, 425, 

580
Guţanu Eugen 96, 309
Guţu Alexei 49, 50, 58, 145, 311
Guţu V. 141
Guţuleac Victor 14, 44, 46, 126, 312, 313
Guzun Aureliu 315
Guzun Diana 315
Guzun Gheorghe 302, 314, 315
Hadârcă Maria 64, 464
Hadîrcă Igor 316, 317, 318
Halabudenco Oleg 318
Halil Maruan Abdull 397 
Halippa Pan 563
Hanganu Sorin 493, 598, 599, 634
Harjevschi Mariana 4
Hioară Gheorghe 319, 320
Hlipcă Adriana 322, 323
Hlipcă Petru 215, 322, 323, 462
Hriptievschi N., 179, 545
Hufner K. 149
Hulea V. 158, 179
Humă Ioan 35
Huţanu I. 582
Iacub Irina 324, 325
Iaşcencu Vitalie 325
Iaţenko Ivan 177
Ignatiev Vasile 40, 325, 326, 383, 579
Inculeţ Ion 11
Ioniche Maria 366
Ioniţă Diana 327
Ioniţă Lilia 114
Ioniţă Veaceslav 405
Iordanov Iordanca Rodica 38, 328, 329
Iordanov Rodica 329, 615, 638 
Iova I. 97
Ioviţa Alexandrina 330, 331
Iovu Olga 331, 332
Iovu Rodica 473
Isac Andrei 224
Istrate S. 638
Ivanov Vladimir 25, 32, 33, 102, 210, 333, 

334, 335524, 589
Izdebschi N. 406
Jacotă Mihai 196, 652
Jarikov E. 191
Jecicov I. 447
Jenuntii V. 95
Jereghi Vanu 634
Jitnigor Boris 340
Kaireak Ivan 342
Kalughin Mariana 218
Kicce А.I. 335
Kirmici Corina 342, 343
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Kojevnikova A A. 418
Koldin V. 631
Kolmakov V. P. 251
Kovalenko N. I. 159 
Kozîri M.I. 342
Kravciuk S.S. 484
Krigher G. A. 110, 144
Kucerena Anatol 343
Kudryavţsev V. N. 259, 262
Kulikovski Lidia 296
Kunstek Eduard 385
Kurtianov Vladimir 345
Kuzneţova N.F. 297
Laborde J. P. 196
Lamicela Mariela 148
Larii Iurie 96, 97, 346, 347
Lariuşina T. 406
Laşcu Mihail 347, 348, 359
Lavric Vladimir 14, 145, 348, 349
Lazari Constantin 350, 351, 352
Lazăr Tudor 352
Lebedev Valeriu 191, 353, 354, 524, 525
Leist Oleg 503
Leontiev Lucia 430
Leoşchevici Dumitru 355, 356
Lepădat Elena 529
Lichii Boris 203, 356, 357
Lipton J. 376
Liviţchi Maria 357
Livşiţ Roman 415
Lîsenko Vladlena 358
Lubcenko Сonstantin 246
Luchiancicova M. 397
Luchin Lilian 424 
Lunca Mariana 360, 361
Lungeanu N. 46, 47
Lungu Vasile 361, 362, 363
Lupan Ernest 75, 99, 637
Lupan Oleg 114
Lupaşcu Zinaida 22, 207, 363, 364
Lupu Gheorghe 36
Lupu Mihai 251, 648
Lupuşor I. 507
Macari Ivan 537, 612, 624, 651, 652
Macarovici Alexandru G. 9, 12
Macinskaia Vera 88, 638
Macovei Lidia 365, 366
Madan Ion 146, 295
Magdaliuk A. 631
Magherescu D. 511
Maimescu Sava 366, 367, 368
Malanciuc I. 160
Malcoci L. 152
Maldea Nicuşor 281
Manea Petru 563
Manea Vladislav 369, 370, 398
Manega Petru 6

Manole Tatiana 462
Manoliu M. 485
Manţuc E. 412
Mara T. 525
Maracuţa Grigore 370, 371
Marian A. 507
Marian Silvia 371, 372, 443
Mariţ Alexandru 92, 372, 373, 374, 375, 376
Mariţ M. 511
Martin Cristina 376, 377
Martin Daniel 377, 378, 398, 573
Martîncic Eugeniu 33, 190, 246, 378, 379, 

390, 437, 463, 602
Martîniuc Cristina 171, 175, 381, 382, 486
Maslov S. 384
Mattei Ugo 77
Mazur V. 216
Mămăligă Ilie 326, 382, 383, 
Mărgineanu Gabriel 386
Mărgineanu Iurie 384, 385
Mărgineanu Lilia 385, 386
Mărgineanu Valentin 634
Mârza Dumitru 563
McChesney Allan 599
Mejinschi Valentin 447
Melinteanu Veronica 473
Melnic Violeta 387, 388
Mereuţa Mihai 436
Mihailenco Elena 615
Mihailenco P.P. 651
Mihailuţă Ion 452
Mihalache Iurie 388, 389, 390, 618
Mihălaş V. 412
Milliar Gavin Q. C. 507
Miluşev Dumitru 362, 390
Miron Adriana, vezi Hlipcă Adriana
Mironov Vitalie 114
Mişin Tatiana 392
Mişin Vadim 392, 393
Mîrza Veaceslav 598, 648
Mîrzac Victor 289
Mîţu Gheorghe 393, 304
Mocanu Ghenadie 406
Mocanu I. 430
Mocanu Maria 64
Mocanu Victor 394, 395, 396, 406, 461, 462
Mocreac Vladimir 396, 397
Mohorea Efim 116
Molcean A. 507
Moraru Anton 517
Moraru G. 101
Moraru Victor 256, 377, 378, 397, 398, 399, 

496, 545
Morărescu Alina 443
Moroşan Ion 399, 400
Moscalciuc Irina 400, 401
Moşanu Alexandru 563
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Motica I. Radu 29
Moţpan Cheorghe 54
Mungiu-Pippidi Alina 407
Muntean Iulian 402, 403
Muntean V. 46
Muntean Valeriu 407, 408, 634
Munteanu Alexandru 403, 404
Munteanu Igor 242, 395, 404, 405, 406, 407, 461
Munteanu M. 141
Munteanu Victor 634
Muraru Elena 248
Muraru Ioan 466
Mureşan M. 347
Muruianu Ion 77, 216
Muruziuc Gheorghe 563
Murzea C. 215
Musteaţă Grigore 408
Mutu-Strulea Maria 538, 545, 611
Nagacevschi Vitalie 114
Namaşco Sergiu 409
Nantoi Oazu 174
Nastas Ion 180, 409, 410, 411
Nazaria S. 525
Nazariuc Adriana 648
Neagu Gheorghe 43, 459, 497
Neagu Ion 479
Negară Viorica 411, 621
Negru Alina 414
Negru Andrei 411, 412, 413, 414, 445
Negru Boris 23, 26, 115, 161, 186, 197, 241, 

242, 412, 414, 415, 429, 461, 564
Negru C. 591
Negru Cristina 152, 
Negru Gheorghe 561, 562
Negru M. 152
Negru Teodor 415, 416, 509
Negru Tudor 14
Negru V. 192
Negruzzi Costache 6, 295
Negură Ina, vezi Odinokaia Ina
Neicuţescu O. 291
Nemerenco Valeriu 416, 417
Nestor Sergiu 310, 423, 424
Nevmerjiţchi I. 578
Niciu Marţian 42, 350
Nikitiuk Petru 191, 417, 418
Nour Valeriu 43, 419, 420, 421, 497
Novac T. 412
Novruzov Vugar Şahmar Oglî 421, 422
Obadă Valeriu 50
Obreja Efim 81, 464
Odagiu Iurie 310, 420, 423, 424
Odainic Mariana 424, 425
Odinokaia Ina 426, 427, 582
Olaru A. 87
Olaru O. 86
Onceanu Vasile 28

Opaiţ D. 613
Orîndaş Victor 427, 428, 438
Orlov Ioana Alexandra 430
Orlov Maria 85, 86, 87, 188, 204, 385, 386, 

428, 429, 430, 431
Osadcii Cornel 140, 262, 432, 433, 495, 496
Osmochescu Eugeniu 433, 434
Osmochescu Nicolae 14, 183, 184, 185, 252, 

275, 277, 382, 434, 436, 512, 519, 528, 636
Osoianu I. 438
Osoianu Lilian 384
Osoianu Tudor 428, 436, 437, 438, 439, 465, 

608, 609 
Ovcinnicova Olga 440
Paladii Andrian 91, 158, 235, 442, 443
Palamarciuc V. 237, 238
Palii Victor 443, 444
Pantea Oleg 444, 445, 446
Papuc Gheorghe 96, 230
Pareniuc Alexandru 235, 446, 447, 448
Paroşanu N. 50
Pascari Anastasia 187, 191, 455, 648
Pascari Vasile 455
Paşcaneanu Tudor 448, 449
Pavišić Berislav 385
Păduraru I. 179
Pâslă M. 599
Pcelintsev A. 599
Pelin V. 165, 536
Pelipeţcaia Carolina, vezi Ţurcanu Carolina
Pelivan Ion 8, 9
Perebinos Mihail 136, 429
Piontkovski A.A. 261
Pîntea Iurie 174
Pînzari Alexandru 449, 450, 
Pînzari Veaceslav 451, 452, 623, 624
Pîrău I. 54
Pîrgău I. 104
Platon C. 557
Platon Lilian 452, 453
Plăcintă Nicolae 140
Plămădeală I. 310, 311
Plătică-Sainciuc O. 145
Pleşca Ion 17
Pleşca Ruslana 514, 515
Plotean N. 286
Plotnic O. 197
Poalelungi Mihai 30, 36, 77, 220, 317, 412, 

453, 454, 455, 648
Pogoneţ Galina 244, 455, 456, 457
Pohis Mihail 457, 631
Poleacov V. 101
Polevoi N. 631
Pop Gheorghe 348
Pop Liviu 544
Pop Octavian (Onufrie) 348, 458, 459, 460, 

497, 541
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Popa Diana 492, 591
Popa Ilie 564
Popa Nicolae 294
Popa Victor 28, 49, 61, 109, 110, 242, 272, 

395, 399, 404, 406, 417, 460, 461, 462, 
463, 465, 466, 528, 

Popa Vladimir 402
Popescu Constantin 12
Popescu D. 623
Popescu Dumitra 173
Popescu Maria 218
Popescu Sofia 530
Popovici Eugen 30
Popovici Ludmila 634
Popovici Tudor 100, 463, 464, 465, 557
Postica D. 611
Postică Alexandru 561, 564
Postică Gh. 145
Postolache V. 144
Postovan D. 37
Postu Ion 29, 462, 465, 466
Potîngă Alexei 215, 296, 467, 468, 618
Poznanski V.A. 551
Proca Ludmila 426, 468, 469, 470, 480
Prodan Mariana 235, 309, 425, 426
Prodan Mariana, vezi Odainic Mariana
Prodan Svetlana 470, 471
Pughinski B.I. 486
Pungă Alexei 445, 447
Puşcaş Victor 471, 473, 474, 641
Putea Maria, vezi Orlov Maria
Putinski V.I. 409
Radu Gh. 621
Rapoport M.Y. 67 
Rădulescu Andrei 11
Reazentsev V.A. 418
Rechiţean Stelian 517
Reşetnicov Artur 475, 476, 477
Reuther W. 149
Richicinschi Iurie 477, 478
Rîbca Eugeniu 634
Rîjicova Svetlana 
Robu Oxana 478, 479
Rojnevschi M. 
Roman A. 331
Roman Dumitru 118, 302, 464, 479, 480
Romanciuc-Nichifor Sivia 493
Romandaş Nicolae 76, 103, 104, 426, 468, 

469, 470, 480, 481
Romanescu Elena Alistar 563
Roşca Alexandru 46, 215, 216, 232, 383, 467
Roşca Constantin 144, 481
Roşca Natalia 610
Roşca Nicolai 77, 78, 300, 482, 483, 484, 

621
Roşca Teodor 14 
Roşca Tudor 14, 269, 272, 484, 485, 588

Roşca Veronica 172, 309
Rotari Alexandru 73, 96, 160, 485, 486, 
Rotari Oxana 487, 488
Rotaru A. 621
Rotaru Alina 87
Rotaru Aureliu 618
Rotaru Ilie 489
Rotaru M. 402
Rotaru Vasile 491, 492, 493
Rotaru-Maslo Liliana 652, 653
Rumleanscaia Z. 397
Rusnac Svetlana 386
Rusu Grigore 493, 494, 495
Rusu Iulian 301
Rusu Oleg 140, 262, 432, 495, 496, 497, 621
Rusu V. 43
Rusu Victor 473
Rusu Viorel 189
Rusu Vitalie 44, 278, 357, 420, 459, 497, 498, 

499, 541, 650
Rusu Vl. 278
Sabadîriov I. 
Sadikov O. N. 258
Sadovei Nicolae 500, 501, 502
Safta V. 206
Salnikov V. P. 100
Samîghin L. 631
Sanduţa Galina 503
Santalov Alexei 504
Sassoli Marso 599
Savenco Mihail 561, 564
Savicev G.P. 345
Savu Iuliana 22, 23
Sârcu Diana 505, 507, 508, 546
Scobioală Diana, vezi Sârcu Diana
Scobioală G. 101
Scorţescu Cătălina 508, 509
Scvorţova A. 397
Secară Rodica 493
Sedleţchi Iurie 17, 479, 480, 509, 510, 511, 

614. 615
Serbenco Eduard 43, 512, 513
Serbinov Igor 615
Sharpe M.E. 406
Silistaru Timofei 9
Sinchevici Inga 406
Sîli Vitalie 286, 513, 514, 515, 516
Sîrbu S. 101, 642
Sîrghii Viorel 30
Slipenschi Boris 517, 518
Slobodeniuc L. 145
Slonovschi Vitalie 519, 520
Slusarenco Svetlana 520, 521
Slutu Nicolae 521
Slutu-Grama Claudia 295
Smirnov Oleg 135
 Smochina Carolina 528, 529, 530
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Smochină Andrei 14, 108, 156, 226, 229, 231, 
265, 292, 293, 296, 353, 354, 522, 524, 
525, 526, 527, 528, 561, 562, 564, 607

Sobieski-Camerzan Gheorghe 385, 530
Sobieţki Radion 443
Sobieţki Rostislav 531, 532
Sochirca Doina 532
Sochircă Z. 145, 381, 528
Socolov Tatiana 398
Sofronenco X.A. 21
Sosna A. 135
Sosna Boris 331, 489, 532, 533
Spalatu Veaceslav 165, 536, 537
Spatari Vitalie 532
Spînu V. 175
Spînu-Dumneanu Ludmila 121, 537, 538
Spoială Alexandru 287, 528, 539, 540
Stahi A. 136
Stamatin Ştefan 235, 296, 297, 495, 540, 

541, 542
Staraşciuc Roman 53, 58, 96
Stati Vitalie 120, 121, 538, 542, 543, 557, 

599, 
Stăvilă V. 417
Stegărescu Viorel 543, 544
Stere Constantin 10, 36, 37, 297, 298, 299, 

388
Stratan M. 584
Stratulat D. 216
Strechie Maria 493
Strulea (Mutu) Maria 398, 544
Strulea Maria 398, 611,
Strungaru A. 187
Strungaru Vitalie 420
Styles-Power Chris 493
Suceava I. 305
Suceveanu Natalia 507, 545, 546, 547
Suholitco L. 32, 33, 334
Surilov Alexei 333, 348, 547
Susarenco Gheorge 461
Şapoval V. 521
Şargorodski M.D. 504
Şavga Alina 117, 179, 305, 549, 550, 551, 

572
Şcerba Serghei 551
Şciukina Natalia 553
Şcreabaci S. 631
Şeremet Igor 197, 555, 556
Şerstobitov Andrei 176
Şevciuc A. 260
Şikanov V.I. 457
Şimanovski Mitrofan 7
Şterbeţ Valeria 88, 121, 557 
Şvarţ Hanaan 558, 626
Tabuncic Tatiana 559, 560
Tarasov-Rodionov P. I. 579
Tarlev Vasile 175

Taşcă Mihai 2, 6, 14, 292, 296, 560, 561, 562, 
563, 564

Tatarov Sergiu 54, 565, 566, 
Tăbîrţă Adrian 567
Teacă Ilie 567, 569
Televca Alexandru 13, 570
Thatham Allan 433
Theodoru Grigore 117, 277, 309, 356
Tihinea V.G. 318
Timofei Sorin 571
Timoftin G. 235
Timotin Mariana 571, 572
Timotin Mariana, vezi Grama Mariana
Tipa Ion 573, 574, 575, 576
Tiutekin Iurii 576, 577
Tkacevski Iurii 186
Tkaci Arcadi 333
Toader Tudorel 398
Tocarenco Vladimir 108, 577, 578
Todică V. 424
Toma Е. 216
Tomilina Valentina 579
Tomozei Tudor 81
Traghira Vasile 579,580
Trofimov Igor 86, 101, 188, 580, 581, 638, 

642, 643
Tunkin G. I. 435
Ţaran V. 206
Ţarălungă Victoria 582, 583, 584
Ţaulean V. 144
Ţiclea Alexandru 308, 508
Ţîgănaş Ion 584, 595
Ţîmbaliuc Valentin 585, 586
Ţurcan Ion 587, 588
Ţurcan Liliana 588
Ţurcan Nina 136
Ţurcan Serghei 334, 589, 590
Ţurcan V. 47
Ţurcan Valeriu 81
Ţurcanu Carolina 591, 
Ţurcanu Daniela 592
Ţurcanu Dumitru 473
Ţurcanu Radu 592, 593, 594
Ţuşcă V. 421
Ţvigunov N. 638
Ulianovschi Gheorghe 573, 595, 596
Ulianovschi T. 198, 598, 599
Ulianovschi Xenofon 91, 121, 164, 352, 493, 

596, 597, 598, 599, 600, 601, 634
Untilă Veaceslav 602, 603
Ursan Igor 50, 81, 84, 312
Ursu Nicolae 604
Ursu V. 96, 97, 141
Ursu Veaceslav 539, 604, 605, 606
Ursu Victor 638
Valah Ciprian 525, 607, 608
Vasiloi Julieta 373
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Vdovicenco O. 126
Vedinaş Virginia 431
Verejan Valentin 598
Vereshchetin Vladlen 128
Vesco Ivan 608, 609, 610
Vesiolîi V.Z. 312
Vicol Dragoş 145, 315, 397, 528
Vidaicu Mihaela 248, 398, 438, 545, 610, 611, 

612
Vieru Nadejda 615
Vintilă Iuliana 408
Viorescu R. 150
Visternicean Dumitru 88
Visterniceanu Emilia 612, 613, 614
Vitruk N.V. 49, 50
Vizdoagă Tatiana 329, 609, 614, 615
Vîlcu Nisand Loredana 430
Vîrtosu Ina 140
Vîşinskaia Iu. 63
Vlachos Katharine 461
Vladimir L. 22
Vlah Irina 615, 616
Vlaicu Vlad 54, 468, 617, 618, 619, 620
Voevodin Leonid 188
Volcinschi Victor 14, 30, 77, 153, 166, 168, 

170, 192, 371, 376, 377, 392, 482, 483, 
592, 620, 621, 622, 623

Volînski Alexandru 290
Vozniuc L. 279
Vrabie Corneliu 623, 624
Vremea Igor 625, 625
Vulpescu Adrian 305, 634
Xenzova O. 204
Yakovlev Vasile 489, 626
Yanovski Mihail 630
Zabunov Dumitru 631
Zaharia Procopie 632
Zaharia Victor 179, 248, 305, 329, 412, 491, 

492, 598, 599, 633, 634, 635, 636
Zaikin Alexei 532
Zamfir Natalia 636
Zamfir Pavel 329, 581, 637, 638
Zaporojan Igor 379, 638, 639
Zaporojan Veaceslav 473, 640, 641, 642
Zaporojan Victor 473
Zavalistîi A. 166
Zavatin Vasile 86, 642, 643
Zavtur A.A. 334
Zgardan D. 26
Zlatopolski David 358
Zlibuţ Ana 460
Zlobin Serghei 334, 643
Zmuncila Ludmila 386
Zolotarevschi V.A. 453
Zorkin Valeri 494
Zosim Alexandru 235, 645, 646
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nuţi şi administraţia instituţiilor penitenciare 
635 

Compendium de acte normative în domeniul 
drepturilor copiilor: contribuitor la secţiunea 
despre justiţia juvenilă 492

Complicitatea la săvârşirea infracţiunii 144, 
481 

Componenţa de infracţiune 298, 481
Concepte de bază ale justiţiei penale 248 
Conceptul elaborării unui sistem informaţio-

nal al organelor de drept 205
Conceptul infracţiunii militare în dreptul penal 

599 
Concepţiile politico-juridice ale lui Constantin 

Negruzzi 295 
Concepţiile social-politice şi juridice ale lui 

Andronachi Donici 295 
Concesiunea – o modalitate eficientă de ges-

tionare a proprietăţii municipale 273
Concursul de infracţiuni 459
Conduita legală şi justiţia 455 
Confiscarea specială în dreptul penal 398 
Conflictul de interese şi regimul de incompa-

tibilităţi în instituţiile administraţiei publice 
locale din RM 395 

Conscript’s rights and military justice 599
Consideraţii juridice privind unificarea legis-

lativă în contextul integrării europene 322 
Consiliul local în acţiune 461 
Consolidarea justiţiei în statul contemporan 

democratic 412 
Constituirea proprietăţii private asupra tere-

nurilor, crearea şi funcţionarea pieţei funci-
are în RM 187, 569 

Constitution law 150
Constituţia RM: comentarii articol cu articol 32 
Contenciosul administrativ 242, 648
Contenciosul administrativ în RM 241 
Contrabanda cu droguri: probleme şi căi de 

soluţionare 53 
Contractele comerciale internaţionale 73 
Contractele de intermediere în comerţul inter-

naţional 411 
Contractele de înstrăinare a bunului cu condi-

ţia întreţinerii pe viaţă, locaţiunea, arenda, 
transport. Comentariul Codului civil al RM 
160 

Contractul comercial de vanzare-cumpărare 
internaţională 301 

Contractul comercial de vânzare internaţiona-
lă 366 

Contractul individual de muncă 481
Contractul individual de muncă. Legislaţie 

533
Contrasens. Business auto ilicit: aspecte so-

ciale, penale şi criminologice 603 
Controlul constituţionalităţii legilor: istorie şi 

actualitate 22
Controverse teoretice şi aspecte practice ale 

interpretării dreptului 22 
Conţinutul şi natura juridică a dreptului su-

biectiv de autor 166 
Coparticipare la săvarşirea infracţiunii 144 
Corruption and access to justice 464
Corupţia politică: context şi semnificaţii 406, 

461 
Corupţia şi accesul la justiţie în viziunea so-

cietăţii 464 
Corupţia: noţiune, prevenire şi contracarare 

81 
Corupţia: reglementări de drept; activităţi de 

prevenire şi combatere 235 
Crima organizată – contrasens 603 
Crima organizată – stop 603 
Crimele de război 64, 277 
Criminal Justice and Human Rights 634 
Criminalistică 251 
Criminalistică: obiect, sistem, istorie 291 
Criminalitatea are chip de femeie 379, 639
Criminalitatea economico-financiară: dome-

niu de cercetare al criminologiei moderne 
459 

Criminalitatea în domeniul fiscal 459 
Criminalitatea organizată – aspecte crimino-

logice şi juridico-penale 96
Criminalitatea organizată la nivel transnaţi-

onal şi unele forme de manifestare în RM 
179 

Criminalitatea penitenciară 140 
Criminalitatea profesională 81, 126 
Criminalitatea recidiviştilor 81, 126 
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Criminologi autohtoni 81 
Criminologia şi profilaxia infracţiunilor. Bazele 

statisticii criminologice 
Criminologie 97, 179, 347, 488 
Criminologie generală 286, 459 
Criminologie, scheme. Partea generală, par-

tea specială 96 
Culegere de acte normative în domeniul pro-

tecţiei drepturilor copilului şi familiei 36, 492
Culegere de acte normative privind azilul 179 
Culegere de hotărîri ale Plenului Curţii Supre-

me de Justiţie (1974-2002) 557 
Culegere de materiale în domeniul dreptului 

de autor şi drepturilor conexe 168 
Culegere de practică judiciară a Colegiului 

civil şi de contencios administrativ al Curţii 
Supreme de Justiţie (2007) 

Culegere de practică judiciară a Colegiului 
civil şi de contencios administrativ al Curţii 
Supreme de Justiţie (2005-2006): acte ce 
vizează drepturile, libertăţile fundamentale 
ale omului şi justiţia 455

Culegere de probleme la dreptul penal 111, 
117, 144, 481

Culegere de probleme pentru lecţiile practice 
la dreptul penal al RM 53

Culegere de probleme şi însărcinări la cursul 
Bazele statului şi dreptului sovietic 315 

Culegere de scheme la drept procesual civil 
201

Culegere de scheme la Istoria dreptului româ-
nesc 207 

Culegere de speţe la drept penal 254 
Culegere de teste la dreptul civil 240 
Culegeri de planuri, recomandări metodice, 

selectări bibliografice şi alte materiale la 
Tehnica Specială 289 

Cum să eviţi crimele şi criminalii 81 
Cum să ne protejăm de corupţie: ghid pentru 

cetăţean 81 
Curricula la disciplina Drept penal comparat 

(învăţămînt la zi) 538 
Curriculum al cursului Criminologie 97 
Curriculum în baza ECTS 524 
Curriculum în baza Sistemului European de 

Credite – ECTS: specialitatea drept 529 
Curriculum la disciplina „Drept civil. Drepturile 

reale” 240 
Curriculum la disciplina „Drept civil: contracte 

speciale” 240 
Curriculum la disciplina „Drept comercial” 240 
Curriculum la disciplina „Drept Penal”. (Par-

tea generală şi specială) 121 
Curriculum la disciplina „Drept penal”. Partea 

specială (învăţământ cu frecvenţă redusă) 538
Curriculum la disciplina Criminologia (învăţă-

mînt cu frecvenţă redusă) 179 

Curriculum la disciplina Criminologia (învăţă-
mînt la zi) 179 

Curriculum la disciplina Drept civil (partea 
specială) 100

Curriculum la disciplina Drept civil: obligaţii 
240 

Curriculum la disciplina drept penal. Partea 
generală (invăţământ cu frecvenţă redusă) 
117 

Curriculum la disciplina: Drept penal (Partea 
generală) 278 

Curriculum. Cursul „Medierea” 493, 598 
Curriculumul disciplinei Drept internaţional 

public 507 
Curriculumul disciplinei Dreptul Convenţiei 

Europene a Drepturilor Omului 507 
Curs aplicativ la dreptul procesual civil. Par-

tea specială 78 
Curs de contencios administrativ 429 
Curs de drept penal. Partea specială 112 
Curs elementar de drept constitutional 307
Curs succint de prelegeri de drept civil. Acte 

normative (Contracte de transmitere a bu-
nurilor în proprietate şi folosinţă temporară) 
162 

Curs succint de prelegeri la drept civil: dreptul 
de asigurare, dreptul de autor, dreptul de 
inventator 160, 162 

Curs succint de prelegeri la dreptul civil. Acte 
normative 162

Curtea Constituţională – unica autoritate pu-
blică, politico-jurisdicţională 648 

Curtea Constituţională a RM: 10 ani de acti-
vitate 473, 641 

Curtea Supremă de Justiţie: 10 ani de la înfi-
inţare 483, 557 

Curţile cu juraţi în procesul penal (originea, 
probleme, perspective) 248 

De ce ASC? 603 
De ce tranziţia s-a transformat în criză soci-

ală? 81 
De la centralism spre descentralizare 395, 

406, 461 
Delegarea dimensiuni legale şi doctrinare 46 
Delictul fiscal: concept şi manifestări 91 
Delincvenţa juvenilă 545
Delincvenţa juvenilă: probleme actuale şi căi 

de soluţionare 488 
Deontologia juridică 180 
Desăvârşirea reglementării procesuale a ac-

telor de urmărire penală în procesul penal 
al RM 438 

Descentralizarea serviciilor publice 395
Despre răspunderea civilă delictuală 459 
Determinantele victimologice şi mecanismul 

infracţiunilor de mare violenţă 286 
Deţinutul şi drepturile sale 97, 140 
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Developing New Rules în the Old Environ-
ment 406 

Dezvoltarea constituţională a RM la etapa ac-
tuală 393 

Dezvoltarea dreptului în Moldova în anii pute-
rii sovietice 379 

Dicţionar al drepturilor omului 351 
Dicţionar de criminologie 81, 96 
Dicţionar de drept internaţional umanitar 43, 

497 
Dicţionar de drept procesual penal 278, 497
Dicţionar de noţiuni şi categorii juridice din Te-

oria generală a dreptului 50 
Dicţionar de terminologie, privind dreptul de 

autor şi drepturile conexe 584 
Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a drep-

tului. Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a 
dreptului: în honorem ARAMĂ Elena, doc-
tor habilitat în drept, profesor universitar, 
Om emerit 22, 564 

Din istoria gândirii filosofice 53 
Diplomaţia lui Otto von Bismarck în unificarea 

Germaniei & Dreptul tratatelor 212 
Diplomaţia preventivă şi dreptul internaţional 

25
Diplomaţia preventivă şi securitatea colectivă 

a statelor 26 
Direcţii prioritare ale edificării statului de drept 

în RM 215
Drept administrativ 87, 189, 429, 430 
Drept administrativ în scheme 395 
Drept administrativ şi contencios administra-

tiv 242
Drept bancar 157, 309, 425 
Drept bancar comunitar 309 
Drept bancar european: suport de curs 425 
Drept bancar şi valutar: suport de curs 425 
Drept civil, drepturile reale principale 76 
Drept civil. Bunurile imobile. Cadastrul şi pu-

blicitatea imobiliară 372 
Drept civil. Contracte speciale 160, 584 
Drept Civil. Contracte şi succesiuni 160, 486
Drept civil. Contractele civile 581
Drept civil. Culegere de speţe 
Drept civil. Dezmembrămintele dreptului de 

proprietate 192, 239 
Drept civil. Drept de proprietate: legislaţie 77 
Drept civil. Drept succesoral. Drept funciar. 

Dreptul muncii. Dreptul familiei 77, 187
Drept civil. Drepturi reale 192, 227, 229, 284 
Drept civil. Drepturile reale. Teoria generală a 

obligaţiilor 153 
Drept civil. Introducere în dreptul civil. Per-

soana fizică. Persoana juridică 581, 642 
Drept civil. Întrebări şi răspunsuri la examenul 

de stat. Indicaţii metodice 284 
Drept civil. Partea generală 77, 170, 182 

Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. 
Persoana juridică 76, 77, 483 

Drept civil. Partea specială 88, 100 
Drept civil. Persoane 425
Drept civil. Persoanele 86, 235, 581, 642
Drept civil. Prelegeri: unele categorii de obli-

gaţii 160, 177 
Drept civil. Răspunderea juridică civilă 192 
Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor 170 
Drept civil: (Alte drepturi reale) 240 
Drept civil: contracte speciale 486 
Drept civil: scheme 76, 483 
Drept civil: сontracte şi succesiuni 73 
Drept comercial 235
Drept comercial comparat. Scheme şi tabele 

366 
Drept comunitar 43 
Drept comunitar al afacerilor 244 
Drept comunitar european 244, 433 
Drept constituţional 150 
Drept constituţional al RM 292 
Drept constituţional comparat 33, 96, 334
Drept constituţional şi instituţii politice 33 
Drept constituţional: scheme 58 
Drept contravenţional 313, 541 
Drept contravenţional 313, 541 
Drept diplomatic şi consular 130, 133 
Drept economic. Partea generală 192
Drept electoral 307 
Drept european 529 
Drept execuţional penal 262, 495
Drept execuţional penal. Culegere de acte nor-

mative naţionale şi internaţionale 378, 398
Drept execuţional penal. Culegere de acte 

normative naţionale şi internaţionale 378 
Drept execuţional penal: pentru uzul studen-

ţilor 432 
Drept financiar 30 
Drept fiscal 30, 618, 621 
Drept funciar 569
Drept imobiliar 187, 569
Drept internaţional economic. Dreptul interna-

ţional public 25 
Drept internaţional privat 39, 108 
Drept internaţional public 43, 184, 220, 252, 

276, 436, 512, 513
Drept internaţional public în scheme 174 
Drept internaţional public: ghid metodic 507, 

546 
Drept internaţional umanitar 43, 420, 497, 
Drept notarial 193
Drept parlamentar al RM 462 
Drept penal 121, 557 
Drept penal comparat 126, 538
Drept penal european 398, 545 
Drept penal european. Culegere de Tratate şi 

Convenţii Internaţionale 611 



676 Doctori în drept din Republica Moldova: 1959-2011

Drept penal. Calificarea infracţiunilor 112 
Drept penal. Partea generală 112, 117, 120, 

144, 305, 362, 373, 550, 572
Drept penal. Partea specială 120, 121, 194, 

538, 587, 599 
Drept penal: culegere de teste şi speţe pentru 

examenul de licenţă 91 
Drept penal: teste şi studii de caz pentru uzul 

studenţilor 91, 194
Drept poliţienesc 296 
Drept privat roman 192, 389, 483, 621
Drept procesual civil. Partea specială 88, 

201, 403
Drept procesual civil; Intentarea, pregătirea şi 

examinarea în fond a pricinilor civile; Pro-
ceduri necontencioase în procesul civil 88

Drept procesual civil; Intentarea, pregătirea şi 
examinarea în fond a pricinilor civile. Pro-
ceduri necontencioase în procesul civil 88 

Drept procesual penal 248, 480, 492, 510, 
615 

Drept procesual penal. Conducerea şi efec-
tuarea urmăririi penale de către procuror 
480, 557 

Drept procesual penal. Partea generală 248, 
479, 510, 

Drept procesual penal. Partea specială 248, 
510 

Drept vamal comunitar 149 
Dreptul afacerilor (repertoriu legislativ) 235 
Dreptul afacerilor 77, 237, 386, 389, 483, 618
Dreptul afacerilor: scheme 77, 483 
Dreptul ca sistem şi sistemul dreptului 116 
Dreptul civil, dreptul succesoral, dreptul funci-

ar, dreptul muncii, dreptul familiei 483 
Dreptul civil. Introducere în dreptul civil 642 
Dreptul civil. Introducere în dreptul civil. Per-

soana fizică. Persoana juridică 235, 581
Dreptul colectiv al muncii 104, 480
Dreptul colectivităţilor teritoriale 449 
Dreptul comercial 366 
Dreptul comercial internaţional 73 
Dreptul constituţional al ţărilor străine 189, 

520 
Dreptul contractelor. Partea generală 581 
Dreptul contractului colectiv şi individual al 

muncii 480
Dreptul de locaţiune (arenda) 160 
Dreptul de moştenire 418 
Dreptul de uzufruct 443 
Dreptul economic (Drept al antreprenoriatu-

lui) 192, 621 
Dreptul execuţional penal 262
Dreptul familiei 154, 386, 452, 
Dreptul fiscal. Teoria generală privind impu-

nerea. Administrarea fiscală. Reglementa-
rea juridică a impozitului pe venit 621 

Dreptul funciar 638 
Dreptul individual şi colectiv al muncii 104 
Dreptul internaţional al drepturilor omului 507, 

546
Dreptul internaţional umanitar şi sarcinile impu-

se de conflictele armate contemporane 277 
Dreptul locativ la etapa actuală: probleme şi 

perspective. Reafirmarea drepturilor şi li-
bertăţilor fundamentale la de ani ai Decla-
raţiei Universale a Drepturilor omului 160 

Dreptul locativ: întrebări şi răspunsuri 418 
Dreptul mediului 581
Dreptul mediului. Curs introductiv. Partea ge-

nerală 638
Dreptul mediului. Partea generală 581 
Dreptul mediului. Partea specială 581 
Dreptul militar în RM 596, 598 
Dreptul muncii 103, 104, 416, 480, 509
Dreptul muncii european 481
Dreptul muncii. Curs de prelegeri 481 
Dreptul muncii. Curs universitar 416 
Dreptul muncii. Partea generală 103, 415, 

509 
Dreptul muncii: (în tabele) 416, 509 
Dreptul muncii: întrebări şi răspunsuri 135, 

533 
Dreptul privat roman: scheme 77 
Dreptul proprietăţii intelectuale 621 
Dreptul protecţiei sociale 426, 480, 481
Dreptul Public. Academia de Administraţie 

Publică 462
Dreptul succesoral al RSS Moldoveneşti 418 
Dreptul Uniunii Europene 433 
Drepturile militarilor în documentele naţionale 

şi internaţionale 598 
Drepturile omului: culegere de documente 

351 
Drepturile omului: mecanisme de protecţie 

149 
Drepturile patrimoniale 319
Drepturile persoanei în probatoriul penal. 

Conceptul promovării elementului privat 
248 

Drepturile şi interesele legitime ale condam-
natului 398 

Drogurile şi delincvenţa juvenilă: aspecte juri-
dico-penale, criminologice şi procesual-pe-
nale 539, 605 

Drogurile un flagel al lumii contemporane 459 
ECRI – exponent al combaterii Rasismului şi 

intoleranţei în Europa. Drepturile omului în 
RM 621

Educaţia civică. Manual pentru cl. a 6-a 493
Educaţia civică. Manual pentru cl. a 7-a 493
Educaţia copiilor / tinerilor aflaţi în penitencia-

re: programe şi recomandări metodice pen-
tru angajaţii din penitenciare 445
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Educaţia juridică a elevilor. Din experienţa de 
lucru a învăţătorilor din şcolile RSSM 315

Efectele descentralizării: Rolul reprezentan-
tului Guvernului în unităţile administrativ-
teritoriale 462

Efficiency of the corruption proofing metho-
dology on draft laws and normative acts 
adopted by the Parliament of Republic of 
Moldova between and 114

Eficienţa energetică în municipiul Chişinău: 
analiza cadrului normativ şi de politici 395

Eficienţa mecanismului de efectuare a exper-
tizei coruptibilităţii proiectelor de acte legis-
lative şi alte acte normative în RM între anii 
şi 114

Elemente de criminologie 80
Elemente de drept bancar comunitar 425
Elemente de drept comparat privind puterea 

politică şi puterea de stat din RM şi Româ-
nia 322

Elemente de drept în doctrinele filosofiei oc-
cidentale 53

Elemente de drept poliţienesc 46,407
Elemente de drept public 53, 58
Etica şi deontologia poliţienească, aspecte de 

implementare 297
Evaluarea performanţelor copiilor/tinerilor din 

penitenciare: recomandări metodice pentru 
cadrele didactice şi educatori 445

Evaluarea şi diagnosticarea conflictelor dintre 
APC şi APL de ambele nivele şi dintre APL 
de nivelul doi şi APL de nivelul unu 648

Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţii-
lor şi organizaţiilor (aspecte juridico-pena-
le) 624

Evaziunea fiscală în RM: factori şi dimensiuni, 
prevenire şi combatere 235

Evaziunea fiscală: concepte, definiţii şi mani-
festări 235

Evidenţe de informare operativă utilizate în 
activitatea de urmărire penală şi descope-
rirea infracţiunilor: îndrumar informaţional 
pentru lucrătorul organelor de drept 205

Evidenţe de informare operativă utilizate în 
cercetarea penală şi descoperirea crimelor 
205

Evoluţia conceptelor şi a reglementărilor cu 
privire la vinovăţia penală 373

Evoluţia constituţionalismului în RM 307
Evoluţia dreptului public pe teritoriul dîntre 

Prut şi Nistru în I jumătate a secolului al 
XIX-lea 22, 207

Evoluţia reglementărilor privind protecţia pe-
nală a proprietăţii pe teritoriul RM 121

Evoluţia sistemului internaţional şi procesele 
de integrare europeană 131, 133, 170

Evoluţie şi creştinism 459

Examinarea cauzelor cu privire la minori în 
instanţa de judecată 497

Examinarea cauzelor penale cu privire la mi-
nori în instanţa de judecată 459

Executarea pedepselor privative de libertate 
398

Executarea prevederilor Convenţiei de la Aar-
hus în Moldova 329, 638

Experimentul operativ: teorie şi practică 446
Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor le-

gislative şi normative în RM 218
Expertiza criminalistică: realităţi şi perspecti-

ve 291
Expertiza ecologică a apelor subterane din 

com. Mîndreşti, jud. Orhei. Diversitatea, 
valorificarea relaţională şi protecţia lumii 
animale 152

Expertiza judiciară în cauzele privind minorii 
251 

Expertiza judiciară în Republica Moldova 243
Expertiza juridică 152
Expertize judiciare 424
Explicaţie criminologică a comportamentului 

criminal 81
Extrădarea 573, 596
Factoringul. Ghidul judecătorului în materie 

civilă şi comercială a RM (instituţii selecti-
ve) 160 

Facultatea de Drept la 50 de ani 23, 36, 207
Falimentul – concept şi reglementări actuale 

273
Familia şi legea 440
Faţă în faţă cu justiţia americană 473
Fenomenul constituţionalismului în evoluţia 

RM spre statul de drept Moldova 215
Fenomenul migraţiei şi statutul juridic al 

străinului în dreptul internaţional public 
457

Finanţarea terorismului: aspecte privind parti-
cularităţile contracarării 514

Fiscalitatea în statele contemporane 30
Forex 425
Formarea organelor judiciare şi extrajudiciare 

în RSSM (1924-1952) 265, 266
Formarea Uniunii RSS – triumful politicii naţi-

onale leniniste 258
Forme ale răspunderii juridice 193
Forme, modalităţi şi grade de manifestare a 

vinovăţiei penale 373
Forţa majoră – aspecte de drept comparat 

139
Funcţionarea instituţiilor democratice în statul 

de drept 208, 228, 230, 293, 524, 525, 578, 
622, 640

Funcţionarul public şi alesul local: statutul so-
cial-juridic 136 

Fundamentals of Criminal Personology 136
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Gajul ca mijloc de garantare a executării obli-
gaţiilor 559

General theoretic characteristic of Language 
as fundamental principle of legal system 
639

Geopolitica lumii contemporane 130
Gestiune fiscală 124
Ghid bibliografic de criminologie: ediţii autoh-

tone 81, 84
Ghid cu privire la cooperarea juridică interna-

ţională 507
Ghid de expertize judiciare 279
Ghid de mediere printre semeni 493
Ghid de redactare şi susţinere publică a tezei 

de licenţă şi master 542
Ghid de urbanism şi amenajare a teritoriului 

429
Ghid în legislaţia comercială a RM , 235, 309
Ghid juridic şi de bune practici perntru perso-

nalul care lucrează cu copiii aflaţi în deten-
ţie 635

Ghid metodic la cursul Drept internaţional pri-
vat 352

Ghid pentru judecători de instrucţie, procurori 
şi poliţişti privind aplicarea legislaţiei privind 
migraţia ilegală 248

Ghid practic cu privire la tranzacţiile cu tere-
nurile agricole proprietate privată, 569

Ghid practic privind munca neremunerată în 
folosul comunităţii 352, 

Ghid privind aplicarea Convenţiei privind 
asistenţa juridică şi raporturile de drept în 
procesele civile, familiale şi penale 114

Ghid privind libertatea de exprimare pentru 
judecători şi jurnalişti din RM 507

Ghid privind sistemul de asistenţă juridică ga-
rantată de stat 179

Ghid, privind munca neremunerată în folosul 
comunităţii, aplicată faţă de minori 598

Ghidul alesului local. Parteneriatul public-pri-
vat în RM: concept şi realizare 395

Ghidul apărătorului în cazurile ce implică co-
pii în conflict cu legea 493

Ghidul arhivelor din RM 561, 564
Ghidul automobilistului = Справочник 

автомобилиста 211
Ghidul avocatului 146, 357, 622
Ghidul avocatului care acordă asistenţă juriid-

că garantată de stat copiilor aflaţi în conflict 
cu legea 635

Ghidul cetăţeanului în contenciosul adminis-
trativ 191, 

Ghidul cetăţeanului 405
Ghidul condamnatului 377, 398
Ghidul consilierului de probaţiune 598, 635
Ghidul deontologiei poliţieneşti 541
Ghidul funcţionarului public 395, 462, 590

Ghidul funcţionarului public din administraţia 
locală 242

Ghidul funcţionarului public în contenciosul 
administrativ 648

Ghidul judecătorului de instrucţie 464
Ghidul judecătorului în materia aplicării Con-

venţiei de la Aarhus 638
Ghidul judecătorului în materia civilă şi co-

mercială a RM 621
Ghidul juridic al alesului local 274
Ghidul militarului în termen 598
Ghidul persoanei la reţinere şi aplicarea mă-

surilor preventive 648
Ghidul primarului 273, 396, 462 
Ghidul profesorului de educaţie civică 492
Ghidul recrutului 598
Ghidul rudelor persoanelor condamnate 634
Ghidul specialistului în sfera resurselor uma-

ne 104
Handbook on international legal cooperation 

507
Hotărâri privind interpretarea Constituţiei RM: 

extrase 510 
Hotărârile congresului XXIV-lea – programa 

de luptă în lucrul sovietelor deputaţilor tru-
ditorilor 576 

Hotărârirle CEDO în cazurile contra Moldovei 
493 

Ilicitul contravenţional 58 
Impactul zonelor economice libere asupra 

creşterii întreprinderilor mici şi mijlocii 569 
Implementarea legilor în RM – probleme ac-

tuale 273 
Implementarea probaţiunii în RM: realităţi şi 

perspective. Raport privind implementarea 
alternativelor la detenţie pentru minori 635 

Importanţa instituţiilor democratice în asigura-
rea drepturilor omului 232 

Indicaţii instructiv-metodice, privind elabora-
rea şi susţinerea publică a tezelor de licen-
ţă 235 

Indicaţii metodice privind promovarea orelor 
practice la disciplina Drept procesual penal 
(partea specială) 498 

Indicaţii metodice. Drept civil. Partea genera-
lă 182 

Infracţiunea de concurenţă neloială 459
Infracţiunea de omor 459 
Infracţiunea de viol 158, 235, 442 
Infracţiunea delapidării 459 
Infracţiunea, vinovăţia şi circumstanţele, ce 

înlătură caracterul penal al faptei 259 
Infracţiuni care împiedică infăptuirea justiţiei 

596 
Infracţiuni contra patrimoniului: comentarii la 

Codul penal al RM din 18 aprilie 2002 348 
Infracţiuni contra persoanei 482
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Infracţiuni contra proprietăţii 121 
Infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei 

126 
Infracţiuni contra vieţii, sănătăţii, libertăţii şi 

demnităţii persoanei 121 
Infracţiuni cu caracter terorist, conexe tero-

rismului şi unele infracţiuni cu caracter de 
terorizare 514 

Infracţiuni în care mijlocul de transport apare 
ca obiect material sau ca mijloc de săvârşi-
re a infracţiunii 543 

Infracţiuni legate de prelevarea organelor sau 
ţesuturilor umane în reglementarea legisla-
ţiei penale contemporane 255 

Infracţiuni săvârşite în sfera activităţii medi-
cale 283

Infracţiuni specifice instituţiilor penitenciare 
539 

Infracţiuni specifice navigaţiei civile maritime 
şi fluviale 459 

Infracţiunile contra păcii şi securităţii omenirii 
64 

Instituţia avocatului parlamentar 189 
Instituţia avocatului parlamentar din RM 149 
Instituţia falimentului în legislaţia RM 483 
Instituţia liberării condiţionate în dreptul penal 

348, 399 
Instituţia Preşedintelui în ţările de tranziţie. 

Statul de drept şi administraţia publică 397 
Instituţia reabilitării 459 
Instituţii de drept internaţional privat 623 
Instituţiile politice şi cele juridice din Basara-

bia (1812-1917) 364
Instrucţiuni privind tactica specială a măsuri-

lor de intervenţie a subdiviziunilor organe-
lor afacerilor interne 101 

Instruire clinică 634 
Instruire în Clinica Juridică 615, 635 
Instruirea în domeniul drepturilor omului a co-

laboratorilor de poliţie 80 
Instruirea profesională a poliţistului 420 
Intentarea procesului penal 438 
Interes şi crimă 81, 126 
Intermedierea în dreptul comerţului internaţi-

onal 411 
Introducere în practica diplomatică şi proce-

dura internaţională 130 
Introducere în specialitate 36 
Introducere în teoria relaţiilor internaţionale 

130
Inviolabilitatea persoanei în RM (aspecte 

controversate în legislaţie şi practică) 480 
Inviolability of the individual in the Republic of 

Moldova (controversial aspects in the legis-
lation and practice) 464 

Istoria doctrinelor politice şi de drept 634 
Istoria dreptului românesc 22, 207, 364 

Istoria dreptului românesc: tematica cursului 
şi indicaţii metodice pentru studenţi 207 

Istoria statului şi dreptului a popoarelor URSS 
22, 349 

Istoria statului şi dreptului a Ţărilor Române 
295 

Istoria statului şi dreptului RM 22, 58
Istoria statului şi dreptului ţărilor de peste ho-

tare 524 
Istoria universală a statului şi dreptului (peri-

oada antică) 172, 309 
Istoria universală a statului şi dreptului (peri-

oada contemporană) 172, 309 
Istoria universală a statului şi dreptului (peri-

oada medievală) 172, 309 
Istoria universală a statului şi dreptului 524
Istoria universală a statului şi dreptului. Peri-

oada modernă 172, 309
Istoria universală a statului şi dreptului: Epo-

ca Antică şi Medievală 353, 524 
Istoria universală a statului şi dreptului: Epo-

ca Modernă şi Contemporană 353, 524 
În ajutorul registratorului oficiului cadastral 

teritorial 187
Încetarea contractului individual de muncă 

509
Îndrumar în activitatea de prevenire a consu-

mului de droguri 423
Îndrumar metodic pentru seminare şi lucrări 

practice la cursul Garantarea drepturilor 
omului în spaţiul european 351

Îndrumar metodic privind elaborarea tezelor 
de master 456

Îndrumar metodico-practic pentru activitatea 
de urmărire penală pentru inspectorul de 
sector al poliţiei 310

Îndrumarul inspectorului de sector al poliţiei 
în activitatea de urmărire penală 423 

Îndrumarul inspectorului de sector de poliţie 
în problemele legislaţiei civile 101, 581

Îndrumarul metodologic privind prevenirea şi 
combaterea infracţiunilor de migraţiune ile-
gală, trafic de fiinţe umane şi copii 281

Îndrumări metodice privind elaborarea tezelor 
de an de către studenţii Facultăţii de Drept 
116

Îndrumător metodic la disciplina Drept penal. 
Partea specială 373

Înlesniri pentru cei, ce lucrează şi învaţă 521
Jurisdicţia constituţională a RM 33
Jurisdicţia internaţională penală 507
Jurisprudenţa privind infracţiunile de corupţie 

235 
Justiţia constutuţională: actualitate şi per-

spective 473
Justiţia în Moldova 64
Justiţia juvenilă în RM 492
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Justiţia juvenilă. Instituţia probaţiunii în siste-
mul de drept al RM. Medierea penală 492, 
634, 

Justiţia juvenilă: ghid de buzunar pentru pro-
curori, ofiţeri de urmărire penală şi judecă-
tori 492

Justiţia juvenilă: îndrumar pentru ofiţerii de 
poliţie, judecători şi procurori 493

Justiţia juvenilă: note de curs pentru Institutul 
Naţional de Justiţie 493

Justiţia penală şi Drepturile Omului 634
Justiţia pentru copii. Curs de instruire iniţială 

pentru ofiţerii de urmărire penală 194
Juvenile justice: Reference guide for police 

officers, judges and prosecutors 493
La migración, y el estatuto jurídico del extran-

jero en el derecho internacional público 133 
La science au service de la societé. Ai de-

mémoire sur des thémes de civilisa tion 550 
La situation en Moldavie 64 
Latura subiectivă a infracţiunii 259 
Le processus d’intégration de la Répu blique 

de Moldova dans l’Union Eu ropéenne: mé-
moire de DEA en Droit Communautaire 94 

Le statut juridique des réfugiés en Répu blique 
de Moldova 94

Lecţiile descentralizării 462 
Legea cu privire la combaterea terorismu lui 

nr.539-XV din 12.10.2001 514 
Legile locale din Basarabia şi jurispruden ţa 

Imperiului Rus 561, 564 
Legislaţia ecologică a RM (1999-2000) 

= Экологическое законодательство 
Республики Молдова (1999-2000) 224 

Les aides et les programmes financiers euro-
péens à destination des pays tiers: mémoi-
re de stage a l’Euro Info Centre 94

Les branches du droit refletées dans la conven-
tion europeenne des droits de l’homme 163 

Lessons learned from the six-years ENP le-
gacy in Moldova 406 

Liberarea de pedeapsa penală în regle-
mentarea legislaţiei penale a Republicii 
Moldova 574 

Libertatea de asociere: îndrumar pentru sin-
dicalişti 104 

Litigii de impact cu participarea adminis traţiei 
publice locale. Probleme şi solu ţii 648 

Lumea cunoaşterii 212 
Lupta cu contrabanda în istoria proble melor 

vamale a Moldovei, Ucrainei şi Rusiei 639 
Lupta împotriva delapidării avutului soci alist 

481 
Malpraxis medical cu scheme şi acte nor-

mative 283 
Management şi audit în siguranţa traficu lui 

rutier 28 

Managementul ONG-urilor de mediu 329 
Managementul poliţienesc în prevenirea cri-

minalităţii 97 
Manual de drept penal. Partea generală 111, 

281 
Manual de drept penal. Partea specială 

cu modificările şi completările până la 
22.04.2004 112 

Manual de mediere 492, 598 
Manual de standarde pentru agenţiile de ocu-

pare a forţei de muncă peste hotare 611 
Manual pentru inspectorii de stat de me diu 

638 
Manualul formatorului în domeniul justi ţiei ju-

venile 493 
Manualul judecătorului la examinarea pri-

cinilor civile 220, 455, 648 
Manualul judecătorului la examinarea pri-

cinilor civile. Particularităţile examină rii liti-
giilor fiscal 30 

Manualul judecătorului pentru cauze pe nale 
121, 317 

Manualul OSCE privind observarea pro-
ceselor de judecată pentru RM 248 

Mass-media şi fenomenul dezvoltării co-
munitare 398 

Mecanismul comportamentului criminal 81, 
126 

Medierea penală 248 
Medierea penală: ghid pentru ofiţerii de urmă-

rire penală 248 
Metode participative de instruire 456 
Metodica cercetării infracţiunilor privind trafi-

cul de droguri 423 
Metodologia elaborării tezelor de licenţă 517 
Metodologia întocmirii actelor procesual civi-

le. Metodologia întocmirii actelor procedu-
rale penale în faza de judecată. Metodolo-
gia întocmirii actelor pro cedural contraven-
ţionale. Întocmirea actelor procedurale în 
faza de urmărire penală 88, 558 

Mic dictionar explicativ şi practic de ter meni 
criminalistici şi juridici 310 

Mic dicţionar de termeni criminologici 96 
Minorul în legislaţia penală europeană 387 
Minorul şi justiţia penală 459, 497, 541 
Modalităţi de executare a pedepsei cu în-

chisoarea în stare de libertate 459 
Modele de acte contravenţionale 648 
Modele de acte judecătoreşti 455 
Modele de acte judecătoreşti în procesul pe-

nal. Sentinţe, decizii, încheieri 599 
Modele de acte judecătoreşti. Procedura ci-

vilă 36, 455 
Modele de acte judecătoreşti: Dosare civile 

aprobate prin Hotărîrea nr. 8 de Con siliul 
Suprem al Magistraturii din 28 mart. 2002 
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şi Plenul Curţii Supreme de Justiţie la 25 
mart. 2002 455 

Modele de acte procedurale 615 
Modele de acte procedurale penale 248 
Modificarea legislaţiei penale a RM 64
Moldova pe calea democraţiei şi stabilită ţii 

democratice: de la imperiul sovietic spre o 
lume a valorilor democratice 406 

Moldova pe calea democraţiei şi stabilită ţii: 
din spaţiul post-sovietic în lumea valorilor 
democratice 406 

Monitoring report on probation activities in the 
Republic of Moldova 492 

Monitorizarea eficienţei şi calităţii actului de 
justiţie în contextul integrării euro pen 64 

Nediscriminarea prin spectrul Convenţiei cu 
privire la drepturile copilului 184 

Nerecurgerea la forţa în relaţiile internaţi-
onale 220 

Noi şi Legea: Educaţie referitoare la lege: ma-
nual experimental pentru clasa a 12-a 492 

Non-discriminarea în condiţiile consti-
tuţionalismului contemporan din RM 150 

Notariat 160, 204 
Noţiunea de infracţiune şi aplicarea pe depsei 

259 
Noţiunea şi analiza juridică a huliganis mului 

112 
Noţiuni de infracţiune şi aplicarea pedep sei 

penale 144 
Noţiuni generale despre metodica cerce tării 

diverselor categorii de infracţiuni 570 
Noua legislaţie penală şi procesual penală 

(Realizări şi controverse. Impactul asu pra 
detenţiei) 92, 634 

O simplă biografie (in memoriam V. GUŢU) 
141 

Obiectul infracţiunilor contra patrimo niului 
121 

Omorul la comandă: studiu de drept penal 
235, 447 

Opinia publică despre situaţia criminoge nă şi 
activitatea poliţiei în RM 96, 286 

Organele constituţionale ale RM în condi ţiile 
regimului totalitar 524 

Organele de ocrotire a normelor de drept 302 
Organele judiciare şi extrajudiciare din Mol-

dova sub regim totalitar bolşevic 266 
Organizarea profesiei de avocat în RM 266 
Organizarea şi activitatea organelor de ocroti-

re a normelor de drept în RM 480 
Organizarea şi desfăşurarea aplicaţiilor ope-

rativ-tactice în organele interne 96 
Organizarea şi funcţionarea APL în RM: com-

petenţe, structură şi resurse 273 
Organizarea şi funcţionarea puterii în sta tul 

de drept 215 

Orînduirea constituţională a RM şi a Ucrainei 
245 

Parlamentul european: de la primele con-
strucţii la instituirea Constituţiei pen tru Eu-
ropa 529

Parteneriatul public-privat: practici de suc-
cess şi noi perspective pentru dez voltarea 
comunitară 395

Participanţii la infracţiune şi particularită ţile 
răspunderii lor 572

Participarea pedagogului în cazurile ce impli-
că copii în conflict cu legea 493 

Participaţia penală 599 
Particularităţi de procedură penală în pri vinţa 

minorilor 498 
Particularităţile examinării litigiilor ce ţin de 

persoanele juridice. Manualul jude cătorului 
la examinarea pricinilor civile 77 

Particularităţile soluţionării cauzelor fa miliale 
154 

Partidele politice în Moldova: legislaţie, prac-
tici şi reglementări 406 

Persoana juridică – subiect de drept civil. Par-
tea generală 163 

Petele negre ale guvernării roşii 603 
Politica e un joc serios 603 
Political parties legislation în Moldova: Re-

view and recommendations for re form 406 
Poliţia RM – de ani la straja ordinii de drept 

101 
Poliţia RM – evenimente şi fapte 81, 101
Poliţia RM 101 
Practici de audit democratic în prevenirea co-

rupţiei 406 
Precedentul judiciar 64 
Pregătirea pentru liberare a deţinuţilor 633 
Pregătirea pricinilor civile pentru dezbate rile 

judiciare 455
Pregătirea profesională a trupelor de cara-

binieri 96 
Pregătirea profesională în organele de po liţie 

96 
Pregătirea tinerilor cetăţeni pentru apăra rea 

Patriei. Aspecte legislative şi psiho logice 
pentru recruţi şi militari în ter men 599 

Prevenirea corupţiei în administraţia pu blică. 
Practici de audit democratric în prevenirea 
corupţiei 461 

Prevenirea corupţiei în instituţiile publice: ghi-
dul funcţionarului public 81 

Prevenirea criminalităţii penitenciare 141 
Prevenirea infracţiunilor – una dintre principa-

lele condiţii ale lichidării cri minalităţii mino-
rilor 356 

Prevenirea infracţiunilor săvârşite de mi nori 
97 

Prevenirea şi descoperirea escrocheriilor 447 
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Prevenirea şi descoperirea infracţiunilor de 
serviciile poliţiei judiciare 447

Prin ştiinţă spre un stat de Drept 217 
Principalele alternative ale detenţiunii pe-

nitenciare în dreptul penal contempo ran 
235, 646 

Principii de drept alimentar 408 
Principii fundamentale ale dreptului de propri-

etate 483 
Principii şi reguli generale privind tactica inter-

venţiei poliţieneşti cu aplicarea şi folosirea 
armei de foc 297 

Principiile democratice ale justiţiei socia liste 
356 

Principiile fundamentale ale dreptului de pro-
prietate 77 

Principiile justiţiei penale în Republi ca Moldo-
va. Exegeză comparativă de drept proce-
sual penal 384 

Priorităţile europenizării asupra instituţi ilor pu-
blice în RM: ţinereţea unei de mocraţii 405 

Privatisation în an Economy în Transition: the 
Case of Moldova 73 

Probaţiunea în RM: raport de monitoriza re 
492 

Probaţiunea presentenţială în privinţa mi-
norilor. Teorie şi practică 634 

Probaţiunea şi reintegrarea socială a in-
fractorilor 539 

Probaţiunea. Alternative la detenţie 599 
Probele în procesul penal 356 
Problema structurii organizatorice a ser-

viciului securităţii publice al MAI ale RM 53 
Problemar la tactica şi metodica crimina listică 

424 
Problematica drepturilor omului în RM 351 
Probleme actuale ale executării pedepsei 488 
Probleme actuale ale protecţiei dreptului de 

autor şi drepturilor conexe 166 
Probleme actuale ale ştiinţelor socio-uma-

nistice în condiţiile integrării europene 216 
Probleme actuale de prevenire şi combate re 

a criminalităţii 140 
Probleme ale controlului constituţionalită ţii 

legilor 557 
Probleme ale edificării statului de drept în RM 

46, 53, 215, 232, 383, 467 
Probleme ale procesului constituţional în RM 

la etapa actuală 586 
Probleme ale proprietăţii asupra pamântu lui 

în RM 215, 200 
Probleme ale statului de drept şi adminis trării 

democratice 188, 229 
Probleme de drept şi soluţii din activitatea ju-

decătorească 267
Probleme de politică penală în domeniul pre-

venirii şi combaterii traficului ilicit de droguri 

= Issues of criminal law po licy in prevention 
and control field of drugs illicit traffic 140 

Probleme şi conflicte juridice actuale din do-
meniul APL 274 

Probleme teoretice şi practice ale econo miei 
proprietăţii intelectuale 166 

Problemele administrării de stat 46, 215, 313 
Problemele de drept ale formei de brigadă de 

organizare şi stimulare a muncii 
Problemele regulării juridice a antrepre-

noriatului mic: analiza comparativ ju ridică 
326 

Problemele teoriei raporturilor juridice 108 
Procedura de concediere a lucrătorului 104 
Procedura de evidenţă a infracţiunilor şi a 

persoanelor ce le-au comis 205 
Procedura în cazurile cu privire la contra-

venţiile administrative 267 
Procedura în contenciosul administrativ. Pro-

bleme şi soluţii 648 
Procedura penală 428
Procedura penală în cauzele cu minori 498 
Procedura specială. Drept procesual civil. 

Partea specială: curs universitar 220 
Procedură penală. Partea generală 428, 438 
Programa analitică „Drept constituţional şi in-

stituţii politice” 462 
Programa analitică a cursului „Protecţia pro-

prietăţii industriale” 182 
Programa analitică a cursului de Crimino logie 

550 
Programa analitică la disciplina „Dreptul co-

mercial” pentru studenţii la speciali tăţile: 
Management, Marcheting, Eco nomie şi Ci-
bernetică, la anul 4, secţia zi 621 

Programa analitică la disciplina „Dreptul co-
merţului internaţional” 621 

Programa analitică la disciplina „Dreptul” pre-
dată studenţilor economişti la anii 2 şi 3 la 
toate specialităţile 621 

Programa analitică la disciplina academi că: 
Dreptul contravenţional 267 

Programa analitică la disciplina drept ban car-
valutar pentru masterat 157 

Programa analitică la disciplina Dreptul con-
stitutional 53 

Programa analitică la disciplina Răspun derea 
şi jurisdicţia în dreptul interna ţional 277 

Programa cursului „Drept penal” 481
Programa cursului „Dreptul succesoral” 386 
Programa cursului „Istoria universală a 

statului şi dreptului”: specialitatea – ju-
risprudenţă 524 

Programa cursului Сriminologie 126 
Programa examenului de doctorat la spe-

cialitatea 12.00.03-Drept privat (cu specifi-
carea: Drept internaţional pri vat) 39 
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Programa la disciplina „Drept civil” pen tru 
studenţii specializărilor „Drept eco nomic” şi 
„Drept şi activitate vamală” 240 

Programa la disciplina „Drept procesu al civil” 
pentru studenţii specializării „Drept econo-
mic” 

Programa practicii de producţie în orga nele 
de drept: (Instanţele de judecată) „Drept 
economic” 240 

Programe şi materiale metodice privind orga-
nizarea şi conducerea practicii de produce-
re a studenţilor Facultăţii de Drept 362 

Proiect al concepţiei reformei forţelor ar mate 
ale RM (pentru perioada 1997- 2000) 53 

Proprietatea socialistă este inviolabilă 259 
Protection of children of preschool age and of 

primary school în the event of flood 60 
Protecţia autonomiei patrimoniale locale în 

RM. Analiză de sistem 274 
Protecţia copiilor de vîrstă preşcolară şi şco-

lară mică în caz de inundaţii 60 
Protecţia diplomatică a naţionalilor în dreptul 

internaţional public 224
Protecţia dreptului omului la aplicarea măsuri-

lor procesuale de constrângere 464 
Protecţia drepturilor consumatorilor: note de 

curs 456 
Protecţia drepturilor omului în conflictele ar-

mate 43 
Protecţia drepturilor omului la aplicarea mă-

surilor procesuale de constrângere 647 
Protecţia internaţională a drepturilor co pilului 

185, 436 
Protecţia juridică a drepturilor omului 149, 

150 
Protecţia juridică a drepturilor şi libertăţi lor 

fundamentale ale omului în RM 400 
Protecţia mandatului parlamentar – meca-

nism inerent în realizarea suveranităţii na-
ţionale 58 

Protecţia proprietăţii intelectuale. Drept con-
curenţial. Procedura insolvabilităţii 301 

Quo vadis Moldova? 192, 407 
Raport anual al Centrului de cercetare şi pro-

tecţie a drepturilor omului 464 
Raport de monitorizare şi evaluare a acti vităţii 

de reintegrare socială a persoa nelor libera-
te din locurile de detenţie 635 

Raport privind implementarea alternative lor la 
detenţie pentru minori 599, 634 

Raportul misiunii de evaluare a necesităţi lor 
în domeniul pregătirii pentru libe rare a de-
ţinuţilor 634 

Raportul Naţional privind exercitarea jus tiţiei 
constituţionale în RM 461 

Raporturile juridice administrative 187 
Răspundere pentru micile sustrageri 144 

Răspunderea civilă delictuală 100 
Răspunderea contravenţională 494 
Răspunderea în dreptul administrativ: as pect 

teoretic 430 
Răspunderea juridică civilă a cărăuşului pen-

tru prejudiciu în cazul transportu lui aerian 
389 

Răspunderea minorilor pentru săvîrşirea con-
travenţiilor administrative 210 

Răspunderea penală pentru acţiunile care 
dezorganizează activitatea penitencia relor 
369 

Răspunderea penală pentru escrocherie 115 
Răspunderea penală pentru infracţiunea de 

samavolnicie 91, 158, 442 
Răspunderea penală pentru infracţiunile în 

domeniul concurenţei (art. 246 şi 246¹ CP 
RM) 571 

Răspunderea penală pentru infracţiunile le-
gate de insolvabilitate 543 

Răspunderea penală pentru infracţiunile me-
dicale 262 

Răspunderea penală pentru infracţiunile să-
vârşite în sfera circulaţiei substanţe lor nar-
cotice, psihotrope, a analoagelor şi precur-
sorilor acestora 316 

Răspunderea penală pentru încălcarea le-
gislaţiei funciare şi pentru construcţia nea-
utorizată 144 

Răspunderea penală pentru tâlhărie 612, 613 
Realizarea cercetărilor criminologice teo-

retice 81 
Realizarea tezelor de licenţă şi de magistru 

126 
Recidiva infracţională: aspecte juridi co-

penale şi criminologice 514 
Recomandări metodice privind documen-

tarea infracţiunilor din domeniul fi nanciar-
bancar 91, 235 

Recomandări metodice privind elaborarea 
şi susţinerea tezelor anuale la disciplina 
“Dreptul procesual penal” al RM 362 

Recunoaşterea şi executarea hotărârilor jude-
cătoreşti străine în materie civilă în RM 197 

Reforma judiciară şi de drept în RM - con diţie 
necesară în vederea integrării eu ropene. 
RM şi integrarea europeană. Cooperarea 
în Pactul de Stabilitate 438 

Reforma judiciară şi de drept în RM: reali zări, 
probleme, perspective 558 

Regimul de drept al activităţii diplomatice 
130, 131 

Regimul juridic al contractului de navlo sire în 
drept comparat, cu specială pri vire la drep-
tul românesc şi rusesc 170 

Reglementarea exportului de produse agrico-
le în RM: evoluţii şi probleme ac tuale 274 
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Reglementarea infracţiunii de terorism în le-
gislaţia principalelor state din lume 459 

Reglementarea juridică a drepturilor şi li-
bertăţilor fundamentale ale omului 400 

Reglementarea juridică a împrumuturi lor obli-
gatare municipale – direcţie de aprofunda-
re a descentralizării fiscale în RM 30 

Reglementarea juridică a relaţiilor aferente 
operelor de artă plastic 169 

Reglementarea penală şi investigarea cri-
minalistică a infracţiunilor din dome niul in-
formatic 64 

Reglementări valutare pe teritoriul RM 309, 
425 

Regulament privind elaborarea tezelor la ci-
clul II „masterat”: metoda de elabo rare, 
reguli de oformare, procedura de susţinere 
277 

Reintegrarea Moldovei. Soluţii şi modele 462 
Repere constituţionale pentru depăşirea cri-

zei politice în RM: argumente teore tice şi 
soluţii practice 462 

Repere metodologice pentru studierea şi apli-
carea dreptului 22 

Report on the implementation of alternati ves 
to detention for juveniles 599

Reprezentantul statului în teritoriu în dreptul 
comparat 648 

Reprezentanţele organizaţiilor internaţio nale 
în RM 152, 174 

Respectarea drepturilor minorilor în locu rile de 
detenţie: raport de monitorizare 492, 634 

Respectarea drepturilor omului – condi ţie 
principală în edificarea statului de drept în 
RM 215 

Respectarea drepturilor omului de către ju-
decătorii de instrucţie la aplicarea arestării 
preventive: Raport de cerceta re statistică 
634 

Responsabilitatea juridică medicală: (as pecte 
din sistemul juridic medical în RM) 50 

Reţinerea – ce trebuie să ştii?: ghid practic 
648 

Reţinerea persoanei de către poliţie. Con-
cluziile unei cercetări 438 

Reţinerea şi percheziţia. Ghid pentru cetă ţeni 
493 

Revelaţii timpurii 211 
RSSM – stat suveran în componenţa URSS 

334 
Sancţiunile neexecutării contractului în drep-

tul comerţului internaţional 73 
Scurtă retrospectivă a activităţilor Insti tutului 

de Reforme Penale în dome niul reformei 
instituţiilor penitenciare. Strategia de dez-
voltare a centrelor de justiţie comunitară 
635 

Semnăturile electronice în dreptul comer ţului 
internaţional 73, 242 

Servicii municipale: direcţii de schimbare 395 
Servicii publice locale: problematici, reco-

mandări 395 
Sesizarea şi alte informaţii despre infrac ţiuni. 

Înregistrarea, evidenţa, exami narea: îndru-
mar pentru colaboratorii organelor de drept 
205 

Sisteme administrative comparate 50 
Sisteme constituţionale europene 229 
Sisteme electronice de securitate 289 
Sisteme informaţionale automatizate în orga-

nele poliţieneşti 206 
Sisteme informaţionale în organele juridi ce 

ale RM 206 
Sistemul impozitării neoficiale 406
Sistemul judiciar, principii, perspective 464 
Situation of children in places of detention 

635 
Situation of children in places of detenti on: 

monitoring report. Developed by the project 
„Legal and psychosocial assistance for ju-
veniles in the justice system” 305 

Situaţii de drept la procedura civilă 201, 403 
Small Business în a Small State. Problems of 

Economic Transition 406 
Societatea comercială – persoană juridică în 

economia de piaţă 352 
Societatea şi justiţia penală. Ghid pen tru jur-

nalişti şi activiştii din domeniul drepturilor 
omului 493 

Sovietele – organele puterii populare: ma-
terial în ajutor lectorului 577 

Sovietul Suprem al URSS – exponent al nă-
zuinţelor poporului sovietic 397 

Spre o statalitate democratică şi de drept 215 
Spre un stat de drept 36 
Statistica judiciară 488 
Statul de drept: între teorie şi realitate 216 
Statul şi poliţia 307 
Statutul actual al proprietăţii unităţilor ad-

ministrativ-teritoriale în RM 274 
Statutul constituţional al persoanei: drep turi, 

libertăţi, îndatoriri, mod de viaţă 295, 379 
Statutul juridic al combatantului în con flictele 

armate contemporane 147 
Statutul juridic al funcţionarului public şi ale-

sului local: Proiect al Asociaţiei pri marilor şi 
colectivităţilor locale din RM 136 

Statutul juridic al secretarului unităţii ad-
ministrative teritoriale: studiu compa rat RM, 
România 494 

Stere în luptă pentru drepturile omului 298 
Stere-juristul 298 
Strategia de dezvoltare regională în judeţul 

Ungheni 461 
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Strămoşilor le datorăm viitorul: tradiţie milita-
ră, spirit de sacrificiu, cronică, personalităţi 
141 

Structura statală a SUA 189, 334 
Studii de drept naţional 292 
Studii juridice în onoarea prof. univ. dr. Ghe-

orghe Chibac 77 
Studiu asupra dezvoltării locale în RM 395, 

406 
Studiu comparativ al legislaţiei Uniunii Euro-

pene şi legislaţiei RM în dome niul bancar şi 
asigurărilor. Programul UE Asistenţă în im-
plementarea APC şi OMC şi a Planului de 
Acţiuni UE-RM în cadrul Politicii Europene 
de vecină tate 300 

Studiu de analiză a cadrului legislativ pri vind 
organizaţiile necomerciale din RM 301 

Studiu de bază cu privire la situaţia curen tă în 
domeniul drepturilor omului în RM 397 

Studiu de campanie electorală în RM 406 
Studiu de fezabilitate a procedurilor alter-

native de soluţionare a cauzelor civile în 
RM 36 

Studiu selectiv în materie de drept penal 91, 
141, 194, 235, 605, 645 

Studiul privind controlul administrativ al auto-
rităţilor administraţiei publice lo cale în RM 
53 

Subiectul şi latura obiectivă a infracţiunii 144, 
259 

Subiecţii de drept internaţional public contem-
poran 436 

Sunt un simplu cetăţean & Prin ştiinţă şi cre-
dinţă spre adevăr 212 

Suport de curs la disciplina Administrarea 
cauzelor de către judecătorul de in strucţie 
pentru audienţii INJ 615

Suport de curs la disciplina Drept procesu al 
penal pentru audienţii INJ 615 

Suport de curs la disciplina Participarea pro-
curorului în instanţa de judecată pentru au-
dienţii INJ 615 

Suport de curs la disciplina Proceduri spe-
ciale în procesul penal pentru audienţii INJ 
615 

Suport didactic la cursul Drept privat ro man 
445 

Suportul criminologic în activitatea poli ţiei 81 
Supremaţia dreptului Uniunii Europene 433
Suveranitatea naţională de la construcţie teo-

retică la realizare practică 33 
Suveranitatea şi dreptul internaţional: Pro-

bleme teoretice şi practice actuale 277, 436 
Tactica cercetării la faţa locului 280 
Tactica criminalistică. Activitatea operati vă de 

investigaţii 235 
Tactica reţinerii bănuitului, invinuitului 280 

Tâlhăria în sistemul infracţiunilor contra pro-
prietăţii 348 

Tâlhăria în sistemul infracţiunilor contra pro-
prietăţii 348

Tâlhăria săvarşită în urma înţelegerii de către 
un grup de persoane. Moldosco pie. Proble-
me de analiză politică 121 

Tehnica legislativă 414 
Teme de seminar la Istoria statului şi drep tului 

ţărilor de peste hotare 524 
Teme de seminar la istoria universală a sta-

tului şi dreptului 524 
Tendinţele evoluţiei doctrinelor juridice în Mol-

dova (1774-1859) 295 
Tentativa ca formă a infracţiunii 459 
Teoria funcţiei publice 53
Teoria generală a dreptului 23, 36, 50, 312, 

414 
Teoria generală a dreptului şi statului 50, 414 
Teoria generală a dreptului şi statului în defi-

niţii şi scheme 412, 634 
Teoria generală a dreptului: sinteze pentru 

examene 49
Teoria generală a statului 96 
Teoria generală a statului şi dreptului: în între-

bări şi răspunsuri 266, 466
Teoria răspunderii şi responsabilităţii juri dice 

50 
Teoria relaţiilor internaţionale 130, 131 
Teoria sistemelor constituţionale contem-

porane 229 
Teoria şi practica aplicării şi folosirii armei de 

foc în contextul drepturilor omului 297, 541 
Teorii şi practici ale guvernării democra tice 87 
Terorism şi antiterorism 43 
Terorismul – crimă internaţională 43 
Terorismul – pericolul destabilizării secu rităţii 

internaţionale 477 
Terorismul şi unele particularităţi de con-

tracarare a acestuia 514 
Terorismul: studiu criminologic şi juridi co-

penal 286, 514 
Tezele generale ale tacticii criminalistice 280 
The black blots of the Red Government 603 
The Black Sea Region: a security minefield or 

a partnership road? A Plea towards Enhan-
ced Solidarity and Cooperation în the EU 
Neighbourhood 406 

The European Union and the Republic of 
Moldova. Implementing the Part nership 
and Cooperation Agreement. Comparative 
Studies 550 

The Intermediation in the International Trade 
Law 411 

The Management of Knowledge: a guide book 
for the community of practitio ners 405 

The system of unofficial taxation 406 
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Tradiţii militare 140 
Traficul de droguri: reglementări interna-

ţionale şi naţionale 126 
Traficul de fiinţe umane 81 
Traiectoria evoluţiei politice 603
Tratat de drept contravenţional 313, 541 
Tratat de drept penal. Partea specială 121 
Tratat de dreptul familiei 172 
Tratat de metodică criminalistică 280 
Tratat de teoria generală a statului şi drep tului 

36 
Tratat practic de criminalistică 459 
Un viitor demn pentru copiii noştri prin elimi-

narea muncii copiilor 501
Unele aspecte ale eticii judiciare şi respon-

sabilitatea judecătorului în RM 464 
Unele aspecte privind temeiurile de drept 

ale răspunderii administrative, contra-
venţionale şi penale pentru faptele co mise 
în domeniul mediului înconjură tor 322 

Unele probleme cu privire la evoluţia legis-
laţiei civile după aprobarea noului Cod civil. 
Problemele actuale ale legislaţiei naţionale 
în contextul procesului inte graţionist euro-
pean 160 

Uniunea Europeană şi RM. Implementa rea 
Acordului de Parteneriat şi Coope rare. Stu-
dii comparative 550 

Uniunea Sovetică – stat monolit 302 
Urmărirea penală 357, 438 
Urmărirea penală în cauzele cu minori 459, 

497 
Urmele infracţiunii: (Teoria şi practica exami-

nării la faţa locului) 291 
Urmele materiale şi corpurile delicte în ac-

tivitatea de urmărire penală: ghid pen tru 
ofiţerul de urmărire penală 310, 424 

Utilizarea circuitelor bancare în activităţi de 
spălare a banilor 459 

Uzufructul – dezmembrământ al dreptului de 
proprietate 240 

Victimologia şi prevenirea infracţiunilor 286 
Viişoara. Schiţă istorică 417 
Vinovăţie şi pedeapsa penală 259 
Voice to Heaven 459
XXVII съезд КПСС и XIX Всесоюзная парт-

конференция о демократии 336, 527 
XXVII съезд КПСС и дальнейшее со-

вершенствование социалистиче ской де-
мократии 336, 527 

Автомобильный транспорт Молдавии. Ор-
ганизация и правовое регулиро вание 
441 

Авторитет советского суда 380 
Адвокат в уголовном процессе 379 
Адвокатское расследование в уголов ном 

процессе 380 

Адвокатура 344 
Адвокатура в условиях судебной ре формы 

344 
Административное право 217
Административное право Республики Мол-

дова 103, 314 
Административное право. Общая часть 

103, 217 
Административное правонарушение и ад-

министративная ответствен ность 438
Административный процесс 348 
Актуальные вопросы диалектики об-

щественного развития 68 
Актуальные проблемы исполнительно го 

производства 66 
Актуальные проблемы общественно- гума-

нитарных наук в условиях евро пейской 
интеграции 645 

Актуальные проблемы теории государ ства 
и права 258 

Аналитическая программа курса «Уго-
ловный процесс» 511 

Аналитическая программа по курсу «Кри-
минология» 551, 640 

Арендный подряд 521 
Банковское право 157, 342 
Бизнес – планирование в рыночных ус-

ловиях 580 
Бизнес и конкуренция 341
Борьба с коррупцией 127 
Борьба с мелкими хищениями государ-

ственного и общественного имуще ства 
145 

Борьба с наркоманией: проблемы и пер-
спективы 66

Борьба с хищениями государственно го и 
общественного имущества в МССР 356 

Борьба с хищениями социалистическо го 
имущества 112 

Брокерская деятельность в условиях рын-
ка 580 

Введение в дипломатическую практику 131 
Введение в некоммерческое право 359 
Введение в теорию международных от-

ношений 132 
Введение в юридическую специаль ность 

348
Верховный суд Молдавской ССР как выс-

ший судебный орган союзной республи-
ки 356 

Вина и уголовная ответственность 260 
Власть, демократия и социальные кон-

трасты 335 
Влияние некоторых социальных фак торов 

на назначение наказания 260, 570 
Возможности судебных экспертиз: кри-

миналистическое обеспечение 280 
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Вопросы предварительного следствия 458 
Вопросы советского права 20 
Восстановление и деятельность мест ных 

органов государственной вла сти в осво-
бождённых районах Мол давской ССР 
(март-авг. 1944 г.) 349 

Врачебные преступления недоказуемы и 
ненаказуемы? 262 

Выборы в Молдове 616
Гарантии защиты конституционного права 

на труд 554 
Гарантии прав обвиняемого в суде пер вой 

инстанции 380 
Гарантии прав осужденного в надзор ном 

производстве 380, 397 
Генеральная Ассамблея ООН. Между-

народноправовые вопросы 630 
Государственно-административное 

устройство и местное право Бесса рабии 
258 

Государственное страхование имуще ства 
колхозов 627 

Государственное устройство США 335 
Государственно-правовое управление ка-

чеством окружающей среды 548 
Государственно-правовые акты Мол-

давской ССР (1924-1941 гг.) 548 
Государственный строй Молдавии в XVI-

XVII 24 
Государственный суверенитет Респу блики 

Молдова 335 
Гражданский процессуальный кодекс Мол-

довы: комментарий 201, 303 
Гражданское законодательство Респу-

блики Молдова и Украины: тради ции, со-
временность, перспективы 319 

Гражданское общество в России. Про-
блемы становления и развития 344 

Гражданское право 326 
Гражданское право. Общая часть 163 
Гражданское право. Особенная часть 160, 

392 
Гражданское право: договорные обяза-

тельства, внедоговорные обязатель ства, 
наследственное право 319 

Гражданское право: краткий курс лек ций 
441 

Групповая преступность: методологи-
ческие основы изучения и класси-
фикации 313 

Действия по уголовному преследова нию 
256 

Демократические преобразования об-
щества и власти в переходном пери оде 
216, 421 

Деньги, кредитно-финансовые инстру-
менты и механизмы юридической защи-

ты их оборота от противоправ ных пося-
гательств 341 

Детоубийство: уголовно-правовая и крими-
нологическая характеристика 283 

Деятельное раскаяние в совершенном 
преступлении. Значение, правовые по-
следствия и доказывание 552

Деятельность Совета Министров союз ной 
республики по совершенство ванию ор-
ганизационной структуры управления 
народным хозяйством (на примере Мол-
давской ССР) 326 

Диагностика и оценка конфликтов между 
центральным публичным управлением 
обоих уровней, орга нами местного пу-
бличного управ ления первогоуровня и 
органами местного публичного управле-
ния второго уровня 648

Дипломатическое и консульское право 132 
Договор автомобильной перевозки 558 
Договор поставки 20 
Доказательства и доказывание в уго-

ловном судопроизводстве Респу блики 
Молдова 391 

Древнеримское и современное россий ское 
наследственное право. Рецеп ция права 
627 

Древнеримское частное право и совре-
менное гражданское право России 627 

Древнеримское частное право и со-
временное росийское гражданское пра-
во 627 

Еще раз о Саркофаге 371 
Жилищное законодательство в вопро сах и 

ответах 418 
Жилищное законодательство Молдав ской 

ССР 622 
Жилищное законодательство СССР и 

МССР (юридические гарантии кон-
ституционного права граждан на жили-
ще) 418 

Жилищное право 418, 622 
Закон в борьбе с нетрудовыми дохода ми 145 
Законная региональная передовая практи-

ка по оказанию помощи жертвам торгов-
ли людьми 615 

Земельное законодательство в вопро сах и 
ответах 636, 638 

Значение вины в обязательствах из причи-
нения вреда 558 

Зоны свободного предприниматель ства в 
Республике Молдова 580 

Из истории деятельности местных Со ветов 
Молдавской ССР по укрепле нию колхо-
зов руководящими кадра ми 349 

Из истории тоталитарного политиче ского 
режима 71 



688 Doctori în drept din Republica Moldova: 1959-2011

Имущественные права 319 
История государства и права Молдав ской 

ССР, 1917-1959 гг. 548 
История государства и права МССР и за-

дания для выполнения контроль ных ра-
бот 24 

История государственно-правовых учений 68 
История международного права 67 
История политических учений 67 
История румынского государства и права 

364 
История туризма 341 
К вопросу о деятельности местных ор ганов 

349 
К вопросу о местном самоуправлении 301 
К вопросу о политической активности масс 

в западных районах Молдавии в запад-
ных районах Молдавии во время первых 
выборах в местные Советы 349

К методологии познания конституци онного 
права зарубежных стран 335 

К миру – через согласие 371 
Как избирают президента США 258 
Кант 68 
Кассационное производство в россий ском 

уголовном процессе 380 
Комментарий к Гражданскому кодексу 

Молдавской ССР 416, 440, 627 
Комментарий к кодексу законов о труде 

Молдавской ССР 416
Комментарий к Налоговому кодексу Респу-

блики Молдова 533 
Комментарий к Уголовному кодексу Мол-

давской ССР 85, 505
Комментарий к Уголовному кодексу Ре-

спублики Молдова: Общая часть 313 
Комментарий к Уголовно-процессуаль ному 

кодексу Молдавской ССР 356, 505 
Конституционное законодательство и во-

просы государства и права 397 
Конституционное право 151 
Конституционное право зарубежных стран 

71, 245, 335 
Конституционное право Республики Мол-

дова: для юридических факуль тетов ву-
зов Молдовы 335 

Конституционное право человека и граж-
данина на предприниматель скую дея-
тельность в Республике Молдова 580 

Конституционное развитие Молдав ской 
ССР 336

Конституционные аспекты формиро вания 
правовой культуры в Респу блике Молдо-
ва в переходном пери оде 643 

Конституционные основы рациональ ного 
природопользования (на мате риалах 
МССР) 577 

Конституционный строй Республики Мол-
дова и Украины 245 

Конституция МССР – торжество соци-
алистической демократии 216 

Конституция СССР и вопросы право вого 
воспитания 216, 336 

Конституційне право зарубіжних країн 335 
Конституційне право зарубіжних країн: 

методичні вказівки к вивчен ню курсу 335 
Консультационные и информацион-

ные услуги по вопросам борьбы с пре-
ступностью, связанной с кражами и уго-
нами автотранспорта 603 

Контрактная система найма, организа ции 
и оплаты труда 354 

Контроль над деятельностью админи-
стративных органов в сравнитель ном 
праве 71 

Криминалистическое исследование до-
кументов 251 

Криминологическая характеристика грабе-
жей и личности грабителя 542 

Криминологический анализ групповых 
форм насильственной преступно сти 127 

Криминология 180, 639 
Криминология и основы предупрежде ния 

преступлений 127 
Куррикулум учебной дисциплины Уго-

ловное право 283 
Курс лекций по уголовному праву Респу-

блики Молдова 651
Курс общей теории права в схемах 52 
Лизинг: правовое регулирование в на-

циональном и международном част ном 
праве 319 

Международное и национальное зако-
нодательство по борьбе с пытками 616 

Международное космическое право 132 
Международное право 67 
Международное право: проблемы ме-

тодологии: очерки методов исследо-
вания 67 

Международное публичное право 359 
Международное частное право 345 
Международно-правовой режим рек. Исто-

рия и современность 67 
Международные отношения, внешняя по-

литика и дипломатия 132 
Международные указания по изучению 

раздела о правах человека в курсе меж-
дународного права и юридиче ского все-
обуча 27 

Международный договор и внутриго-
сударственный закон 503 

Международный коммерческий арби траж: 
разрешение внешнеэкономи ческих спо-
ров 354 
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Меры по обеспечению решения задач уго-
ловного судопроизводства 391 

Местные органы государственной вла сти 
МССР в период Великой От ечественной 
войны (июн.1941-авг. 1944гг.) 349

Методические разработки для студен тов 2-го 
курса юридического фа культета: на мате-
риале специально сти “Правоведение” 145 

Методические указания по написанию кур-
совых работ 72 

Методические указания по учебной дисци-
плине «Уголовное право» 72 

Методическое пособие для изучения курса 
Пенитенциарное право Респу блики Мол-
дова 89 

Методологические основы правовых ис-
следований и аспекты их прояв ления 
в юриспруденции морехозяй ственного 
комплекса 335 

Методология исследования теоретиче ских 
проблем международного пра ва 68 

Методология социалистического пра-
воведения 548 

Министерство юстиции и правовая ре-
форма в Молдове 66 

Мировоззрение как явление духовной жиз-
ни общества 68 

Молдавская ССР. Национальная госу-
дарственность cоюзных республик 548 

Молодежь: морально-правовой потен циал 
личности 216 

На пути в Европу: международная док-
торантура 341 

Назначение наказания с учетом причин со-
вершенного преступления 260 

Наркомания под запретом закона 651
Налоговый контроль 157 
Наследственное право и наследствен ный 

процесс. Проблемы теории и практики 
418, 441 

Научно-методический комментарий к Кон-
венции о правовой помощи и правовых 
отношениях по граждан ским, семейным 
и уголовным делам (новая редакция от 7 
октября 2002 года) 553 

Научно-практический комментарий к Граж-
данскому кодексу Молдавской ССР 201 

Некоторые вопросы изучения истории со-
ветского национально-государ ственного 
строительства 350 

Некоторые проблемы правопримени-
тельной деятельности в Республике 
Mолдова 89 

Неотвратимость наказания 302 
Нормативные традиции и тенденции гу-

манитарного развития в уголов ном пра-
ве 341 

Нотариат 204 
О концептуальных основах организа ции 

государственной службы Ре спублики 
Молдова 616

О национально-государственном са-
моопределении молдавского народа 548 

О расширении полномочий кассацион ной 
инстанции. Проблемы укрепле ния со-
циалистической законности в уголовном 
судопроизводстве 380 

О сущности преступности 127 
Об оценке следователем и судом заклю-

чений экспертов почерковедов 251 
Обеспечение законности в АПК 193, 379 
Обеспечение прав потерпевших и сви детелей 

на предварительном след ствии 552 
Обоснованный риск 257 
Общая теория права в вопросах и от ветах 

52 
Общая теория права и государствa 127, 

127 
Общественно-политические и право вые 

воззрения Андронакия Донича 67 
Общественно-политический строй и право 

средневековой Молдовы 24 
Общественные объединения как фор ма ре-

ализации конституционного права на объ-
единение в Российской Федерации 359 

Оправдательный приговор в уголов ном 
процессе Республики Молдова и его 
общественно-политическое значение 511

Опыт системного исследования про-
филактики преступлений – совре менное 
состояние проблемы 98 

Организационно-правовые проблемы аг-
рохимического обслуживания в Респу-
блике Молдова 193 

Организация и деятельность органов про-
куратуры зарубежных стран 553 

Организация и производства судебной экс-
пертизы 251 

Организация профилактики престу плений 
органами внутренних дел: концептуаль-
ные основы, практика, перспективы со-
вершенствования (Опыт Республики 
Молдова) 98 

Организованная преступность: поня тие, 
сущность, виды и эволюцион ные тен-
денции 603 

Осмотр места происшествия по делам о 
кражах из культовых зданий основ ных 
религиозных конфессий России 552 

Основы банковского права 157 
Основы государства и права 301
Основы государства и права Республи ки 

Молдова для доуниверситетского обра-
зования 112 
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Основы конституционного права зару-
бежных стран 335 

Основы криминальной персонологии 261 
Основы общей теории государства и пра-

ва 548
Основы политической науки и права: Про-

блемы взаимоотношений поли тики, пра-
ва и нравственности 511 

Основы формирования приговора в совет-
ском уголовном процессе 380, 418 

Особенности привлечения граждан к ад-
министративной ответственно сти за со-
вершение правонарушений, посягающих 
на общественный по рядок 103 

Особенности расследования дел о бро-
дяжничестве 553 

Особенности уголовного производства по 
делам несовершеннолетних 499 

Особое мнение судьи по уголовному делу 
380, 418 

Особые производства в уголовном про-
цессе Республики Молдова 391 

Оступился – можешь исправиться 260, 320 
Охрана прав беспомощных потерпев ших 

по уголовным делам 552 
Охрана прав и законных интересов лично-

сти в уголовном судопроиз водстве 380 
Охрана прав осужденного в кассацион ном 

производстве 380 
Охрана прав потерпевших и свидете лей по 

уголовным делам 552 
Охрана социалистического имущества 651
Охрана труда в сельском хозяйстве 570 
Очерки философии права 68 
Пенитенциарное право 348
Пенитенциарное право Республики Мол-

дова 89 
Первоначальный этап в структуре ста дии 

предварительного расследова ния 363 
Первые выборы в верховный Совет МССР 

– важная веха в истории мол давского на-
рода 350 

Переводчик в российском уголовном про-
цессе 553 

Переговоры по заключаемым догово рам 487 
Передача лиц, страдающих психиче скими 

расстройствами, для прове дения прину-
дительного лечения в странах СНГ 553 

Планы и методические указания по прове-
дению лабораторных занятий по крими-
налистической техники 251 

Планы семинарских занятий и задания к вы-
полнению курсовых работ по истории го-
сударства и права зару бежных стран 527 

Подозреваемый в уголовном судопро-
изводстве: cоциально-правовое и исто-
рическое исследование 89

Политико-правовая мысль Молдавии кон-
ца XVII – начала XVIII века 190 

Политические партии и общественные 
объединения Приднестровья 359 

Положение о товарищеских судах: практи-
ческие комментарии 66 

Понятие и принципы уголовного судо-
производства Республики Молдова 391 

Пособие по трудовому законодатель ству 
481 

Права призывников и военная юсти ция 
601-602 

Права человека (исторические, теоре-
тические и практические аспекты) 511 

Права человека и государство 503 
Право и молодежь 258 
Право и общество. Новые проблемы и ме-

тоды буржуазного правоведения 548 
Право на судебную защиту в исковом про-

изводстве 201 
Право человека на жизнь 335 
Правовая организация материального сти-

мулирования труда рабочих и служащих 
533 

Правовая охрана природы Молдавии. 
Очерки советского природоохрани-
тельного права 558, 577 

Правовая охрана селекционных дости-
жений в Республике Молдова 354 

Правовое и экономическое регулиро вание 
рынка труда 72 

Правовое регулирование государствен ных 
заготовок фруктов и винограда 627 

Правовое регулирование малого пред-
принимательства: сравнительный ана-
лиз теории и практики 326 

Правовое регулирование перевозок на ав-
томобильном транспорте 558 

Правовые основы расчетов. Счета пред-
принимателей 157 

Правонарушения несовершеннолетних 
639 

Правоохранительная деятельность: во-
просы теории и проблемы частной ини-
циативы 341 

Практикум по международному пу-
бличному праву 359 

Практикум по уголовному праву (об щая 
часть) 257 

Предварительное производство в соци-
алистическом уголовном процессе 380, 
391 

Предпринимательское право 157 
Предупреждение вовлечения несо-

вершеннолетних в преступное или анти-
общественное поведение 98, 98 

Предупреждение хищений в сельско-



691Dicţionar enciclopedic

хозяйственной сфере агропромыш-
ленного комплекса 299

Преступление в семье: истоки и профи-
лактика 457 

Преступления против личности: ком-
ментарий к УК РМ 127 

Принципы создания и функциониро вания 
свободных экономических зон 579 

Проблемы женской преступности в Ре-
спублике Молдова 639 

Проблемы кодификации гражданского за-
конодательства 548 

Проблемы общей теории государства и 
прав 216 

Проблемы с наркоманией: проблемы и 
перспективы 380 

Проблемы совершенствования руко-
водства и управления сельским хо-
зяйством в СССР 577, 627 

Проблемы теории государства и права 335 
Происхождение государства и права 127 
Прокуратура в странах СНГ: правовой ста-

тус, функции, полномочия 552 
Противодействие пыткам 616 
Процесс над участниками Татарбунар ского 

восстания 380 
Процессуальный статус подозреваемо го. 

Проблемы и пути их решения 90 
Расследование крупных хищений, скрытых 

подложными документа ми. Следствен-
ная практика 458 

Расследование незаконных банкротств 
и неправомерных действий при бан-
кротстве 552 

Расследование по делам о злостном на-
рушении правил административно го 
надзора 552 

Расследование преступных нарушений 
правил охраны труда в сельском хо-
зяйстве 570 

Роль адвокатуры в становлении граж-
данского общества в России 344 

Роль органов внутренних дел Респу блики 
Молдова в профилактике преступлений, 
связанных с торгов лей людьми 98 

Романтики гражданского общества. Четы-
ре года в Общественной палате РФ 344 

Руководство по расследованию убийств 
457 

Русско-гагаузский cловарь юридиче ских 
терминов 71 

Сборник задач по уголовному процес су. 
Производство в суде 302 

Сборник нормативных актов о межхо-
зяйственной кооперации и агропро-
мышленной интеграции 627 

Сельскохозяйственное право в Мол-

давской ССР: Правовое регулиро вание 
обшественных отношений в АПК Мол-
давской ССР 627 

Семейное право 452 
Семейное право советское 622 
Система правоохранительных органов Ре-

спублики Молдова 348
Советский тоталитаризм: уроки исто рии 

(на материалах Украины и Мол довы) 336 
Советское государственное право. Би-

блиографический указатель за 1975- 
1980 гг. 577 

Советское гражданское право 558 
Солдат Великой Отечественной сража ется 

и ныне 627 
Соучастие в преступлении 259 
Социалистическая собственность не-

прикосновенна 260 
Социальная справедливость, социаль ные 

изменения и уголовное право 639 
Социально-политические и правовые 

проблемы сближения двух форм со-
циалистической собственности 627 

Сравнительный анализ родственных 
уголовно-правовых систем России, Укра-
ины и уголовного законода тельства госу-
дарства Израиль 341 

Средства массовой информации и иде-
ологическая борьба на современном 
этапе 397 

Стабильность политического строя – осно-
ва правовой реформы 495 

Становление местных органов государ-
ственной власти в западных районах 
Молдавской ССР (июнь 1940-июль 1941 
гг.) 350 

Страницы истории государства и пра ва 
Молдовы 295 

Страховые правоотношения в сельском 
хозяйстве 627 

Суд, прокуратура, адвокатура 356 
Схемы по уголовному праву 356 
Тезисы докладов и сообщений на меж-

вузовской конференции по теорети-
ческим и методологическим пробле мам 
правовой науки 505, 558 

Теоретико-управленческое понимание 
профилактики преступности: важ ная 
прикладная задача современной право-
охранительной системы 98 

Теория государства и права 258, 548
Теория международных отношений 132 
Товарищеский суд: практические ком-

ментарии к положению о товарище ских 
судах МССР 66 

Торговля людми и принудительный труд в 
Молдове: аспекты противо дейсвия 489 
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Трудиться обязан каждый 260
Трудовые договоры (контракты) в РМ и в 

РФ в условиях рыночной экономи ки: тео-
рия и практика 533 

Трудовые книжки 533 
Трудовые споры: разногласия работни ка и 

работодателя 554 
Уголовная ответственность за врачеб ные 

преступления 263/264 
Уголовная ответственность за престу-

пления против здоровья, свободы и до-
стоинства личности 482 

Уголовное наказание и его исполнение в 
Республике Молдова 90 

Уголовное право Республики Молдова 283 
Уголовное право Республики Молдова. 

Часть общая 651
Уголовное право. Часть общая и осо-

бенная 72 
Уголовное право Республики Молдова. 

Часть oсобенная 651
Уголовное преследование в уголовном су-

допроизводстве Республики Мол дова 
391 

Уголовно-правовая борьба с массовы ми 
беспорядками 265 

Уголовно-правовая борьба с преступ ными 
нарушениями правил без опасности тру-
да в сельском хозяй стве 458, 570 

Уголовно-правовая охрана предметов и 
документов, имеющих истори ческую, на-
учную, художественную или культурную 
ценность 552 

Уголовно-процессуальное право Ре-
спублики Молдова 391, 439 

Уголовный кодекс Республики Молдо ва: 

Общая часть 313 
Уклонение от уплаты налогов и ответ-

ственность за это преступное дея ние 
640 

Упражнения по криминалистической тех-
нике 579 

Участие профсоюзов в формировании ста-
бильных трудовых коллективов 137 

Участники уголовного судопроизвод ства в 
Республике Молдова 391 

Учение Канта и Гегеля о международ ном 
праве и современность 67 

Финансовое право 32, 157, 342 
Формы обьединения массового актива во-

круг местных органов Советской власти 
в Правобережье Молдавии (июнь 1945 
-янв. 1948 гг.) 350 

Эволюция правовых институтов сред-
невековой Молдовы 24 

Экологическое законодательство союза 
ССР и Молдавской ССР 628 

Экологическое право 627 
Экологическое право. Учебное пособие в 

схемах 636, 638 
Экология и право 227, 231, 233 
Экономический эксперимент и право 521
Юридическая защита прав националь ных 

меньшинств 533 
Юридическая защита прав человека 151, 

533 
Юридическая настольная книга руко-

водителя 204 
Юридический анализ и расследование 

контрабанды 499 
Юридический справочник для менед жера, 

кооператора, арендатора 489 
Юридический справочник по вопросам 

кооперации, аренды и индивидуаль но-
трудовой деятельности 489



 Administrarea şi autoadministrarea sferei şti-
inţei şi inovării în RM 44 

Aspecte juridice şi politice privind consolida-
rea statalităţii RM 460 

Aspectele teoretico-practice, privind proce-
dura recunoaşterii şi executării hotărârilor 
judecătoreşti străine în dreptul internaţional 
privat 196 

Conceptul infracţiunii militare în Dreptul penal 
597 

Concepţia drepturilor şi libertăţilor omului în 
opera juridică a lui Constantin Stere 297

Condiţia depunerii jurământului în raporturile 
juridice de muncă atipice 500 

Consolidarea justiţiei în statul contemporan 
democratic (aspecte teoretico-practice) 411 

Dimensiunea subiectivă pre şi post infracţio-
nală a persoanei infractorului şi a făptuito-
rului 373

Diplomaţia preventivă şi dreptul internaţional 
25 

Drepturile persoanei în probatoriul penal 246 
Esenţa şi efectele actului jurisdicţional inter-

naţional 505 
Evoluţia constituţionalismului şi a organizării 

de stat în RM 305 
Incriminarea corupţiei în legislaţia penală a 

RM 233 
Intensificarea activismului juridic al cetăţenilor 

prin intermediul instituţiei avocaturii într-un 
stat de drept 33 

Metodica cercetării infracţiunilor săvârşite de 
grupările criminale organizate 279 

Obiectul infracţiunilor contra patrimoniului 120
Obligaţiile pozitive şi negative ale statului prin 

prisma Convenţiei europene pentru apăra-
rea drepturilor omului şi a libertăţilor funda-
mentale 454

Organele constituţionale ale RM în condiţiile 
regimului totalitar 522 

Posesia – stare de fapt generatoare de efecte 
juridice 75 

Protecţia internaţională a drepturilor omului în 
conflictele armate 42 

Răspunderea juridică civilă în temeiul legis-
laţiei 191

Răspunderea penală pentru delictele fiscale 90
Răspunderea penală pentru infracţiuni medi-

cale 262
Răspunderea penală pentru infracţiunile con-

tra păcii şi securităţii omenirii, infracţiunile 
de război 63 

Regimul juridic al activităţii diplomatice 128 
Reglementarea constituţional-juridică a buge-

tului public naţional: studiu comparat 211
 Reglementări juridice privind evitarea dublei 

impuneri fiscale în dreptul internaţional pu-
blic 29

Sancţiunile neexecutării contractului în drep-
tul comerţului internaţional 72 

Sisteme constituţionale europene (concepte 
şi practică juridico-politică) 229 

Tehnica criminalistică: rezerve de sporire a 
eficacităţii aplicării ei în lupta contra crimi-
nalităţii în RM 290

Teoria răspunderii juridice: aspecte doctrinare 
practice şi metodologice 49 

Teoria şi practica eliminării formelor de dis-
criminare în condiţiile constituţionalismului 
contemporan din RM 149 

Victimologie criminologică: Probleme teoreti-
ce, metodologice şi aplicative 285

* * * 
Генеральная ассамблея ООН и прогрес-

сивное развитие международного пра-
ва 630

Договоры автомобильной перевозки по со-
ветскому гражданскому праву 558 

Криминалистические основы изучения 
преступной деятельности 142 

Образование и развитие национальной 
государственности в Молдавии (1924-
1959) 547

INDICE ALFABETIC AL TITLURILOR DE TEZE 

Teze ale doctorilor habilitați în drept 



694 Doctori în drept din Republica Moldova: 1959-2011

Организация деятельности полиции Ре-
спублики Молдова по профилактике 
преступлений 95

Проблемы демократизации правового ста-
туса советских граждан в условиях об-
новления социализма 213 

Проблемы истории государственности со-
ветских народов и укрепление их госу-
дарственного единства на современном 
этапе 333 

Проблемы правовой охраны селекционных 
достижений в Республикe Молдова 353

Проблемы процессуального статуса и эф-
фективности охраны прав подсудимого 
(осужденного) в судах первой и кассаци-
онной инстанций 378

Проблемы советского наследственного 
права 418 

Проблемы теории и практики права на су-

дебную защиту в исковом производстве 
199 

Развитие общественно-политической мыс-
ли в Молдавии и Валахии во второй чет-
верти XIX века 67

Роль адвокатуры в становлении граждан-
ского общества в России 343

Страховые правоотношения в сельском 
хозяйстве 626 

Теоретические основы и особенности уго-
ловного судопроизводства по делам лиц 
страдающих физическими и психически-
ми недостатками 552

Цели наказания и средства их достижения 
в исправительно-трудовых учреждени-
ях 84 

Эволюция государственно-правовых ин-
ститутов средневековой Молдовы (XV-
XVIII вв.) 21

Teze ale doctorilor în drept 
Accesul la justiţie ca principiu al statului de 

drept 633 
Acordarea asistenţei juridice de către avocat 

în faza urmăririi penale 608 
Acordul de recunoaştere a vinovăţiei ca for-

mă specială a procedurii penale 491 
Administrarea organelor securităţii publice în 

RM 44 
Administrarea sistemului informaţional al or-

ganelor de drept 204
Administraţia publică locală în sistemul puterii 

de stat a RM 308
Admisibilitatea recursului împotriva deciziilor 

instanţei de apel 403 
Alegerile locale 460 
Alternativele detenţiunii penitenciare în drep-

tul penal contemporan 645
Analiza juridico-penală a infracţiunilor săvâr-

şite în sfera consumului de produse şi ser-
vicii 400

Analiza juridico-penală şi criminologică a in-
fracţiunii de luare de ostatici 164 

Analiza juridico-penală şi criminologică a in-
fracţiunii de practicare ilegală a activităţii de 
întreprinzător 536 

Analiza juridico-penală şi criminologică a in-
fracţiunii de viol 567 

Analiza juridico-penală şi criminologică a ja-
furilor 540 

Analiza juridico-penală şi criminologică a te-
rorismului 537 

Aparenţa în dreptul privat. Aplicaţii practice 
544 

Asigurarea constituţională a dreptului cetăţe-
nilor la pământ 229 

Asigurarea constituţională a dreptului la pro-
prietate: elemente comparate 226 

Asigurarea drepturilor omului în lumea con-
temporană (analiză comparată) 467 

Asigurarea juridică a protecţiei femeii contra 
agresiunii 78 

Asigurarea legalităţii în administraţia de stat 
în RM 86

Asistenţa socială – instituţie distinctă a drep-
tului protecţiei sociale (aspect instituţional-
administrativ) 468 

Asistenţa tehnico-criminalistică a descoperi-
rii şi cercetării furturilor din apartamente în 
etapa iniţială de investigaţii (după materia-
lele poliţiei RM) 290

Asistenţa tehnico-criminalistică a descoperirii 
şi cercetării infracţiunilor: realităţi şi per-
spective 202

Aspecte administrativ-juridice ale aplicării şi 
folosirii armei de foc de către funcţionarii de 
poliţie 296 

Aspecte constituţionale ale statutului juridic al 
poliţistului în RM (analiză juridică compara-
tivă) 407 

Aspecte istorico-teoretice ale persoanei juri-
dice în legislaţia Moldovei 162 

Aspecte juridice ale securităţii internaţionale 
privind terorismul 477 

Aspecte juridice naţionale şi internaţionale 
privind tortura şi tratamentul inuman şi de-
gradant 105 



695Dicţionar enciclopedic

Aspecte juridico-penale ale evaziunii fiscale a 
întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor 90 

Aspecte juridico-penale ale huliganismului 
281 

Aspecte juridico-penale ale omorului la co-
mandă 446

Aspecte juridico-penale şi criminologice ale 
criminalităţii organizate 604 

Aspecte juridico-penale şi criminologice ale 
şantajului 346

Aspecte politico-juridice a luptei URSS împo-
triva înarmării spaţiului cosmic 128 

Aspecte politico-juridice privind cooperarea 
transfrontalieră în domeniul dreptului inter-
naţional al mediului 591 

Aspecte Politico-juridice privind relaţiile de 
cooperare a Consiliului Europei cu RM 519

Aspecte teoretico-practice privind încheierea, 
modificarea şi suspendarea contractului in-
dividual de muncă 480 

Aspectele juridico-penale ale eutanasiei 610
Aspectele teoretico-practice privind încetarea 

contractului individual de muncă 103 
Autonomia locală în RM conform Constituţiei 

din 1994 şi a legilor în vigoare 449 
Autoritatea judecătorească în exercitarea pu-

terii de stat 471
Autorităţile publice în exercitarea controlului 

financiar, organizarea şi funcţionarea insti-
tuţiilor de drept 607 

Avocatul – apărător la examinarea în fond a 
cauzelor penale 327 

Banca Naţională a Moldovei în sistemul de 
administraţie publică 156 

Bazele constituţionale ale impozitării de stat 
210

Cadastrul şi publicitatea imobiliară 371 
Capacitatea civilă a persoanei fizice 592 
Caracteristica criminologică şi prevenirea in-

fracţiunilor comise de condamnaţi în insti-
tuţiile penitenciare 139 

Cauzalitatea – condiţie inerentă a răspunderii 
juridice 424 

Căsătoria în temeiul legislaţiei RM 451
Cercetarea victimologică şi combaterea in-

fracţiunilor grave de violenţă contra per-
soanei în RM. (Aspecte criminologice şi 
juridico-penale) 285 

Cetăţenia RM 32 
Circumstanţele atenuante în dreptul penal 

419
Circumstanţele cu caracter penal şi efectele 

acestora asupra pedepsei penale 423 
Clauze de contracarare a riscurilor în contrac-

tul comercial internaţional 138 
Coliziiunile dreptului în instituţia răspunderii 

juridice 311 

Combaterea criminalităţii organizate în sfera 
furturilor şi răpirilor mijloacelor de transport 
auto 602 

Compatibilitatea dreptului naţional cu drep-
tul Convenţiei Europene pentru protecţia 
drepturilor omului şi libertăţilor fundamen-
tale 195 

Complicitatea penală 597
Conceptul de ordine publică în statul de drept 

şi reglementarea lui în legislaţia RM 642 
Conceptul de suveranitate în dreptul internaţi-

onal contemporan 275
Condiţiile de acordare a protecţiei diplomati-

ce naţionalilor în dreptul internaţional public 
223 

Condiţiile de fond şi procedura adopţiei în le-
gislaţia RM 153 

Conduită legală şi justiţia 453
Confiscarea specială 397 
Consideraţiuni teoretice şi practice privind re-

alizarea efectivă a normelor de drept admi-
nistrativ în RM 102 

Contenciosul administrativ în RM 241 
Contrabanda şi modalităţile ei în reglementa-

rea legislaţiei penale a RM 366 
Contrabanda: aspecte juridico-penale 531 
Contractul comercial de vânzare-cumpărare 

internaţională 300 
Contractul de asigurare benevolă de persoa-

ne în RM 392
Contractul de concesiune 85
Contractul de vânzare-cumpărare a bunurilor 

imobile 443
Contractul international de vânzare-cumpăra-

re comercială 408 
Contractul internaţional de vânzare-cumpăra-

re 365 
Contractul normativ ca izvor de drept 445 
Controlul administrativ exercitat de executivul 

central asupra activităţii autorităţilor admi-
nistraţiei publice locale in RM 565 

Controlul asupra activităţii organelor adminis-
trative în dreptul comparat 71 

Conţinutul şi natura juridică a dreptului su-
biectiv de autor 166 

Convenţiile internaţionale ce reglementează 
Dreptul de autor şi Drepturile conexe şi im-
plementarea acestora ân sistemul naţional 
de Drept 584 

Coruperea pasivă şi coruperea activă în re-
glementarea legislaţiei penale a RM 410 

Criminalitatea minorilor – aspect penal, psiho-
logic, criminologic 487

Criminalitatea organizată la nivel transnaţio-
nal şi formele ei de manifestare în RM 178 

Curtea Constituţională – unica autoritate pu-
blică politico-jurisdicţională 646 
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Curţile cu Juraţi în procesul penal (conside-
rente cu privire la elaborarea concepţiei 
pentru RM) 246

Diferendul arabo-israelian ca situaţie de con-
flict în dreptul internaţional 545 

Diferenţierea şi individualizarea executării pe-
depsei închisorii 432

Documentul fals ca obiect material, produs şi 
mijloc de săvârşire a infracţiunii 475

Dreptul de servitute 593 
Drepturile omului: Aspecte juridico-filosofice 

183
Efectul juridic şi supremaţia dreptului Uniunii 

Europene 433 
Exercitarea acuzării în instanţa de fond: Pro-

bleme şi perspective 614 
Fenomenul migraţiei şi statutul juridic al străi-

nului în dreptul intrenaţional public 132 
Fondarea, înregistrarea şi personalitatea juri-

dică a societăţii comerciale 482 
Formarea organelor judiciare şi extrajudiciare 

în RSSM 265 
Formele infracţiunii intenţionate după fazele 

ei de desfăşurare 549
Fundamentarea ştiinţifică şi reglementarea 

normativă a drepturilor ecologice ale omu-
lui în RM 328 

Fundamentarea teoretică şi juridică a regio-
nalismului în RM 404

Gajul ca mijloc de garantare a executării obli-
gaţiilor 559 

Garanţii juridice privind drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului în RM 399 

Garanţiile realizării dreptului fundamental la 
muncă în RM 452

Ierarhizarea izvoarelor dreptului 530
Inadempimento e le garanzie per i vizi nella 

vendita dei beni di consume 148 
Incompatibilităţi legale în procesul exercitării 

dreptului la muncă 87
Independenţa puterii judecătoreşti 411
Influenţa formei de guvernare asupra instituţi-

ei şefului statului 516
Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei 

595
Infracţiuni în domeniul concurenţei (aspecte 

de drept penal) 571
Infracţiuni legate de prelevarea organelor sau 

ţesuturilor umane în reglementarea legisla-
ţiei penale contemporane 254

Instituţia avocatului parlamentar din RM: (cer-
cetată în aspect comparat) 149 

Instituţii de drept public din Basarabia în pri-
ma jumătate a secolului al XIX-lea (aspecte 
structurale şi funcţionale) 207 

instituţii fundamentale in dreptul privat 
Instituţii politice şi juridice româneşti în terito-

riul dintre Prut şi Nistru, în timpul ocupaţiei 
ruseşti 1818-1918 363 

Interesul: aspectul criminologic al problemei 
79 

Intermedierea dreptului comerţului internaţio-
nal 411

Izvoarele dreptului privat în Basarabia 560
Încheierea şi desfacerea contractului de mun-

că în sectorul privat. Privire comparativă în 
dreptul muncii din România şi RM 500

Judecata în primă instanţă în procesul penal 
al RM 277 

Jurisdicţia constituţională – modalitate supre-
mă a controlului constituţional într-un stat 
de drept 69

La République de Moldova et la Convention 
Européenne des Droits de l’Homme (RM şi 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omu-
lui) 93 

Latura subiectivă a infracţiunii în noua legis-
laţie penală 372

Legităţile evoluţiei instituţiei răspunderii juri-
dice (aspecte istorice, teoretice şi practice) 
161

Les relations entre l’Union européenne et 
l’ONU. Essai d’analyse juridique de la dy-
namique relationnelle entre les deux insti-
tutions 360

Liberarea de pedeapsa penală în reglemen-
tarea legislaţiei penale a RM 573 

Liberarea de răspundere penală în contextul 
legislaţiei RM 288 

Liberarea provizorie pe cauţiune în sistemul 
măsurilor preventive 427

Libertatea întrunirilor şi locul organelor aface-
rilor interne în asigurarea realizării ei 49 

Locul răspunderii subsidiare în sistemul răs-
punderii juridice civile 124 

Locul şi rolul Curţii de Conturi în cadrul siste-
mului organelor de stat 324

Locul şi rolul dreptului protecţiei sociale în sis-
temul de drept al RM 426 

Locul şi rolul preşedintelui RM în sistemul au-
torităţilor publice în asugurarea echilibrului 
în societate 292

Măsurile alternative privaţiunii de libertate în 
legislaţia penală a Republicii Moldova 377

Măsurile de prevenţie procesual penale în 
România şi RM 479

Mecanism organizaţional-juridic de adminis-
trare a organelor afacerilor interne: analiză 
sistemico-juridică 154 

Mecanisme şi instituţii în organizarea şi func-
ţionarea sistemului de administraţie publică 
locală de sorginte europeană 60

Mecanismul implementării actelor internaţio-
nale de mediu în dreptul naţional al RM 636 
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Metodica cercetării contrabandei 279 
Minorul în Legislaţia penală europeană 387 
Misiunile diplomatice ale statelor 350 
Misiunile diplomatice permanente 173 
Modele şi sisteme de administraţie publică a 

municipiilor capitală 417 
Modificarea actului constitutiv al societăţii co-

merciale 325
Moştenirea legală în legislaţia României com-

parativ cu legislaţia RM 112 
Natura juridică a arbitrajului comercial inter-

naţional 134
Natura juridică a contractului comercial inter-

naţional 383 
Natura juridică a teritoriului statului 61
Neutralitatea – parte componentă a sistemu-

lui de securitate colectivă 252
Ocrotirea constituţională a familiei în RM 244
Ocrotirea minorilor în dreptul internaţional pri-

vat 196
Organizarea socială şi de stat a Moldovei în 

sec. al XVII-lea 21
Organizarea şi activitatea avocaturii în RM 33 
Originea şi evoluţia deontologiei juridice 180
Parlamentul european: evoluţie şi probleme 

juridice 528
Participanţii la infracţiune şi particularităţile 

răspunderii lor 572 
Particularităţi de procedură penală în privinţa 

infractorilor minori 497 
Particularităţile aplicării sancţiunilor adminis-

trative în sfera bancară 40
Particularităţile protecţiei drepturilor copilului 

în dreptul internaţional public 582 
Perfecţionarea reglementării actelor de urmă-

rire penală în procesul penal al RM 437 
Perioada anterioară a perfectării contractului 

în dreptul românesc şi cel moldovenesc 99 
Persoana fizică în dreptul internaţional privat 39 
Piaţa de capital în Republica Moldova din 

perspectiva integrării europene 19 
Prevederile constituţionale în domeniul inte-

grităţii psihice a personalităţii şi realizarea 
lor juridică 632 

Prevenirea şi descoperirea infracţiunilor de 
corupţie 233 

Principiile democraţiei pluraliste în activitatea 
parlamentară 109 

Principiile dreptului: aspecte teoretico-practi-
ce 115

Principiile procedurii penale în Republica 
Moldova (Cercetare comparativă de drept 
procesual penal) 384 

Probaţiunea şi reintegrarea socială a infracto-
rilor supuşi probaţiunii: probleme criminolo-
gice şi de drept execuţional penal 538 

Problematica răspunderii penale a persoane-

lor juridice şi a altor subiecte colective de 
drept (analiza situaţiei prin prisma dreptului 
comparat) 304 

Probleme actuale ale calităţii de subiect de 
drept internaţional public contemporan 382 

Probleme ale controlului constitutionalităţii le-
gilor – studiu comparativ 556 

Probleme ale procesului constituţional în RM 
la etapa actuală 585

Probleme ale protecţiei mediului în procesul 
realizării unor Drepturi şi obligaţii constitu-
ţionale 617 

Probleme ale reformei administrativ-teritoriale 
în RM 232

Problemele răspunderii penale pentru infrac-
ţiunile săvarşite în sfera circulaţiei substan-
ţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi 
precursorilor acestora 316 

Problemele succesiunii statelor rezultate din 
reorganizarea teritorială a fostei URSS 512 

Problemele supuse referendumului (studiu în 
dreptul comparat) 402 

Problemele teoretico-practice a realizării 
dreptului într-un stat de drept 236 

Procedura în cazurile cu privire la contraven-
ţiile administrative 266

Protecţia drepturilor mamei şi copilului în con-
diţiile dezvoltării sociale stabile 228 

Protecţia drepturilor omului în activitatea de 
urmărire penală 309 

Protecţia drepturilor omului în justiţia constitu-
ţională a RM 640

Protecţia drepturilor personalităţii în dreptul 
internaţional privat 652

Protecţia mandatului parlamentar – meca-
nism inerent în realizarea suveranităţii na-
ţionale 57

Pruncuciderea: analiză juridico-penală şi cri-
minologică 282 

Raportul dintre interesul naţional şi interesul 
local în procesul descentralizării serviciilor 
publice 394 

Raporturile autorităţilor publice în administra-
rea patrimoniului unităţilor administrativ-te-
ritoriale 272 

Raporturile juridice administrative 186
Răspunderea administrativă în lumina legis-

laţiei RM 428
Răspunderea civilă a statului pentru prejudi-

ciul cauzat prin erori judiciare 99
Răspunderea civilă în raporturile de dreptul 

mediului 580 
Răspunderea în dreptul constituţional (Studiu 

juridico-сomparativ) 322 
Răspunderea juridică (probleme teoretice) 577
Răspunderea juridică civilă a cărăuşului pentru 

prejudiciu în cazul transportului aerian 388 
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Răspunderea juridică civilă pentru prejudiciul 
cauzat de produse defectuoase 342

Răspunderea minorilor pentru săvârşirea 
contravenţiilor administrative 209 

Răspunderea patrimonială a autorităţilor pu-
blice în RM 190 

Răspunderea penală a minorilor conform 
dreptului penal român şi al RM. Analiză 
comparativă 120

Răspunderea penală pentru acţiunile care 
dezorganizează activitatea penitenciarelor 
369 

Răspunderea penală pentru coruperea pasi-
vă 587

Răspunderea penală pentru escrocherie 114 
Răspunderea penală pentru infracţiuni legate 

de insolvabilitate 542
Răspunderea penală pentru infracţiuni săvâr-

şite în stare de ebrietate 262 
Răspunderea penală pentru infracţiunile le-

gate de creditare 470
Răspunderea penală pentru încălcarea legis-

laţiei funciare şi pentru construcţia neauto-
rizată 143 

Răspunderea penală pentru samavolnicie 
157

Răspunderea penală pentru tîlhărie 612
Reabilitarea persoanei în procesul penal 118 
Realizarea dreptului de recurs la Curtea Eu-

ropeană a Drepturilor Omului 505 
Recidiva infracţională: aspecte juridico-pena-

le şi criminologice 513 
Reforma judecătorească din a doua jumătate 

a secolului al XIX-lea în Basarabia 171 
Regimul juridic al companiilor multinaţionale 

107 
Regimul juridic al contractului de navlosire 

în dreptul comparat, cu specială privire la 
dreptul rusesc 170 

Regimul juridic al fluviilor de frontieră şi cola-
borarea statelor, privind utilizarea naţională 
şi protecţia mediului lor 25

Regimul juridic al succesiunii în dreptul inter-
naţional privat 555 

Regimul juridic al terenurilor agricole în RM 
637

Regimul juridic privind protecţia mediului în-
conjurător în dreptul internaţional public 
151 

Regimul penal şi procesual al infractorilor mi-
nori 117

Reglementarea constituţională a participării 
autorităţilor executive la procesul legislativ 
589

Reglementarea contractului de muncă în 
dreptul RM. Comparaţie cu dreptul româ-
nesc 508 

Reglementarea internaţională a drepturilor 
copilului 184 

Reglementarea juridică a impozitelor directe 
în România şi RM 29 

Reglementarea juridică a operaţiunilor de lea-
sing financiar în Republica Moldova 376 

Reglementarea juridică a relaţiilor privind 
operele de artă plastică 168 

Reglementarea juridică a relaţiilor, privind 
mărcile de produse şi de servicii în RM 181 

Reglementarea juridico-penală a evaziunii 
fiscale a întreprinderilor, instituţiilor şi orga-
nizaţiilor 624 

Reglementarea ştiinţifico-juridică a statutului 
cetăţenilor străini şi a apatrizilor în RM 520

 Reglementări juridice privind asistenţa socia-
lă a copilului şi a familiei cu copii în RM 176

Reprezentarea şi intermedierea – instituţii 
fundamentale în dreptul privat 393

Resocializarea penitenciară şi postpeniten-
ciară a persoanelor supuse pedepsei cu 
închisoare 495

Rolul autorităţilor publice în organizarea se-
curităţii circulaţiei rutiere 28 

Rolul, locul şi funcţiile procuraturii 604 
Rolul şi importanţa tehnicii legislative în as-

censiunea calităţii reglementării relaţiilor 
sociale 465 

Rolul şi locul poliţiei în statul de drept 305 
Rolul şi statutul juridic al autorităţilor adminis-

traţiei publice în soluţionarea problemelor 
copiilor în dificultate 385 

Semnăturile electronice în dreptul comerţului 
internaţional 242 

Sentinţa ca act al justiţiei penale 222 
Sentinţa în procesul penal al RM 17 
Sisteme de asistenţă socială în România şi 

RM. Puncte de interferenţă 249 
Societatea comercială – persoană juridică în 

economia de piaţă 352 
Soluţionarea litigiilor de muncă. Elemente de 

drept comparat 308
Spălarea banilor: aspecte juridico-penale 544 
Starea civilă în dreptul internaţional privat 455
Statutul administrativ juridic al organelor ad-

ministraţiei de stat în RM 532
Statutul administrativ-juridic al organelor se-

curităţii statului in RM şi optimizarea acti-
vităţii lor 588

Statutul juridic al combatantului în conflictele 
armate contemporane 146 

Statutul juridic al funcţionarului public în RM 
52 

Statutul juridic al minorităţilor etnice în RM 
456

Statutul juridic al organelor administraţiei de 
stat din RM 217
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Statutul juridic al persoanei fizice în dreptul 
internaţional privat 623

Structura dreptului de proprietate în RM 75 
Studiu comparativ asupra valenţelor juridice 

ale testamentului în dreptul civil român şi în 
dreptul civil al RM 284

Studiu de drept penal şi investigarea crimina-
listică a infracţiunii de pruncucidere 193 

Tendinţele evoluţiei doctrinelor juridice în Mol-
dova (1774-1859) 294 

Teoria raporturilor juridice: probleme, aspecte 
108 

Teoria şi practica urmăririi penale în procesul 
penal al României şi al RM 356 

Terorismul – crimă internaţională 42
Unele aspecte ale dreptului succesoral al RM 

204 
Unele aspecte ale eticii judiciare şi responsa-

bilitatea judecătorului în RM 463 
Unele aspecte ale succesiunii legale în RM la 

etapa actuală 478
Unele probleme de aplicare a principiului dis-

tincţiei în dreptul internaţional umanitar 330 
Uzufructul – dezmembrământ al dreptului de 

proprietate în temeiul legislaţiei RM 239 
Violul: studiu de drept penal şi investigarea 

judiciară a infracţiunii 442

* * * 
Административная юстиция в механизме 

защиты прав и свобод человека и граж-
данина в Российской Федерации 343

 Актуальные проблемы международно-
правового регулирования продажи ору-
жия в современном мире 320

Актуальные проблемы формирования ме-
ханизма власти в странах переходного 
периода 421 

Борьба СССР за справедливое разреше-
ние территориальных вопросов в пери-
од и после Второй мировой войны. Про-
блемы приобретения государственной 
территории в международном праве 630 

Бригадная форма организации и стимули-
рования труда: (Правовые аспекты) 532 

Верховный Суд республики как орган над-
зора за осуществлением правосудия по 
уголовным делам и судебного управле-
ния 355

Воззрения Дмитрия Кантемира на государ-
ство и право 494

Гарантии прав обвиняемого в советском 
уголовном процессе 378

Вопросы борьбы с хищениями в плодокон-
сервной промышленности (По материа-
лам Молдавской ССР) 651

Государственное регулирование народно-

хозяйственных отношений Молдавской 
АССР 333 

Государственное руководство народ-
ным хозяйством в Cоциалистической 
Pеспублике Румынии 396 

Государственный суверенитет: теоретико-
правовые аспекты 177 

Гражданско-правовая модель финансово-
го лизинга в Российской Федерации и 
Республике Молдова 176 

Гражданско-правовые вопросы перевозки 
грузов в контейнерах на железнодорож-
ном транспорте 440

Гражданско-правовые проблемы режима 
экономии в народном хозяйстве 521

Деятельность Совета Министров союзной 
республики по совершенствованию ор-
ганизационной структуры управления 
народным хозяйством (по материалам 
Молдавской ССР) 325

Заключение договора по советскому граж-
данскому праву 20 

Законодательство об индивидуальной тру-
довой деятельности в СССР 302

Замена уголовного наказания более мяг-
ким в процессе исполнения 185 

Значение вины в обязательствах из причи-
нения вреда 558 

Измерение как метод криминалистики и су-
дебного доказывания 631

Исполнение договора поставки в новых 
условиях хозяйствования 568 

Использование передового опыта органов 
внутренних дел по раскрытию и рассле-
дованию преступлений в целях совер-
шенствования криминалистической так-
тики и методики 142 

Классификация юридических фактов в уго-
ловном праве 301 

Конституционное право человека и граж-
данина на предпринимательскую дея-
тельность в Республике Молдова 579

Конституционное развитие Молдавской 
ССР в период зрелого социализма 213 

Koнституционный строй Республики 
Moлдова и Украины: (Сравнительно- 
правовой aнализ) 245 

Конституционные аспекты формирова-
ния правовой культуры в Rеспублике 
Mолдова в переходный период 643 

Криминологическая характеристика и 
предупреждение групповых форм тяж-
кой насильственной преступности 125

Личность преступника (криминологическое 
и уголовно-правовое исследование) 260 

Международное право и конституции со-
временных государств 435
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Местные органы государственной власти 
западных районов Молдавской ССР в 
период их становления (1940-1948 гг.) 
348 

Местные органы государственной власти 
Социалистической Республики Румы-
ния 188 

Методика расследования криминальных 
абортов 579 

Назначение наказания с учетом причин со-
вершенного преступления 259 

Научно-технический прогресс и трудовой 
договор 415 

Неимущественные права хозяйственных 
организаций 620 

О преступлениях против социалистиче-
ской системы хозяйства по советскому 
уголовному праву 84 

Обоснованный риск 256
Общественное объединение как форма 

реализации конституционного права на 
объединение в Российской Федерации 
358

Общественное устройство и управление 
Бесарабии в первой половине XIX века 
547 

Оправдательный приговор и его 
общественно-политическое значение 509

Организация аграрно-промышленных объ-
единений (административно-правовой 
аспект исследования) 243 

Основания возникновения и прекращения 
права личной собственности на жилой 
дом в СССР 418

Основные положения особенной части уго-
ловного кодекса Молдавской ССР (От-
личительные черты) 481

Основные черты уголовного судопроиз-
водства Социалистической Республики 
Румынии 302 

Особенности предварительного производ-
ства в уголовном процессе Народной Ре-
спублики Болгарии 390 

Особенности применения договора купли-
продажи в оптовой торговле 409

Особенности расследования убийств, свя-
занных с расчленением трупа 457

Особенности удержания как способ обе-
спечения исполнения обязательств 221 

Ответственность за мелкое хищение госу-
дарственного или общественного иму-
щества по уголовному законодательству 
Молдавской ССР 63

Ответственность за прогулы и самоволь-
ный уход с работы по советскому пра-
ву 504

Ответственность за распространение ве-

нерических заболеваний по советскому 
уголовному праву 110

Ответственность руководителя иных от-
ветственных лиц работодателя за нару-
шение законодательства о труде и охра-
не труда 553 

Охрана субъективных прав в порядке осо-
бого производства 219 

Первоначальный этап расследования пре-
ступлений (процессуальные и организа-
ционные аспекты) 361 

Перевод осужденных в исправительно-
трудовые колонии-поселения 319

Переговоры по условиям торговых догово-
ров 486 

Политика королевской Румынии против 
революционно-освободительного дви-
жения в Бессарабии (1918-1940 гг.) 258

Правовая культура в сфере реализации 
административно-правовых норм работ-
никами милиции 450

Правовая охрана селекционно-племенных 
достижений и осуществление прав 
авторов-селекционеров в СССР 353

Правовая охрана сельскохозяйственных 
культур от вредителей болезней и сор-
няков 488 

Правовое положение аграрно-
промышленных объединений 342

Правовое положение государственных 
аграрно-промышленных предприятий 
(вопросы правосубъектности и правово-
го режима имущества) 159 

Правовое положение производственно-
научного объединения по агрохимиче-
скому обслуживанию сельского хозяй-
ства Молдавской ССР 191 

Правовое регулирование заготовок фрук-
тов и винограда в СССР 626

Правовое регулирование лесного хозяй-
ства и охраны лесов 576 

Правовое регулирование лизинга в Респу-
блике Молдова и других государствах 
Содружества Независимых Государств 
318 

Правовое регулирование международных 
железнодорожных перевозок грузов со-
циалистических стран 345

Правовое регулирование процесса ресо-
циализации труда льгот и услуг для ин-
валидов в условиях становления много-
укладной экономики: на материалах Ре-
спублики Молдова 358 

Правовое регулирование увольнения за 
нарушения трудовой дисциплины 331 

Правовой режим договорных рек 67
Правовые формы руководства совета Ми-
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нистров союзной республики исполкома-
ми районных советов народных депута-
тов трудящихся (на материалах Молдав-
ской ССР) 225 

Предварительное внесудебное рассмо-
трение спора как предпосылка права на 
предъявления иска 199 

Предварительное следствие по делам лиц 
с физическими и психическими недо-
статками 551 

Предупреждение вовлечения несовершен-
нолетних в преступное или иное антиоб-
щественное поведение 95

Предупреждение хищений в сельскохо-
зяйственной сфере агропромышленного 
комплекса 297 

Проблемы женской преступности в Респу-
блике Молдова 638

Проблемы разделения властей в государ-
стве в переходном периоде 392 

Против фальсификации национально- го-
сударственного строительства в Молда-
вии (1924-1936) в буржуазной идеологии 
314 

Профессиональная правовая культура и 
её формирование у работников полиции 
Республики Молдова 100 

Процессуальное положение подозревае-
мого в уголовном процессе: (по законо-
дательству Украины и Молдовы) 89 

Процессуальные и методологические 
основы криминалистической экспертизы 
письма в следственной и судебной прак-
тике Молдавской ССР 251 

Развитие местных Советов народных де-
путатов Молдавской ССР на современ-
ном этапе 484

Расследование преступных нарушений 
правил охраны труда в сельском хозяй-
стве 570 

Реализация принципа социальной спра-
ведливости при осуществлении права 
собственности граждан 72

Советский государственный аппарат и 
основные тенденции его развития в 
условиях зрелого социализма 414 

Современная концепция развития госу-
дарственной службы в Республике Мол-
дова 616

Создание правовой системы Молдавской 
ССР 522 

Сравнительный анализ общих частей уго-
ловных законодательств Украины Рос-
сии и Израиля, а также некоторых осо-
бенностей общей части Уголовного ко-
декса Молдовы 340

Теоретические аспекты соотношения меж-
дународного и внутригосударственного 
права 503

Уголовно-правовая борьба с массовыми 
беспорядками 264 

Уголовно-правовые и криминологические 
проблемы борьбы с кражами индивиду-
ального имущества (на материалах Ре-
спублики Молдова) 347 

Управление горрайорганами внутренних 
дел обслуживающими одновременно го-
род и сельскую местность (организаци-
онный и правовой аспекты) 312 

Форма государственного устройства Мол-
давии: теоретико-исторический и право-
вой анализ 245

Формы участия профсоюзов в борьбе с те-
кучестью кадров. Социально-правовые 
аспекты 135
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