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Nr. Denumirea lucrării Date bibliografice 

Volumul, 

coli de 

autor 

Coautorii 

lucrării 

1. Aspecte de comparaţie asupra 

noului Cod de procedură 

penală al RM şi vechiul Cod 

ce vizează reglementarea 

sentinţelor judecătoreşti.  

 

Legea şi viaţa nr. 3. Chişinău, 

2003, p. 40-41, ISSN 1810 – 

309 X.     
0,2 

_ 

 

2. Sentinţa de condamnare - 

soluţia care denotă legalitatea 

şi temeinicia activităţii 

organelor judiciare şi de 

urmărire penal.  

 Legea şi viaţa nr. 4.Chişinău, 

2003, p. 54-55, ISSN 1810 – 

309 X.     

  
 

0,2 
_ 

 

3. Unele aspecte privind originea, 

definiţia şi importanta 

sentinţei ca act al justiţiei 

penale. 

Legea şi viaţa nr. 6. Chişinău, 

2003, p. 59-60, ISSN 1810 – 

309 X.      
 

0,3 
_ 

 

4. Legalitatea, temeinicia şi 

motivaţia sentinţei judiciare – 

una dintre garanţiile respectării 

drepturilor şi libertăţilor 

omului într-un stat de drept.       

Legea şi viaţa nr. 2. Chişinău, 

2004, p. 46-47, ISSN 1810 – 

309 X.     

      
 

0,3 
_ 

 

5. Sentinţa de achitare – o formă 

importantă de reabilitare a 

persoanei nevinovate în 

procesul penal . 

Legea şi viaţa nr. 3. Chişinău, 

2004, p. 39-42, ISSN 1810 – 

309 X.     
0,3 

_ 

 

6.  Respectarea principiului 

constituţional prezumţia 

nevinovăţiei la deliberarea 

sentinţei de achitare.  

Legea şi viaţa nr. 5. Chişinău, 

2004, p. 30-32, ISSN 1810 – 

309 X . 
 

0,3 
_ 

 

7. Sentinţa de încetare a 

procesului penal – o 

modalitate de soluţionare a 

cauzei în cazul stabilirii unei 

circumstanţe ce împiedică 

condamnarea persoanei sau 

cînd nu este justificată . 

Legea şi viaţa nr. 11. Chişinău, 

2004, p. 33-37, ISSN 1810 – 

309 X . 
0,3 

_ 

 



8. Pronunţarea sentinţei – 

moment decisiv din care  

sentinţa obţine puterea unui 

act procesual. 
 

Legea şi viaţa nr. 12. Chişinău, 

2004, p. 39-41, ISSN 1810 – 

309 X.     
 

0,3 
_ 

 

9. Dreptul nevinovatului la 

reabilitare în faţa instanţei de 

judecată în urma achitării lui.       

 

 

 

 

 

 
 

Materialele Conferinţei 

Internaţionale teoretico –

ştiinţifice: „Problemele actuale 

ale ştiinţelor şocio-umane în 

condiţiile integrării europene ” 

, Chişinău, 2006, p. 487-492,  

ISBN 978-9975-78-017-9. 

0,4 

 

Rodica 

CUCIUR

CĂ  

 

 

 
 

 

10. Echitatea – cerinţă necesară la 

pronunţarea sentinţelor 

judiciare. 

Materialele Conferinţei 

Internaţionale teoretico –

ştiinţifice: „Problemele actuale 

ale ştiinţelor şocio-umane în 

condiţiile integrării europene ”, 

Chişinău, 2006, p.630 -631, 

ISBN 978-9975-78-017-9. 
 

0,18 

Rodica 

CUCIUR

CĂ  
 

 

11. Participarea reprezentanţilor 

legali la examinarea cauzelor 

penale privind minorii. 

Legea şi viaţa nr. 10. Chişinău, 

2008, p. 15-16, ISSN 1810 – 

309 X.   
 

0,35 
Victor 

GORI  

12. Unele aspecte ale 

problematicii privind 

delimitarea şi demarcarea 

frontierelor de stat.  

 
 

Relaţii Internaţionale Plus. 

Materialele Conferinţei 

Internaţionale ştiinţifico-

practice:„Delimitarea şi 

demarcarea frontierelor de 

stat.” Experienţa 

internaţională”, IRIM, 

Chişinău, 2011, p.132-135, 

ISSN 1857- 4440.   

0,3 

Rodica 

CUCIUR

CĂ  
 

13.  Приговор как властный акт, 

завершающий уголовное 

судопроизводство.  

 

 

 
 

 Simpozion ştiinţific 

internaţional //Sisteme 

informaţionale geografice, 

Ediţia XIX. Chişinău, 

06.10.2011, p.291-296, ISBN 

978-9975-64-215-6. 
      

0,3 

Artur 

AIRAPET

EAN  



14. Договор комиссии в 

конструкции гражданского 

законодательства 

республики молдова. 

Simpozion ştiinţific 

internaţional // Sisteme 

informaţionale geografice, 

Ediţia XIX. Chişinău, 

06.10.2011, p.308-313, ISBN 

978-9975-64-215-6.      
 

0,35 

 

Artur 

AIRAPET

EAN  
 

15. Prevenirea şi contracararea 

fenomenului negativ - 

abandonarea terenurilor 

agricole: reglementări şi 

soluţii. 
 

Legea şi viaţa nr.1. Chişinău, 

2013, p.55-58, ISSN 1810 – 

309 X. 
0,5 

_ 

 

16. Reglementarea  juridică a 

acordării asistenţei 

juridice internaţionale în 

materie penală  şi soluţii 

de implimentare.        
 

Legea şi viaţa nr.5. 

Chişinău, 2013, p.14-18,  

ISSN 1810 – 309X. 
 

0,5 

Rodica 

CUCIUR

CĂ  
 

17. Iniţiative şi măsuri 

legislative europene 

privind prevenirea şi 

combaterea migraţiei 

ilegale.  
     

Legea şi viaţa nr.4. 

Chişinău, 2013, p.30-33,  

ISSN 1810 – 309X. 
     

0,5 

 

Rodica 

CUCIUR

CĂ  
 

 

18. Condiţii de exercitare a 

acţiunii civile în procesul 

penal.  

Avocatul poporului nr.4-

Chişinău, 2013, p.5-9, ISSN 

1810-7141 

0,5 
Elena 

BUGUŢĂ 

19. Protecţia drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale 

persoanei în cadrul aplicării 

măsurilor de constrângere sub 

forma  reţinerii.                                                                   

 
 

Materialele Conferinţei 

ştiinţifico-practice 

internaţionale:„Dezvoltarea 

învăţămantului 

superior,societăţii democratice 

şi economiei de piaţă în context 

european.”, Universitatea “ 

Perspectiva INT”, Chişinău, 

2013 (în ediţie)  
 

0,5 

Rodica 

CUCIUR

CĂ  
 



20. Particularităţile pregătirii spre 

examinare a cauzelor privind 

minorii în instanţele 

judecătoreşti.   

   
 

Materialele simpozionului 

ştiinţific 

internaţional,consacrate 

aniversării a 80 de  ani a 

UASM:„Lucrări ştiinţifice 

volumul 33.Cadastru şi 

Drept.”,UASM, Chişinău, 

2013, p.187-190, ISBN 978- 

9975- 64-245-3. 
 

0,5 

Rodica 

CUCIUR

CĂ  
 

21. Implimentarea principiilor 

generale la aplicarea legislaţiei 

procesual penale privind 

minorii.  
 

 Materialele simpozionului 

ştiinţific nternaţional,consacrate 

aniversării a 80 de  ani a 

UASM:„Lucrări ştiinţifice 

volumul 33.Cadastru şi 

Drept.”,UASM, Chişinău, 

2013, p.190-195, ISBN 978- 

9975- 64-245-3.    
 

0,5 

Rodica 

CUCIUR

CĂ  
 

22. Răspunderea pentru 

încălcarea drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale 

ale  persoanei la etapa 

urmăririi penale  a  

procesului penal - 

premisă pentru edificarea 

unui stat de drept. 
 

Materialele conferinței 

internaţionale științifico-

practice, Odesa, 2013, p. 163-

168. 

 
 

 

 

 

 

 

0,5 
Svetlana 

PRODAN 
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