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Nr. Denumirea lucrării Date bibliografice 

Volumul, 

coli de 

autor 

Coautorii 

lucrării 

1. Factorii care influenţează 

activitatea organelor afacerilor 

interne. 

,,Legea şi Viaţa” nr. Nr. 4, 2008,  

p. 34-39. 0,6 
I. Guciac 

 

2. Rolul şi importanţa dreptului ca 

instrument al conducerii sociale.  

,, Legea şi Viaţa” nr. 3, 2008,  

p. 47-52. 
0,7 

_ 

 

3. Общие положения концепции, 

типов и требований, 

предъявляемых к 

административным решениям 

,,Закон и жизнь”, № 4, 2008,  

стр. 51-54. 
0,4 

_ 

 

4. Obiectivele şi funcţiile organelor 

afacerilor interne în condiţiile 

formării statului de drept  
 

Analele ştiinţifice ale Academiei ,, 

Ştefan cel Mare” a MAI, secţia Drept 

Public, Ediţia a VIII- a, 2008, p. 57.  
0,7 

_ 

 

5. Organele afacerilor interne - 

element al sistemului conducerii 

sociale.  

 

Analele ştiinţifice ale Academiei ,, 

Ştefan cel Mare” a MAI, Seria Drept 

Public, Ediţia a VIII- a, 2008, p. 63.  
0,8 

_ 

 

6. Consideraţii generale cu privire 

la metodologia aprecierii 

eficienţei activităţii organelor 

afacerilor interne 

Analele ştiinţifice ale Academiei 

,,Ştefan cel Mare” a MAI, ,,Probleme 

actuale de prevenire şi combatere a 

criminalităţii”, ed. a VIII-a, 2008, 

p.130. 

0,6 
_ 

 

7. Bazele metodice şi direcţiile 

principale ale activităţii analitice 

în OAI  
 

Analele ştiinţifice ale Academiei 

,,Ştefan cel Mare” a MAI, ,,Probleme 

actuale de prevenire şi combatere a 

criminalităţii”, Ed. VIII- a, 2008, 

p.16  

0,3 
I. Guceac 

 

8. Particularităţile mecanismului 

juridic de conducere a relaţiilor 

sociale 

 

Analele ştiinţifice ale Academiei  

,,Ştefan cel Mare” a MAI al R. 

Moldova, ediţia IX, 2009.  
0,4 

_ 

 

9. Metodica planificării de 

perspectivă şi curente şi bazele ei 

de organizare,  
 

Analele ştiinţifice ale Academiei ,, 

Ştefan cel Mare” a MAI, ediţia IX, 

2009.  
0,5 

_ 

 

10. Pronosticurile situaţiei 

criminogene, cheia succesului în 

contracararea crimuinalităţii.  

 

În Analele ştiinţifice ale Academiei ,, 

Ştefan cel Mare” a MAI, ediţia a 5 -

a, 2005. p. 60  
0,6 

_ 
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11. Rolul şi importanţa dreptului în 

activitatea de conducere socială, 

statornicirea ordinii şi autorităţii.  
 

 

 

Conferinţa ,,Rolul Curţii 

constituţionale în sistemul protecţiei 

drepturilor omului şi respectarea 

CEDO şi juristprudenţei CEDO în 

legislaţia naţională”,  Curtea 

Constituţională a R.M., Chişinău, 13-

14 decembrie 2007, p.200-207. 

0,9 I. Guceac.   

12. Delicvenţa juvenilă în Republica 

Moldova: tendinţe şi soluţii de 

prevenire  
 

Conferinţă naţională ,,Justiţia 

juvenilă în Republica Moldova” cu 

lansarea Raportului de evaluare 

privind Justiţia Juvenilă în Moldova 

şi a Proiectului ,,Reforma sistemului 

de justiţie juvenilă în Moldova”, 

Chişinău, 24-26 mai 2003. 

0,5 
_ 

 

13. Natura de conducere şi funcţiile 

de aplicare a normelor de drept,  

 

Conferinţa ştiinţifico-practică 

internaţională cu genericul  

,,Dimensiunea economico-juridică a 

globalizării”, organizată de IRIM, 

Chişinău,  16 mai 2008.  

0,4  

14. Dreptul la siguranţă – drept 

fundamental al persoanei.  

 

Conferinţa ştiinţifico-practică cu 

genericul ,,Securitatea persoanei în 

R. Moldova: cadrul legislativ şi 

factorul instituţional, organizată de 

Institutul de Istorie, Stat şi Drept al 

Academiei de ştiinţe a Moldovei, 

Chişinău, 29 iunie 2009,  

0, 11  
_ 

 

15. Aspecte privind încălcările 

drepturilor şi libertăţilor omului 

în regiunea transnistreană a 

Republicii Moldova.  
 

Conferinţa ştiinţifico-practică 

internaţională cu genericul  

,,Reafirmarea  drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale la 60 de ani 

ai declaraţiei universale a drepturilor 

omului”, organizată de USEM, CSM 

şi Baroul Avocaţilor din Moldova, 

Chişinău, Republica Moldova, 12 

decembrie 2008, p. 77.  

0,4 
_ 

 

16. Asistenţa acordată persoanelor 

care au suferit un prejudiciu în 

rezultatul crimelor.  

 

Training cu genericul ,,Parteniriat 

pentru Drepturile Omului”  organizat 

de Ministerul Justiţiei din Republica 

Moldova , Chişinău, , 12 mai 2010,   

0,5  
_ 

 

17. Acţiunile organisatorico-practice 

întreprinse de MAI întru 

executarea Legii republicii 

Moldova cu privire la 

combatreea terorismului.  

 

Conferinţa ştiinţifico-practică 

republicană cu genericul ,,Aplicarea 

tehnologiilor moderne în procesul de 

instruire a funcţionarilor de poliţie şi 

a ofiţerilor trupelor de carabinieri în 

instutuţiile de învăţămînt ale MAI 

privind prevenirea şi contracararea 

terorismului”. Academia ,,Ştefan cel 

Mare” a MAI, Chişinău, 29 martie 

2002, p. 41 

0,3 
_ 
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18. Aspectele privind colaborarea 

instituţiilor de resort şi 

Programul de Asistenţă pentru 

prevenirea abuzului şi traficului 

de droguri.  

 

Conferinţa ştiinţifico-practică 

regională cu genericul ,,Organizarea 

companiilor de prevenire a 

consumului de droguri în Belarus, 

Ucraina şi Moldova”, organizată de 

UE şi PNUD Moldova, Chişinău, 28 

noiembrie 2005, PRESS RELEASE  

0,3  

19. Sporirea rolului MAI şi 

Serviciului de grăniceri în 

procesul de consolidare a 

cooperării organelor de drept în 

domeniul de management 

integral al frontierii de stat.  

 

Conferinţa ştiinţifico-practică 

internaţională cu genericul 

,,Delimitarea şi demarcarea 

frontierilor de stat. Experienţa 

internaţională”, organizată de 

Institutul de relaţii internaţionale din 

Moldova, Chişinău, 22 octombrie  

2010, Revista ,,Relaţii Internaţionale 

PLUS,”, p. 68  

0,2   

20. Probleme existente şi 

perspectivele de soluţionare a 

diferendului transnistrean. Rolul 

Federaţiei Ruse, ca garant, în 

reglementarea acestui conflict 

îngheţat.  

 

Conferinţa ştiinţifică cu genericul 

,,20 de ani de la începutul acţiunilor 

de luptă de la Nistru pentru apărarea 

integrităţii şi independenţei R. 

Moldova (1992),  organizată de 

Institutul de Istorie, Stat şi Drept al 

Academiei de ştiinţe a Moldovei, 

Ministerul Apărării al Republica 

Moldova, Chişinău, 1 martie 2012  

0, 8  

21. Modernizarea instituțională a 

MAI - obiectiv prioritar al 

programului de guvernare 

"Integrare europeană: Libertate, 

Democrație,    Bunăstare".  

 

Conferinţa ştiinţifico-practică 

internaţională cu genericul ,,Teoria şi 

practica administrării publice”, 

organizată de Academia de 

Administrare Publică pe lîngă 

Preşedintele R. Moldova, Chişinău, 

21 mai 2010, p. 90 

0,6   

22. Rolul opinei publice în aprecierea 

performanţelor poliţiei.        
Conferinţă practică  cu genericul 

,,Performanţele Justiţiei Penale prin 

prisma Drepturilor Omului”, 

organizată de Fundaţia Soros-

Moldova, Chişinău, 29 aprilie 2010  

0,2   
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