Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume, prenume
Adresă

LARII Iurie
str. Gh. Asachi 21, MD 2009, mun. Chişinău, Republica Moldova

Telefon

Serviciu: :
+373-22-72-51-33

E-mail

iulari72@gmail.com

Data naşterii
Sex
Naţionalitate
Stare civilă

10 martie 1972
masculin
moldovean
căsătorit, 3 copii

Locul de muncă

Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM

Mobil:
+373 79402873

Experienţă
profesională
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM,
mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 21
Învăţământ superior
2013 – prezent
Director al Departamentului știință; Prorector pentru știință;
Profesor universitar (prin cumul) al Catedrei Drept penal și criminologie
Activităţi:
- organizarea şi monitorizarea activităţii ştiinţifice;
- implementarea standardelor educaţionale şi de cercetare;
- participarea şi organizarea conferinţelor, congreselor, simpozioanelor,
meselor rotunde în domeniul dreptului, securităţii şi ordinii publice;
- organizarea procesului de cercetare;
- desfăşurarea procesului de studii.
Responsabilităţi:
- realizarea tuturor sarcinilor ce decurg din funcţia ocupată;
- atitudine demnă şi exemplară atât pentru colegi şi studenţi, cât şi pentru
comunitate;
- responsabilitate pentru conţinutul lucrărilor, exigenţa şi corectitudinea
evaluării studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor etc.
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM,
mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 21
Învăţământ superior

Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

2008-2013
Prorector pentru ştiinţă;
Conferenţiar universitar (prin cumul) al Catedrei Ştiinţe penale
Activităţi:
- organizarea şi monitorizarea activităţii ştiinţifice;
- implementarea standardelor din domeniul cercetărilor ştiinţifice;
- organizarea măsurilor cu caracter ştiinţific la nivel naţional şi
internaţional (conferinţe, congrese, simpozioane, mese rotunde etc.);
- organizarea procesului de cercetare în cadrul instituţiei.
Responsabilităţi:
- realizarea tuturor sarcinilor ce decurg din funcţia ocupată;
- atitudine demnă şi exemplară atât pentru colegi, cât şi pentru comunitate;
- responsabilitate pentru conţinutul lucrărilor, exigenţa şi corectitudinea
evaluării studenţilor etc.
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM,
mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 21
Învăţământ superior

2003-2008
Şef al Doctoratului
Activităţi:
- asigurarea realizării procesului de instruire a doctoranzilor;
- monitorizarea activităţilor didactice, metodice şi ştiinţifice desfăşurate în
cadrul doctoratului conform standardelor specifice domeniului de referință;
- elaborarea planurilor de învăţământ şi a altor planuri de activitate ale
doctoratului;
- coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul doctoratului.
Responsabilităţi:
- organizarea oportună şi calitativă a tuturor activităţilor didactice
şi ştiinţifice în cadrul doctoratului;
- realizarea unui sistem eficient de măsuri de asigurare a activităţilor
extraauditoriale ale doctoranzilor;
- identificarea problemelor existente în cadrul procesului de studii
doctorale şi înlăturarea acestora etc.
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM,
mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 21
Învăţământ superior

1997-2003
Lector asistent, lector al Catedrei Drept penal şi criminologie
Activităţi:
- realizarea activităţilor didactice și științifico-didactice;
- participarea la conferinţe, congrese, simpozioane, mese rotunde ce
vizează domeniul dreptului, securităţii şi ordinii publice;
- desfăşurarea activităţilor extracuriculare şi de consultare a studenţilor.
Responsabilităţi:
- realizarea tuturor sarcinilor ce decurg din funcţia ocupată;
- atitudine demnă, morală şi exemplară;
- responsabilitate pentru conţinutul lecţiilor desfăşurate, exigenţa
şi corectitudinea evaluării studenţilor etc.

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Discipline principale
studiate / competenţe
dobândite
Numele şi tipul
instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de
formare
Nivelul in clasificarea
naţionala sau
internaţionala
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Discipline principale
studiate / competenţe
dobândite

Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, str. Gh. Asachi, 21
Învăţământ superior

1998-2003
Studii superioare de doctorat
Modulul: Drept penal; Criminologie; Drept procesual penal; Criminalistică
- cunoaşterea cadrului normativ în domeniul ştiinţelor penale;
- identificarea şi soluţionarea problemelor de specialitate şi stabilirea
priorităţilor cercetării în domeniul ştiinţelor penale
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, str. Gh. Asachi, 21

Diplomă de doctor în drept

1997-1998
Studii superioare de masterat
Modulul: Drept penal; Criminologie; Drept procesual penal; Psihopedagogie
- cunoaşterea cadrului normativ în domeniul ştiinţelor penale;
- identificarea şi soluţionarea problemelor legate de domeniul ştiinţelor
penale;
- aplicarea metodelor psihopedagogice de predare a ştiinţelor juridice
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, str. Gh. Asachi, 21

Numele şi tipul
instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de
formare
Nivelul in clasificarea
Diplomă de master în drept
naţionala sau
internaţionala
Perioada
1992-1997
Calificarea / diploma
Licenţiat în drept
obţinută
Discipline principale
Teoria generală a statului şi dreptului; Drept Constituţional; Drept civil; Drept
studiate / competenţe
administrativ; Drept procesual civil; Dreptul familiei; Drept internaţional; Drept
dobândite
penal; Criminologie; Criminalistică etc.
- utilizarea şi interpretarea corectă a actelor legislative;
- acordarea de consultaţii şi recomandări juridice corecte;
- elaborarea documentelor cu caracter juridic;
- reprezentarea părţilor în procese juridice etc.
Numele şi tipul
Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare” a MAI al RM
instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de
formare
Nivelul in clasificarea
Diplomă de licenţă. Nu există gradări la nivel naţional
naţionala sau
internaţionala

Aptitudini şi
competenţe personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba rusă

Limba engleză

Română

Înţelegere
Ascultare
Citire

Vorbire
Scriere
Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C2 experi- C2 experi- C2 experi- C2 experi- C2 experimentat
mentat
mentat
mentat
mentat
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B2 indepen- B2 indepen- B1 indepen- B1 indepen- B1 independent
dent
dent
dent
dent
(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi
sociale și de
comunicare

- spirit de echipă;
- bună capacitate de comunicare obţinută în procesul de predare şi în
activitatea de conducere a colectivelor de muncă

Competenţe şi
aptitudini
organizatorice

- organizarea de activităţi cu caracter didactic şi ştiinţific (mese rotunde,
conferinţe, seminare, simpozioane);
- abilităţi manageriale de conducere a colectivelor de muncă

Competenţe şi
aptitudini tehnice

- o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii, fiind responsabil de
procesul implementării standardelor de cercetare în cadrul Academiei, precum şi
supravegherea realizării deciziilor din acest domeniu adoptate de Consiliul
ştiinţific şi/sau de Senatul instituţiei

- utilizarea eficientă a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel şi
Competenţe şi
PowerPoint)
cunoştinţe de utilizare a
calculatorului
Alte activități şi
competenţe

- Preşedinte al Consiliului ştiinţific din cadrul Academiei „Ştefan cel
Mare”;
- Vicepreședinte al Seminarului științific de profil;
- Secretar ştiinţific al Consiliului ştiinţific specializat din cadrul Academiei
„Ştefan cel Mare”.

Informaţii
suplimentare

Principalele publicaţii ştiinţifice:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Anexe

Infracțiunea continuată (prelungită) în dreptul penal – legislație, teorie
și practică judiciară. Chișinău: Tipogr. Academiei „Ştefan cel Mare”,
2016, 193 p. ISBN 978-9975- 121-23-1.
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor omului în materia dreptului
penal. Suport de curs. Chişinău: Editura „Cartea Militară”, 2019, 138 p.
ISBN 978-9975-3362-8-4.
Criminologie. Ediţie revizuită şi adăugită. Chişinău: Editura „Cartea
Militară”, 2020. 290 p. ISBN 978-9975-3366-1-1.
Formarea profesională a cadrelor pentru organele de drept și
funcționarea justiției în perioada regimului totalitar comunist. Chişinău:
Tipogr. Academiei „Ştefan cel Mare”, 2017, 198 p. ISBN 978-9975-12140-8.
Prevenirea și combaterea traficului ilicit de droguri. Ghid metodic.
Chișinău: Tipogr. Academiei „Ștefan cel Mare”, 2020, 210 p. ISBN 9789975-121-66-8.
Prevenirea infracțiunilor de exploatare sexuală a femeilor și copiilor.
Ghid metodic. Chișinău: Tipogr. Academiei „Ștefan cel Mare”, 2020. 94
p. ISBN 978-9975-121-69-9.
Criminalitatea violentă în Republica Moldova: tendințe generale, cauze
și condiții. Chișinău: Tipogr. Academiei „Ştefan cel Mare”, 2018, 40 p.
ISBN 978-9975-121-43-9.
Segmentul transnistrean din Republica Moldova – impediment în
prevenirea şi combaterea criminalităţii naţionale şi transnaţionale. În:
Materialele sesiunii ştiinţifice cu participare internaţională: „Uniunea
Europeană – spaţiu de libertate, securitate şi justiţie”, din 24 noiembrie
2011 (Bucureşti, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”). Volumul
I. Craiova: Editura SITECH, 2011, p. 26-30. ISBN 978-606-11-2011-6.
Criteria for standardization of police personnel system. In: „Archibald
Reiss Days”. International Scientific Conference. Vol. II. Belgrade:
Academy of Criminalistic and Police Studies, 2014, p. 145-155. UDC
005.96:351.74/.75(478); 331.101.262:351.74/.75(478); ISBN 978-867020-190-3; 978-86-7020-279-5.
The influence of economic and socio-cultural factors on criminality. In:
Кримiнологiчна безпека населених пунктів. Матеріали Міжнародної
науково-практичної конференції 31 липня 2020 року. Маріуполь,
2020, p. 190-198. ISBN 978-617-7679-33-1.

La solicitare, pot fi anexate copii ale diplomelor, certificatelor, publicațiilor
etc.

