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Lista lucrărilor 

ştiinţifice, ştiinţifico-metodice şi didactice 

pentru perioada 2010-2020 

 

ale Dlui Cornel  OSADCII,  

dr. în drept, conf. univ. 

  

Lucrări ştiinţifice 

 

1. Monografii. 

2. Articole în reviste ştiinţifice. 

3. Articole în culegeri ştiinţifice: 

3.1. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare). 

3.2. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova): 

3.2.1. Riscurile la care este expus personalul penitenciar în cadrul activităţii de serviciu. În: 

Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Evaluarea şi prevenirea riscurilor 

la care sunt expuşi colaboratorii organelor afacerilor interne şi ai altor organe de drept”, 26-

27 octombrie 2010. Chişinău: Tipogr. „BONS OFFICES”, 2010, cu raport. 

3.2.2. Contracararea traficului de copii în unele state europene. În: Materialele Conferinţei 

ştiinţifico-practice internaţionale „Probleme actuale privind combaterea traficului de femei”, 

02-03 iunie 2011, Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2011, p. 72-79. 

3.2.3. Probleme şi perspectiva cesiunii poliţiei judecătoreşti către Ministerul Justiţiei. În: 

Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Reformarea Ministerului 

Afacerilor Interne şi a subdiviziunilor subordonate: probleme, soluţii şi perspective de 

realizare”, 19 aprilie 2011. Chişinău: Tipogr. Centrală, 2011. 

3.2.4. Criminalitatea penitenciară: aspecte cantitative şi calitative. În: Materialele Conferinţei 

ştiinţifico-practice internaţionale „Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi Comunităţii 

Statelor Independente: evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere”, 12-13 iunie 

2012, Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2012. 

3.2.5. Factori criminogeni ai terorismului (în coautorat), În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-

practice internaţionale „Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului 

contemporan”, 16 martie 2017, Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2017, p. 59-

64. 



 2 

7. Lucrări ştiinţifico-metodice şi didactice: 

7.1. OSADCII Cornel, (în coautorat cu Rusu O.), Modele de documente întocmite în instituţiile 

penitenciare. Material didactic pentru lecţiile practice la specializarea „Drept execuţional 

penal”, Chişinău, 2012, 80 p. 6 c.a. 

7.2. OSADCII Cornel, (în coautorat cu Rusu O., Burbulea C., Bargan E.), Instrucţiunea cu 

privire la metodologia exercitării controlului  şi evidenţei asupra preveniţilor de către 

serviciul poliţiei ordine publică (material didactic), Chişinău, 2012, 31 p. 3 c.a. 

 

9. Ghiduri metodice/metodologice: 

9.1. OSADCII Cornel, (în coautorat cu Rusu O.),  Ghid privind drepturile deţinuţilor. Material 

didactic la specializarea „Drept execuţional penal”,  Chişinău, 2012, 65 p. 5 c.a. 


