
APROB ________________ 

Prorector pentru studii 

şi management al calităţii, 

dr. în drept, conf. univ. 

                 CHIRIŢA Valentin 

 

O R A R U L 

lecţiilor în cadrul studiilor superioare de doctorat, ciclul III 

perioada de studii 05.12.2018 – 21.12.2018 

 

PROFILUL DREPT PENAL 

 

Ziua Ora 
Specialitatea –  

DREPT PENAL ŞI EXECUŢIONAL 

PENAL 

Specialitatea –  

CRIMINOLOGIE 

Specialitatea –  

DREPT PROCESUAL 

PENAL 

Specialitatea –  
CRIMINALISTICĂ, EXPERTIZĂ 

JUDICIARĂ, INVESTIGAŢII 

OPERATIVE 

Miercuri 

05.12.2018 

15.00 – 16.20 
 

16.30 – 17.50 

18.00 – 19.20 

Teoria infracţiunii şi a contravenţiei (V. Ursu) (pr.) 

Politici actuale privind sistemul 

execuţional-penal în RM  

(O. Rusu) (pr.) 

Politici actuale privind sistemul 

execuţional-penal în RM  

(O. Rusu) (pr.) 

Investigarea ştiinţifico-

criminol. a criminalităţii 

(Iu. Larii) (pr.) 

Investigarea ştiinţifico-

criminol. a criminalităţii 

(Iu. Larii) (pr.) 

Probleme actuale de drept 

procesual penal 

(Iu. Odagiu) (pr.) 

Probleme actuale de drept 

procesual penal 

(Iu. Odagiu) (pr.) 

Teoriile ştiinţei 

criminalistice 

(C. Rusnac) (pr.) 

Teoriile ştiinţei 

criminalistice 

(C. Rusnac) (pr.) 

Joi 

06.12.2018 

15.00 – 16.20 

 

 

16.30 – 17.50 

18.00 – 19.20 

Politici actuale privind sistemul 

execuţional-penal în RM  

(O. Rusu) (pr.) 

Investigarea ştiinţifico-

criminol. a criminalităţii 

(Iu. Larii) (pr.) 

Probleme actuale de drept 

procesual penal 

(Iu. Odagiu) (pr.) 

Teoriile ştiinţei 

criminalistice 

(C. Rusnac) (pr.) 

Jurisprudenţa CEDO în materie penală (R. Cojocaru) (pr.) 

Jurisprudenţa CEDO în materie penală (R. Cojocaru) (pr.) 

Investigarea infracţiunilor informatice (I. Bulai) (pr.) 

Investigarea infracţiunilor informatice (I. Bulai) (pr.) 

Vineri 

07.12.2018 

15.00 – 16.20 
 

16.30 – 17.50 

 

 

18.00 – 19.20 

Jurisprudenţa CEDO în materie penală (R. Cojocaru) (pr.) Investigarea infracţiunilor informatice (I. Bulai) (pr.) 

Politici actuale privind sistemul 

execuţional-penal în RM  

(O. Rusu) (pr.) 

Politici actuale privind sistemul 

execuţional-penal în RM  

(O. Rusu) (sem.) 

Investigarea ştiinţifico-

criminol. a criminalităţii 

(Iu. Larii) (pr.) 

Investigarea ştiinţifico-

criminol. a criminalităţii 

(Iu. Larii) (sem.) 

Probleme actuale de drept 

procesual penal 

(Iu. Odagiu) (pr.) 

Probleme actuale de drept 

procesual penal 

(Iu. Odagiu) (sem.) 

Teoriile ştiinţei 

criminalistice 

(C. Rusnac) (pr.) 

Teoriile ştiinţei 

criminalistice 

(C. Rusnac) (sem.) 



Luni 

10.12.2018 

15.00 – 16.20 
 

16.30 – 17.50 

18.00 – 19.20 

 

Teoria infracţiunii şi a contravenţiei (V. Ursu) (pr.) 

Deontologia cercetării ştiinţifice şi metodica elaborării lucrărilor ştiinţifice (V. Harabara) (pr.) 

Deontologia cercetării ştiinţifice şi metodica elaborării lucrărilor ştiinţifice (V. Harabara) (pr.) 

Marţi 

11.12.2018 

15.00 – 16.20 

 

 

16.30 – 17.50 

18.00 – 19.20 

Politici actuale privind sistemul 

execuţional-penal în RM  

(O. Rusu) (sem.) 

Investigarea ştiinţifico-

criminol. a criminalităţii 

(Iu. Larii) (sem.) 

Probleme actuale de drept 

procesual penal 

(Iu. Odagiu) (sem.) 

Teoriile ştiinţei 

criminalistice 

(C. Rusnac) (sem.) 

Deontologia cercetării ştiinţifice şi metodica elaborării lucrărilor ştiinţifice (V. Harabara) (pr.) 

Deontologia cercetării ştiinţifice şi metodica elaborării lucrărilor ştiinţifice (V. Harabara) (pr.) 

 

Miercuri 

12.12.2018 

15.00 – 16.20 

 

 

16.30 – 17.50 

18.00 – 19.20 

Jurisprudenţa CEDO în materie penală  

(R. Cojocaru) (sem.) 

Investigarea infracţiunilor informatice  

(I. Bulai) (sem.) 

 

Teoria infracţiunii şi a contravenţiei (V. Ursu) (pr.) 

Teoria infracţiunii şi a contravenţiei (V. Ursu) (pr.) 

 

Joi 

13.12.2018 

15.00 – 16.20 

 

16.30 – 17.50 

18.00 – 19.20 

Jurisprudenţa CEDO în materie penală (R. Cojocaru) (pr.) Investigarea infracţiunilor informatice (I. Bulai) (pr.) 

Teoria infracţiunii şi a contravenţiei (V. Ursu) (sem.) 

Teoria infracţiunii şi a contravenţiei (V. Ursu) (sem.) 

 

Vineri 

14.02.2018 

15.00 – 16.20 
 

16.30 – 17.50 

 

 

18.00 – 19.20 

 

 

Teoria infracţiunii şi a contravenţiei (V. Ursu) (pr.) 

Politici actuale privind sistemul 

execuţional-penal în RM  

(O. Rusu) (pr.) 

Politici actuale privind sistemul 

execuţional-penal în RM  

(O. Rusu) (pr.) 

Investigarea ştiinţifico-

criminol. a criminalităţii 

(Iu. Larii) (pr.) 

Investigarea ştiinţifico-

criminol. a criminalităţii 

(Iu. Larii) (pr.) 

Probleme actuale de drept 

procesual penal 

(Iu. Odagiu) (pr.) 

Probleme actuale de drept 

procesual penal 

(Iu. Odagiu) (pr.) 

Teoriile ştiinţei 

criminalistice 

(C. Rusnac) (pr.) 

Teoriile ştiinţei 

criminalistice 

(C. Rusnac) (pr.) 

Luni 

17.12.2018 

15.00 – 16.20 

 

 

 

16.30 – 17.50 

18.00 – 19.20 

 

Politici actuale privind sistemul 

execuţional-penal în RM  

(O. Rusu) (sem.) 

Investigarea ştiinţifico-

criminol. a criminalităţii 

(Iu. Larii) (sem.) 

Probleme actuale de drept 

procesual penal 

(Iu. Odagiu) (sem.) 

Teoriile ştiinţei 

criminalistice 

(C. Rusnac) (sem.) 

 

Deontologia cercetării ştiinţifice şi metodica elaborării lucrărilor ştiinţifice (V. Harabara) (pr.) 

Deontologia cercetării ştiinţifice şi metodica elaborării lucrărilor ştiinţifice (V. Harabara) (sem.) 



Marţi 

18.12.2018 

15.00 – 16.20 
 

16.30 – 17.50 

18.00 – 19.20 

Teoria infracţiunii şi a contravenţiei (V. Ursu) (pr.) 

Deontologia cercetării ştiinţifice şi metodica elaborării lucrărilor ştiinţifice (V. Harabara) (pr.) 

Deontologia cercetării ştiinţifice şi metodica elaborării lucrărilor ştiinţifice (V. Harabara) (sem.) 

Miercuri 

19.12.2018 

15.00 – 16.20 

 

 

16.30 – 17.50 

18.00 – 19.20 

Politici actuale privind sistemul 

execuţional-penal în RM  

(O. Rusu) (sem.) 

Investigarea ştiinţifico-

criminol. a criminalităţii 

(Iu. Larii) (sem.) 

Probleme actuale de drept 

procesual penal 

(Iu. Odagiu) (sem.) 

Teoriile ştiinţei 

criminalistice 

(C. Rusnac) (sem.) 

Jurisprudenţa CEDO în materie penală (R. Cojocaru) (pr.) 

Jurisprudenţa CEDO în materie penală (R. Cojocaru) (pr.) 

Investigarea infracţiunilor informatice (I. Bulai) (pr.) 

Investigarea infracţiunilor informatice (I. Bulai) (pr.) 

Joi 

20.12.2018 

15.00 – 16.20 
 

16.30 – 17.50 

18.00 – 19.20 

Jurisprudenţa CEDO în materie penală  

(R. Cojocaru) (sem.) 

Investigarea infracţiunilor informatice 

(I. Bulai) (sem.) 

Deontologia cercetării ştiinţifice şi metodica elaborării lucrărilor ştiinţifice (V. Harabara) (sem.) 

Deontologia cercetării ştiinţifice şi metodica elaborării lucrărilor ştiinţifice (V. Harabara) (sem.) 

Vineri 

21.12.2018 

15.00 – 16.20 
 

16.30 – 17.50 

18.00 – 19.20 

Teoria infracţiunii şi a contravenţiei (V. Ursu) (sem.) 

Jurisprudenţa CEDO în materie penală (R. Cojocaru) (pr.) 

Jurisprudenţa CEDO în materie penală  

(R. Cojocaru) (sem.) 

Investigarea infracţiunilor informatice (I. Bulai) (pr.) 

Investigarea infracţiunilor informatice  

(I. Bulai) (sem.) 

 

 

 

 

 

Director al Şcolii doctorale 

Ştiinţe penale şi drept public, 

dr. în drept, conf. univ.         Radion COJOCARU 


