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Dumitru COJOCARU 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 
                  Informaţii personale 

 

Nume / Prenume COJOCARU, DUMITRU 

Adresă(e) Bucureşti, Str. Ghirlandei, nr.2,  bl.O11, sc.1,ap.37, Sect.6 

Telefon(oane) 0722 678 148 

Fax(uri)  

E-mail(uri)  dcojocaru1955@yahoo.com 
 

 

Na ionalitate(-tă i) Română 
 

 

Data naşterii 16/01/1955 
 

 

Sex masculin 
 

 
  

Experienţa profesional  
Av   

Perioada 
 

Func ia sau postul ocupat 

2013 -prezent 
 

lector universitar 
 

 

Activită i şi responsabilită i principale 1. Predare şi seminarizare cursuri universitare 

Numele şi adresa angajatorului 1. Universitatea HYPERION din Bucureşti – Facultatea de Ştiin e Sociale, Umaniste  
şi ale Naturii 

           Bucureşti, Calea Călăraşilor, Nr. 169, sect.3 

Tipul activită ii sau sectorul de activitate Învă ământ 
Perioada 2009-2013 

avocat  Cabinet individual de avocatura 

Perioada 
 

Func ia sau postul ocupat 

2006 -2009 
 

1.     procuror militar, procuror militar sef-adjunct 
 

 

Activită i şi responsabilită i principale 2. urmărire penală 
 

Numele şi adresa angajatorului 2. Direc ia Na ională Anticorup ie – Sectia de Combatere a Infrac iunilor de Corup ie Săvârşite 
Militari 

           Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă, Nr. 79-81, sect.1 

Tipul activită ii sau sectorul de activitate  Justi ie 
 

 

Perioada 1990-2005  

Func ia sau postul ocupat Procuror militar; prim-procuror militar în perioada 1999-2005 

Activită i şi responsabilită i principale     Urmărire penală 

Numele şi adresa angajatorului    Parchetul Militar Craiova 

Tipul activită ii sau sectorul de activitate Justi ie 
 

 

Perioada   1985-1989 
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Func ia sau postul ocupat   Procuror  

Activită i şi responsabilită i principale Justi ie 

Numele şi adresa angajatorului Parchetul de pe lângă judecătoria Rm. Vilcea 

Tipul activită ii sau sectorul de activitate Justi ie 
 

 

Perioada 1982 - 1985 

Func ia sau postul ocupat Procuror 

Activită i şi responsabilită i principale Justi ie 

Numele şi adresa angajatorului    Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm. Vilcea 

Tipul activită ii sau sectorul de activitate Justi ie 

Educaţie şi formare  

Perioada 2006 - prezent 

Calificarea / diploma ob inută Doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competen e profesionale dobândite 

Istorie 

Numele şi tipul institu iei de învă ământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Valahia” din Targoviste 

Nivelul în clasificarea na ională sau 
interna ională 

 

Perioada 1990 - 2006 

Calificarea / diploma ob inută Cursuri postuniversitare de drept penal 

Disciplinele principale studiate / 
competen e profesionale dobândite 

 
Drept penal 

Numele şi tipul institu iei de învă ământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea na ională sau 
interna ională 

 

Perioada 1978 - 1982 

Calificarea / diploma ob inută Diplomă de licen ă 

Disciplinele principale studiate / 
competen e profesionale dobândite 

Drept 

Numele şi tipul institu iei de învă ământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Babeş – Bolyai” din Cluj - Napoca 

Nivelul în clasificarea na ională sau 
interna ională 

 

Perioada 1972-1976 

Calificarea / diploma ob inută Diplomă de bacalaureat 
Disciplinele principale studiate / 

competen e profesionale dobândite 
liceu  

Numele şi tipul institu iei de învă ământ / 
furnizorului de formare 

Liceul electrotehnic nr. 1 Craiova 

Nivelul în clasificarea na ională sau 
interna ională 

 

 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
Gândire analitică 

 

 

Limba(i) maternă(e) 
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Precizaţi limba(ile) matern (e) (dacă este cazul specifica i a doua limbă maternă, vezi instruc iunile) 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)     englez  

Autoevaluare  

Nivel european (*) Înţelegere Vorbire Scriere 

Limba ENGLEZ  Ascultare Citire 
Participare la 
conversa ie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

 Utilizator 
independent 

(B1) 

Utilizator independent 
(B2) 

Utilizator independent 
(B1) 

Utilizator 
independent 

(B1) 

Utilizator independent 
(B1) 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin ă Pentru Limbi Străine 

Competen e şi abilită i sociale Capacitate de comunicare 
Capacitate de lucru în echipă 
Flexibilitate şi adaptabilitate în muncă 

  

Competen e şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de organizare a muncii 

 

 

Competen e şi aptitudini tehnice  
 

 

Competen e şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoştin e de informatică şi utilizare a calculatorului 

 

 

Competen e şi aptitudini artistice 
 

 

 

Alte competen e şi aptitudini Creativitate şi capacitate de inovare 
Abilită i de analiză şi sinteză 

 

 

Permis(e) de conducere 
 

                              Lucrări publicate 

Categoria B,C si E 
 
  -Activitatea legislativă, organizatorică şi ctitorească a lui Barbu Ştirbei pentru şcoala 

ara Românească în anii 1831-1834, în  „Convergen e culturale şi na ionale în istoria 
Universită ii din Craiova”, Ed. Aius PrintEd, Craiova, 2008, p. 101-110; -Domnia lui 
Barbu Ştirbei în istoriografia românească, în „Analele Universită ii din Craiova”, Seria  
Istorie, anul XIII, 2008, nr 1, p. 91-100; -Legisla ie şi reformă în timpul domniei lui Barbu  
Ştirbei, Ed. Aius, Craiova, 2009; -O frescă social-juridică şi politică a ării Româneşti 
Înainte de Regulamentul Organic, Ed. Aius, Craiova, 2009; -Constitu iile şi alte acte 
Constitu ionale dinh istoria statului român, Culegere, Ed, SITECH, Craiova, 2010;  
-Legisla ia în timpul domniei lui Barbu Ştirbei, în Analele Universită ii din Craiova,  
Seria Istorie, anul XVI, nr, 1(19)/2011, aprilie, p. 99-109; -Dic ionarele istorice ale  
Jude elor Dolj, Olt şi Vâlcea, recenzie, în Analele Universită ii din Craiova, Seria Istorie,  
Anul 1(20)/2011, noiembrie, p. 345  D. -Cojocaru (coautor), „Manualul românesc de istorie în  
Epoca Modernă”, Edirura SITECH, Craiova, 2011; ISBN 978-606-11-2177-9, -D. Cojocaru  
(coautor), „Amânarea aplicării pedepsei – o institu ie nouă în Codul penal viitor”, în „Noutate  
şi continuitate în drept”, coordonator Lazăr Cârjan. Ed. SITECH, Craiova, 2013, p. 5 şi urm. 
 

 

 - D. Cojocaru (coautor), „Documentele Mitropoliei ării Româneşti pentru satul şi moşia Gogoşu  
   din Jude ul Dolj”, în „Istorie cultură şi civiliza ie în Piemontul  
   Bălăci ei”- studii şi documente – coordonatori Dinică Ciobotea şi Gabriel Croitoru,  
    Ed. SITECH, Craiova, 2013. 

Informaţii suplimentare 
 

 

Persoane de contact pentru  referin e: 
Avocat dr. Bălan Romeo Baroul Timiş– telefon 0729 600 452 
Lector univ. avocat dr. Mircea Zărie, Univ. Dimitrie Cantemir 

  

 


