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INFORMAŢII PERSONALE Tudor Osoianu 

  
 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

Decembrie 2014-prezent 

 

 

Aprilie 2014-prezent 

 

 

Ianuarie 2013-prezent 

 

 

Aprilie 2013-septembrie 2014 

 

Aprilie 2012-octombrie 2013 

 

 

Mai 2011-mai 2012 

 

 

Septembrie 2006-prezent 

 

 

 

Septembrie 2006 -prezent  

 

Septembrie 2006 -prezent  

 

Martie 2001-noiembrie 2001 

 

 

August 2001- august 2003 

 

August 2001-prezent 

 

August 1999-august 2001 

 

August 1995 -prezent  

 

Membru al Consiliului Ştiinţific Consultativ al Curții Supreme de Justiție, secția penală 

Hotărîrea Plenului CSJ nr. 13 din 22.12.2014 http://jurisprudenta.csj.md/search_plen_csj.php?id=64 (str. M. 

Kogălniceanu 70, mun. Chişinău)  

Expert, proiectul Garanții procedurale în faza urmăririi penale. (FSM) Cercetări empirice în unul din 

Inspectoratele de poliție din m. Chișinău. Formator, seminarele de instruire Integrarea respectării 

drepturilor persoanei la etapa reținerii în activitatea profesională a ofițerilor de poliție (str. Bulgara 32, 

Chişinău, Republica Moldova; http://www.soros.md) 

Formator, Institutului Naţional al Justiţiei la cursurile de formare iniţială şi continuă (ocazional) (str. S. 

Lazo, Chişinau, MD 2004, Republica Moldova, http://www.inj.md/node/607) 

Expert în cadrul proiectului „Sporirea responsabilității Guvernului prin monitorizarea reformei în sectorul 

justiţiei” implimentat de Asociația Promo-LEX și AGER (str. Dumitru Rîşcanu, 11, of.41 MD-2024, 

mun.Chişinău, Republica Moldova, http://promolex.md) 

Expert, proectul Înbunătăţirea dreptului la libertate şi siguranţa persoanei în Moldova (FSM). Coautor al 

Raportului Respectarea dreptului la libertate și siguranță la faza urmăririi penale. 

(http://soros.md/files/publications/documents/Raport_Respectarea_Dreptului_print.pdf)   

Expert al Comisiei de experţi în cadrul Consiliului Naţional pentru acreditare şi atestare la specialităţile 

juridice: drept public și  drept MD-2004, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 180 http://www.cnaa.acad.md 

Membru al seminarului ştiinţific interuniversitar și al Consiliilor științifice Specializate pentru examinarea 

tezelor de doctor în drept la specialitatea drept penal (criminologie; drept procesual penal; criminalistică; 

expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative). Referent oficial. 

Coordonator științific al doctoranzilor la specialitatea drept penal (drept procesual penal; criminalistică) 

Conferenţiar-universitar, catedra Drept, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova (bd.Gagarin, 

8, mun.Chisinau, Republica Moldova, MD-2001, http://www.uccm.md) 

Cercetător ştiinţific superior, Institutul de Istorie Stat și Drept; Cercetător ştiinţific coordonator, 

Institutul de de cercetări Juridice și Politice, Academia de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ștefan cel Mare, 1, 

mun.Chisinau, Republica Moldova, MD-2001, http://iiesp.asm.md)  

Expert, Institutul de Politici Publice, Elaborarea Raportului Reforma Judiciară și de drept, direcție 

diriguitaore în vederea integrării euroepene.  

Şeful catedrei Procedură penală şi criminalistică, Universitatea de Criminologie, (str. Meșterul Manole, 

9/1, mun.Chişinau, Republica Moldova, MD-2023)  

Avocat, (str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 53A, mun.Chişinau, Republica Moldova, MD-2012, 

http://avocatul.md) 

Director adjunct pentru discipline juridice, Colegiul Republican de Informatică și drept (str. Sarmizegetusa 

48, mun.Chişinau, Republica Moldova, MD-2032, http://cich.md) 

Lector universitar, lector superior, Conferenţiar-universitar, catedra Procedură penală şi criminalistică 

Academia M.A.I. „Ştefan cel Mare” (str. Gh. Asachi 21, mun. Chisinau, Republica Moldova, 

http://www.academy.police.md) 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

  

 

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

24-26 septembrie 2014 

 

 

     Martie 2013-februarie 2014 

 

 

 

21-25 mai 2012 

 

 

Martie-noiembrie, 2005 

Aprilie 2006 

Septembrie 2005 

 

Noiembrie 2002 

 

Iunie 2002 

 

 

01 mai 2001 

 

 

 

Mai, 1999 

 

1996-1999 

 

1991-1995 

 

Seminar de instruire privind raportarea cerecetărilor empirice în materia respectării drepturilor 

persoanelor reținute în custodia poliției. Budapesta, Universitatea Central Europeană 

(organizat) de FSM (Nador u. 9, 1051 Budapest, Hungary http://www.ceu.hu)  

Seminare de instruire avansată pentru avocați în domeniul CEDO și jurisprudenței CtEDO, 

organizat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (str. A. Șciusev nr. 33, 

mun. Chișinău, MD-2001, Republica Moldova http://crjm.org/crjm-a-incheiat-programul-de-instruire-a-

avocatilor-in-domeniul-cedo/) 

Seminare de instruire la Asociaţia Internaţională a Juriştilor, organizată de FSM Participare la 

audierile Comitetului ONU împotriva torturii pe marginea raportului Canadei şi Cubei, Palatul 

Wilson, Geneva (http://www.icj.org; http://www.ohchr.org) 

Curs interactiv pentru formatori naţionali în domeniul justiţiei juvenile, UNICEF 

 

Abilitarea cu dreptul de conducator al tezelor de doctorat de CNAA (cnaa.acad.md)  

Atestat de conferențiar universitar (Consiliul Național de Atestare și Acreditare) (cnaa.acad.md) 

Seminarul ştiinţifico-didactic „Cooperarea internaţională în materie penală”, op. Irpeni, Ucraina 
(http://asta.univerlife.com)  

Stagiu de perfecţionare la Şcoala de administraţie penitenciară, or. Agean, Franţa, organizat de 

Consiliul Europei în parteneriat cu Departamentul Instituţii Penitenciare al MJ RM 
(http://www.enap.justice.fr)  

Susţinerea tezei de doctor în drept, specialitatea 12.00.09, procedură penală; criminalistica şi 

activitatea operativ-investigativă; Perfecţionarea reglementării actelor de urmărire penală în 

procesul penal al RM Consiliul Ştiinţific Specializat, ULIM (http://ulim.md)  

Stagiu de perfecţionare a profesorilor de procedură penală din cadrul Academiilor de poliţie din 

spaţiu CSI, or. Budapesta, Ungaria, Fundaţia Soros şi COLPI 

Competitor, Institutul de Filosofie, Sociologie şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Student, Academia Naţională de poliţie „Ştefan cel Mare”. Specialitatea-drept; anchetă penală. 

Diplomă de merit. 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Alte limbi străine cunoscute Rusă,  Franceză, Engleză                                                    
 

 

http://www.ceu.hu/
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http://www.icj.org/
http://www.ohchr.org/
http://asta.univerlife.com/
http://www.enap.justice.fr/
http://ulim.md/
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Publicaţii 

Conferinţe 

Referinţe 

Autor a 64 de publicații științifico-didactice în domeniul procedurii penale, drepturilor omului în 

procesul penal și avocaturii (monografii, cursuri universitare, articole publicate în reviste, materiale 

ale conferințelor științifice naționale și internaționale) 

Printre lele mai relevante publicații: 

- RAPORT: Respectarea dreptului la libertate și siguranța persoanei la faza urmăririi penale, Chișinău, 

FSM, 2013, 124 p.  http://soros.md/publication/2013-10-25 

- Гарантии равноправия сторон при рассмотрении судом вопроса о целесообразности 

предварительного заключения в стадии уголовного преследования // Международная научная 

конференция: «УГОЛОВНАЯ ЮСТИЦИЯ: СВЯЗЬ ВРЕМЁН» Санкт-Петербург, 6-8 octombrie, 

2010  http://www.iuaj.net/node/514#_Toc273101780 ; http://www.iuaj.net/node/450 

- Asistenţa juridică în caz de aplicare a măsurilor de constrîngere procesuală //  Materialelel conferinţei 

ştiinţifico-practice internaţionale: Asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în timpul 

manifestărilor cu caracter de masă, Chişinău, 28, 29 ianuarie 2010, p.134-145 

http://academy.police.md/assets/files/pdf/2010_28-29%20ianuarie_Asigurarea_drepturilor.pdf 

- Судебная проверка законности действий органа уголовного преследования по УПК Р. Молдова 

(законодательные, теоретические и практические аспекты) //  Стратегии уголовного 

судопроизводства. Материалы международной конференции, посвященной посвященной160-

летней годовщине со дня рождения проф. И.Я. Фойницкого 11-12 октября 2007 г. (Санкт-

Петербург) http://iuaj.net/modules.php?name=Pages&go=page&pid=238  

- Alinierea la standardele europene a reglementărilor privind arestul preventiv în procesul penal //  Dreptul 

naţional în contextul proceselor integraţioniste Europene. Materialele Conferinţei Ştiinţifico-practice 

internaţionale, 22 decembrie 2006, p.235 -240 http://irim.md/new/images/Conferinta.pdf 

 

O parte di publicații pot fi verificate la: 

 

http://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:Osoianu%20Tudor  

http://iuaj.net/modules.php?name=Pages&go=page&pid=238 

http://www.iuaj.net/node/514#_Toc273101780  

http://www.iuaj.net/node/450 

http://soros.md/publication/2013-10-25 

http://ibn.idsi.md/ro/author_articles/15188 

http://catalog.bnrm.md/opac/author/387999;jsessionid=D249B7C24F6B9643C68FE7F676886BF8 

http://www.cnaa.md/person/8504/   

http://academy.police.md/assets/files/pdf/2010_28-29%20ianuarie_Asigurarea_drepturilor.pdf  

http://irim.md/new/images/Conferinta.pdf  
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