Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume Covaliu Gheorghe
E-mail(uri)
Cetăţenia
Data naşterii
Sex

E-mail: covaliu777@gmail.com;
MDA
07 septembrie 1952
masculin

Experiență profesională
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității/sectorul de activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității/sectorul de activitate

1979–1997;
Consultant,șef de secție, viceprim-arbitru,prim-arbitru al Republicii Moldova
Arbitrajul de stat, Moldova.
arbitru;
Martie 1996 – prezent;
Lector superior,Facultatea Drept ULIM
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), Chişinău, Moldova.
profesor(drept);

Perioada

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

1974-1979;
Diplomă de licenţiat în drept;





Drept comercial
Litigii economice și faliment
Arbitraju Internațional

Universitatea de Stat din Moldova , Chişinău, Moldova;
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Experiența stagierii

Februarie 1987
 Academia economiei naționale de pe lîngă Guvernul URSS
Noiembrie 1995
 Activitate de antreprenoriat, Olanda
Decembrie 1995
 Activitate de antreprenoriat, Anglia
Noiembrie 1997
 Falimentul persoanelor juridice, Germania.

Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceză

C2

C2

B2

B2

B2

Limba rusă

C2

C2

C2

C2

C2

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Câteva aspecte care mă caracterizează sunt comunicativitatea, punctualitatea, onestitatea,
perseverenţa. Manifest spirit analitic şi obiectiv, dobândit de-a lungul anilor de activitate.

Operare PC: Windows, MS Office;
Navigare pe internet;
O bună stăpânire a programelorWord, PowerPoint etc.
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Articole publicate

Activităţi extracurriculare

1.
2.
3.
4.

Comentariul la Legea cu privire la faliment, 2000.
Коментарий к закону о банкротстве, 2000.
Коментарий к закону о купле-продаже товаров, 2000.
Coautor al proiectetelor de legi cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, arbitraj, faliment,
instanțele economice, codul civil etc.

Am participat la mai multe sesiuni de comunicări, simpozioane, conferinţe:
21 octombrie 2008 – Conferinţa Internaţională „Protecţia Dreptului de autor şi a Drepturilor
conexe”, Raport „Dreptul de autor al cadrelor didactice asupra programelor analitice şi a cursurilor de
lecţii”, organizată de Centrul Cervantes ULIM, aula Magnifica.
12.12.2008 - Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale la 60 de ani ai Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului”, organizatori: Consiliul Superior
al Magistraturii din Republica Moldova; Univer-sitatea de Studii Europene din Moldova; Baroul Avocaţilor
din Republica Moldova.
08.06.2009 – Conferinta Internaţionala „Persoanele dispărute fără veste în conflictele armate:
starea de lucruri, concluzii şi recomandări”, organizată de ICDPDO şi Reprezentanţa CICR la Moscova,
Asociaţia de Drept Internaţional Umanitar din Moldova.
30-31.10.2009 - Colocviul internaţional „Promovarea drepturilor omului în contextul integrării
europene: teorie şi practică” cu genericul „60 de ani de la adoptarea Convenţiilor de la Geneva”.
Chişinău. ULIM.
14.05.2010 - Conferinţa ştiinţifică „Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor
europene” (Symposia Professorum) cu genericul „Ştiinţa juridică în contextul promovării valorilor statului
de drept”. Chişinău. ULIM.
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