Curriculum Vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

FEODOR BRIA

Adresa(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)

moldovean

Data naşterii

19/06/1985

Sex

Masculin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

02.09.2019 – prezent
Director Colegiul ULIM
Conducerea şi reprezentarea Colegiului, monitorizarea procesului instructiv-educativ, coordonarea
procesului de evaluare a programelor de studiu, coordonarea activităţii de promovare a imaginii
Colegiului
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM)
Activităţi administrative
16.10.2018 – prezent
Membru Colegiul pentru Selecţia şi Cariera Judecătorilor în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii
Selecţia candidaţilor pentru funcţia de judecător, promovarea în funcţia de judecător la o instanţă
judecătorească ierarhic superioară, numirea în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei
judecătorești, precum şi transferul judecătorului la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă
inferioară

Numele şi adresa angajatorului

Consiliul Superior al Magistraturii

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Consiliul Superior al Magistraturii

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
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18.04.2018 – 02.09.2019
Prodecan Facultatea Drept
Coordonarea procesului de evaluare a programelor de studiu, întocmirea orarelor şi supravegherea
modului de îndeplinire a acestora; coordonarea activităţii de promovare a imaginii facultăţii;
coordonarea practicii studenţilor; îndeplinirea altor atribuţii stabilite de decan
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM)
Activităţi administrative, didactice şi de cercetare în domeniul dreptului. Profesor (drept)
03.09.2012 – 01.09.2016
Prodecan Facultatea Drept
Coordonarea procesului de evaluare a programelor de studiu, întocmirea orarelor şi supravegherea
modului de îndeplinire a acestora; coordonarea activităţii de promovare a imaginii facultăţii;
coordonarea practicii studenţilor; îndeplinirea altor atribuţii stabilite de decan
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Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Pagina 2 / 4 - Curriculum vitae al
Feodor Bria

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM)
Activităţi administrative, didactice şi de cercetare în domeniul dreptului. Profesor (drept)
04.06.2012 – 03.09.2012
Avocat (activitatea de avocat suspendată în legătură cu exercitarea unei funcţii retribuite,
incompatibile cu profesia de avocat)
Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova
Exercitarea profesiei de avocat
01.03.2012 – 26.12.2014
Asistent în cadrul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova
Asistarea deputatului în activităţile sale
Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova
Administraţie Publică
Septembrie 2009 – curent
Lector universitar
Predarea cursurilor universitare conform programului de studiu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM)
Activităţi, didactice şi de cercetare în domeniul dreptului. Profesor (drept)
2008 – 2009 (septembrie)
Specialist coordonator
Înregistrarea organizaţiilor necomerciale, reprezentarea în instanţele judiciare, efectuarea controlului
asupra respectării prevederilor statutare ale organizaţiilor necomerciale, examinarea cadrului legal în
vederea dezvoltării sectorului neguvernamental
Ministerul Justiţiei, Direcţia Partide şi Organizaţii Neguvernamentale
Specialist coordonator
2006-2008
Ajutor netitular al Procurorului
Studierea dosarelor, asistarea la diferite activităţi procesuale etc.
Procuratura Municipală, mun. Chişinău
Ajutor netitular al procurorului, asistent în cadrul proceselor judiciare penale
2008—2009
Master în Drept Internaţional şi Instituţional
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM)
Studii superioare de masterat
2004-2008
Diplomă de Licenţă în Drept
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM)
învăţămînt superior
1992 - 2004
Diplomă de Bacalaureat
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Liceul „Spiru Haret”, mun. Chişinău
învăţământ liceal

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute

Înţelegere

Autoevaluare
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Engleză

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

Franceză

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

Rusă

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Permis de conducere

spirit de echipă dobândit prin conlucrarea în cadrul proiectelor universitare, participarea la conferinţe
ştiinţifice şi îndrumarea studenţilor.
leadership - Preşedinte al Comitetului Sindical ULIM din partea Facultăţii Drept, organizarea
conferinţelor universitare şi interuniversitare, membru al comitetului organizatoric al Conferinţei
Republicane cu tematica "Lupta impotriva Corupţiei" la comanda Transparency International Moldova în cadrul proiectului "Responding to the Challenges of Coruption" , finanţat de DFID.
Experienţă de operare cu programe Microsoft Office: Word, Excel; Acrobat Reader, Fine Reader,
Internet Explorer, etc
Categoria „ A, B”

Informaţii suplimentare participant la conferinţe universitare, interuniversitare şi internaţionale:
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Şedinţele trimestriale ale Cercului Ştiinţific „Atheneum”;
Lucrările ediţiei 2005 a Sesiunii Ştiinţifice Anuale Studenţeşti a ULIM „Symposia
Studentium” din 22 aprilie 2005;
Conferinţa Ştiinţifică Inter-Universitară „Respectarea şi promovarea Drepturilor Omului în
Republica Moldova: realităţi şi perspective” din 10 decembrie 2005;
Diplomă de participant la Ediţia a X-a a Olimpiadei Republicane la Drept din 12-13 mai
2006;
Lucrările ediţiei a XI a Sesiunii Ştiinţifice Anuale Studenţeşti a ULIM „Symposia Studentium”
din 26 aprilie 2007;
Concursul Naţional de Drept Internaţional Umanitar din 15-18 noiembrie 2007;
Diplomă de Merit pentru succese deosebite obţinute pe parcursul anilor de studii 2004-2008
în cadrul Facultăţii Drept;
Masterand la cursul universitar “Programmazione e progettazione comunitaria per la
cooperazione internazionale e lo sviluppo locale”, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
del Salento, Italia (28 aprilie – 10 mai 2009);
Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Promovarea drepturilor omului în
contextul integrării europene: teorie şi practică” cu genericul „Persoanele dispărute fără
veste: starea de lucru, concluzii şi recomandări”, Chişinău (09-10 iunie 2009);
Conferinţa ştiinţifică „Metode şi forme de racordare a studiilor juridice autohtone la
standardele şi valorile europene”. Chişinău. ULIM. 19.10.2011. Raport: „Evoluţia şi
dezvoltarea instanţelor internaţionale penale”;
Colocviul internaţional „Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene:
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teorie şi practică” cu genericul „Instituţia apatridiei în dreptul naţional şi internaţional prin
prisma procesului de racordare a cadrului legal autohton la standardele Uniunii Europene”.
10.12.2011. Chişinău. ULIM. Raport: „Răspunderea pentru crimele de război, inclusiv pentru
apatrizi în legislaţia naţională a statelor: aspect comparat”;
Masa rotundă „Ajustarea cadrului normativ în materie de drept internaţional al statelor la
standardele internaţionale”. Chişinău. ULIM. 15.06.2012. Raport: „Aspecte privind procedura
de implementare a prevederilor Statutului de la Roma a CPI în legislaţia penală a RM ”;
Diplomă eliberată de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova pentru activitate ştiinţificodidactică prodigioasă, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare
şi cu prilejul jubileului de 20 de ani de la fondarea instituţiei, 12.10.2012;
Certificate of Appreciation for outstanding support for the AIM Initiative Moldova from the
Leavitt Institute for International Development, conferred in may 2013;
Certificat de absolvire a Modulului Psihopedagogic, organizat în perioada ianuarie –
decembrie 2013, în cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, eliberat la 21
ianuarie 2014;
Certificat de participare la Sesiunea de Formare a Evaluatorilor Interni în domeniul calităţii
învăţământului superior pentru programele de Drept din Republica Moldova, organizat de
ARACIS la Chişinău, 10-15 martie 2014;
Diplomă de Excelenţă pentru sprijinul substanţial acordat Universităţii Libere Internaţionale
din Moldova, 23 iunie 2014;
Certificate of participation of the 5th International Congress on Interpersonal Acceptance
and Rejection, Republic of Moldova, june 24-27, 2014;
Certificate of Completion in recognition of completion a 3-day BRIDGE workshop on
Electoral Systems and Gender Perspective, 06-08 June, 2017, Chisinau, Republic of
Moldova;
Articole publicate:
 Evoluţia istorică a conceptului de crimă de război. Colocviul internaţional „Promovarea
drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică” cu genericul „Dreptul
internaţional umanitar la 60 de ani de la semnarea Convenţiilor de la Geneva”. Chişinău,
30-31 octombrie 2009, p. 134-140, 0,4 c.a.
 Aspecte privind conceptul „crimei de război” prin prisma statutelor tribunalelor
internaţionale şi a acordurilor internaţionale. Conferinţa ştiinţifică internaţională a tinerilor
cercetători cu genericul „Consolidarea şi dezvoltarea statului de drept în contextul integrării
europene”, ediţia a V-a, 31 martie 2011, Chişinău. Institutul de istorie, stat şi drept al A.Ş.M.
 Noţiunea şi conceptul de instanţă internaţională penală. Revista „Studii Juridice
Universitare”, Anul IV, Nr. 3-4 (2011), p. 232-237.
 Regulament privind elaborarea tezelor la ciclul I „licenţă” (metodă de elaborare, reguli
de perfectare, procedură de susţinere) / Vitalie Gamurari, Natalia Osoianu, Feodor Bria;
Univ. Liberă Inter. din Moldova, Fac. Drept, Inst. Cercet. în Domeniul Protecţiei Drepturilor
Omului. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch.: ULIM, 2012 (Tipogr. Notograf Prim). – 28 p. Aut.
sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 70 ex. ISBN 978-9975-4339-4-5.
 Regulament privind elaborarea tezelor la ciclu II „masterat” : Metodă de elab., reguli de
perfectare, procedură de susţinere / Vitalie Gamurari, Natalia Osoianu, Feodor Bria ; Univ.
Liberă Intern. din Moldova, Inst. Cercet. în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului. – Ed. a
2-a, rev. şi compl. – Ch. : ULIM, 2012 (Tipogr. Notograf Prim). – 32 p. Aut. sunt indicaţi pe
vs. f. de tit. – 70 ex. ISBN 978-9975-4339-3-8.
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