
 

 

 Curriculum Vitae 
Europass 

Informaţii personale 

 

Nume / Prenume SORBALA MIHAIL 

 

Cetățenia Republica Moldova 

Data naşterii 20 iulie 1984 

Sex masculin 

  

 

Experienţa profesională 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activității/sectorul de activitate 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activității/sectorul de activitate 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activității/sectorul de activitate 

   

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului                                                   

 

Perioada 

                   Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

 

 

           Numele şi adresa angajatorului 

 

                                              Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

 

 

02.09.2019 -prezent 

Şef catedră Drept Privat, Facultatea Drept ULIM 

Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Chișinău, Moldova. 

profesor(drept); 

 

05.09.2018 –prezent 

Responsabil pentru program master, Științe Penale, Catedra Drept Public, Facultatea 

Drept ULIM  

Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Chișinău, Moldova. 

profesor(drept); 

 

01.09.2017 –prezent 

Lector universitar, Catedra Drept Public, Facultatea Drept ULIM  

Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Chișinău, Moldova. 

profesor(drept); 

 

05.04.2016 – 30.08.2017 

Jurisconsult principal  

Redactarea, oformarea şi încheierea contactelor (tranzacţiilor) civile; Reprezentarea 

intereselor companiei în instanţele judiciare şi  organele de drept; Asigurarea de 

consultanță și informarea permanentă a conducerii companiei cu privire la 

modificările legislative. 

O.M. „ Finanțare Rapidă „ S.R.L., mun. Chișinău, str. Decebal 1, tel. 022549719 

 

01.12.2014 – 04.04.2016 

Jurisconsult   

Reprezentarea intereselor companiei în instanţele judiciare şi  organele de drept; 

Înaintarea cererilor în instanţele judecătoreşti în vederea soluţionării pricinilor civile; 

Acordare de asistenţă juridică necesară în diversă materie; Întocmirea şi redactarea 

textelor contractelor de diverse tipuri. 

Societatea pe acţiuni „Augur Perla”, mun. Chişinău, str. Şciusev 111, tel. 022237130 

 

06.05.2014 – 28.11.2014 

Jurist   

Reprezentarea intereselor și apărarea drepturilor legitime ale companiei în fața 

organelor de drept.  



           Numele şi adresa angajatorului 

 

 

                                               Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

 

 

 

 

                                               Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

 

 

 

           Numele şi adresa angajatorului 

Societatea cu Răspundere Limitată „Mega D&N”, mun. Chişinău, Prof. Ion 

Dumeniuc 16, of. 62 

 

02.01.2012 – 05.05.2014 

Jurist  

Elaborarea  regulamentelor, ordinelor și instrucțiunilor referitoare la desfășurarea 

activității în cadrul companiei în conformitate cu legislația în vigoare. 

Reprezentarea intereselor și apărarea drepturilor legitime ale companiei în fața 

instanţelor judiciare şi  organelor de drept. 

Societatea pe acţiuni „Augur Perla”, mun. Chişinău, str. Şciusev 111, tel. 022237130 

 

31.10.2011 – 30.12.2011 

Şef secţia juridică   

Desfăşurarea controlului asupra perfectării şi întocmirii actelor juridice; 

Desfăşurarea activităţii de îndrumare şi de control asupra lucrului efectuat de juriştii 

secţiei; Coordonarea  activităţilor angajaţilor din cadrul secţiei juridice; Efectuarea  

analizei asupra lucrului efectuat de către secţia juridică şi întocmirea dărilor de 

seamă. 

Societatea cu Răspundere Limitată „Aviselect”, mun. Chişinău, str. Şciusev, 111 

 

                                              Perioada 

                   Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

 

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului 

 

24.05.2010- 31.10.2011 

Jurist   

Reprezentare intereselor companiei  în materie civile, penale, contravenţionale; 

Acordarea de asistenţă juridică companiilor în baza contractului de asistenţă juridică; 

Redactare, studiere şi încheierea contactelor (tranzacţiilor) civile; Purtarea 

convorbirilor cu personalul nou angajat în vederea aducerii la cunoştinţă a 

obligaţiunilor funcţionale.Pregătire pachetelor  de documente pentru paricipare la 

licitaţii publice. ect. 

Societate cu Răspundere Limitată  „Aviselect”, Chişinău, str. Şciusev ,111; 

 

                                              Perioada 

 

26.12.2007 – 18.07.2008 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer de urmărire penală al Secţiei Urmărire Penală a Comisariatului de Poliţie 

raionul Donduşeni  

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

 

           Numele şi adresa angajatorului 

 

Tipul  activităţii/sectorul de activitate 

Desfăşurarea actelor de urmărire  penală pe dosarele penale; Desfăşurarea actelor de 

constatare în cadrul procedurii contravenţionale; Conducerea activităţii operative de 

investigaţii; Activităţi de profilaxie şi prevenire a infracţiunilor.  

Ministerul Afacerilor Interne, Comisariatul de Poliţie Donduşeni, or. Donduşeni str. 

Independenţei, 43 

Organ teritorial MAI 

 

  

Educaţie si formare 

Perioada 

            Discipline principale studiate/ 

   competenţe profesionale  dobândite 

 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţămînt /furnizorul de formare 

 

 

 

2007- prezent 

 Jurist  

 Drept International; 

 Drept Penal (Drept Penal şi Execuţional Penal) 

 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), Chişinău, Moldova; 

Catedra Drept Public, Facultatea Drept; 

 

                                               Perioada 

Calificarea/Diplomă obţinută 

               

 

2011- 2015 

Doctor în drept (titlul lucrării de doctorat: Răspunderea penală pentru reținerea sau 

arestarea ilegală a persoanei.) 

 



             Discipline principale studiate/ 

   competenţe profesionale  dobândite 

 

               Numele şi tipul instituţiei de 

învăţămînt /furnizorul de formare 

Drept Penal (Drept Penal şi Execuţional Penal) 

 

 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), Chişinău, Moldova; 

Catedra Drept Public, Facultatea Drept; 

 

 

 

Perioada  

 

Calificarea/ diploma obţinută 

2007-2008 

 

Diplomă de master în drept; 

 

             Discipline principale studiate/ 

   competenţe profesionale  dobândite 

 

Drept internaţional și instituțional. 

Numele şi tipul instituţiei  de 

învăţămînt /furnizorul de formare 

 

Nivelul  în clasificare naţională sau 

internaţională 

 

 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), Chişinău, Moldova; 

Catedra Drept Public, Facultatea Drept; 

 

LLM 

 

                                               Perioada 

 

              Calificare / diploma obţinută 

 

         Disciplinile princfipale studiate/ 

competenţe profisionale dobîndite 

  

              Numele şi tipul instituţiei  de       

învăţămînt /furnizorul de formare 

 

 

2003 – 2007 

 

Diplomă de licenţiat în drept; 

 

Drept internaţional 

 

 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), Chişinău, Moldova; 

Catedra Drept Public, Facultatea Drept; 

 

 

Nivelul  în clasificare naţională sau 

internaţională 

Bachelor of Science 

 

 

Aptitudini şi competenţe  

personale 

 

 

Limba (i) maternă (e) Limba Română 

Limba (i) străină (e) cunoscută (e)   

Autoevaluare 

  

Nivel european (*) 

 

Limba Franceză 

 

Limba Rusă 
 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

C

1 

Mediu  Mediu  Mediu  Mediu  Mediu 

A

2 

Avansat  Avansat  Avansat  Avansat  Avansat 

  

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale 

 

 

Cîteva aspecte care mă caracterizează comunicativitatea, punctualitatea, onestitatea, 

perseverența, disciplina și spiritul de echipă. Manifest spirit analitic și obiectiv ce a 

fost dobîndit pe parcursul anilor de activitate. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 

calculatorului  

Utilizator de calculator la nivel avansat.Microsoft Word, Internet, Microsoft Excell,  

e-mail, ect. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Aptitudini pentru sport şi creaţie artistică. 

  



Articole publicate (2014-2019) 1. Reflecţii asupra obiectului şi laturii obiective a infracţiunii de reţinere ilegală. În: 

Revista Naţională de Drept, 2014, Nr. 3, p. 70-73. 

2. Unele reflecţii asupra subiectului infracţiunii de reţinere sau arestare ilegală. În: 

Revista Naţională de Drept,  2014, Nr. 4, p. 84-87. 

3. Delimitarea reţinerii sau arestării ilegale de alte infracţiuni conexe. În: Revista 

Naţională de Drept, 2015, Nr. 8, p. 40-44. 

4. Analiza sub aspect de drept comparat a infracţiunilor de reţinere sau arestare 

ilegală în legislaţia penală a altor state. În: Revista Naţională de Drept, 2015, Nr. 9, 

p. 62-66. 

5. Unele considerente privind reţinerea bănuitului în procesul penal. În: Studii 

Juridice Universitare, 2015,  Nr. 1-2,  p. 123-130. 

6. Asigurarea drepturilor şi intereselor legitime a persoanei reţinute sau arestate în 

contextul Hotărîrii Curţii constituţionale a Republicii Moldova din 23.02.2016, În: 

Legea şi Viaţa, 2016, Nr. 7, p. 24-29. 

7. Protecția juridică împotriva reținerii sau arestării ilegale în baza Convenției 

Europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. În: 

Materialele conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internațională cu genericul 

„Consolidarea sistemului de drept al Republicii Moldova: de la adoptarea Declarației 

despre Suveranitate (1990) la încheierea Acordului de Asociere cu Uniunea 

Europeană (2014)”, Chișinău, ULIM. 02.12.2016. 

8. Determinarea factorilor care contribuie la comiterea infracţiunii de reţinere sau 

arestare ilegală. În: Materialele conferinţei ştiinţifice „Teoria și Practica 

Administrării Publice”, Chişinău, AAP. 19.05.2017, p. 321-325. 

9. Unele reflecții asupra laturii subiective a infracțiunii de reținere ilegală sau 

arestare ilegală. În Studii Juridice Universitare. Nr. 1-2, Anul X / 2018., ULIM. 

Chişinău, 2018 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


