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Curriculum vitae  
Europass  

 

I 

Informaţii personale 

Nume / Prenume    GOLUBENCO Gheorghe 

Adresă(e)    Chișinău, str.xxxx 

Telefon(oane)    069185060 

E-mail(uri)    E-mail: golubenco.gheorghe@yahoo.com 

Cetăţenia MDA, România 

Data naşterii 13.05.1950 

Sex masculin 

Experiență profesională  
 

Perioada Martie1969 – mai1969; 

Funcția sau postul ocupat Şef-adjunct brigadă de tractoare  

Numele și adresa 

angajatorului 

Sofhoz „Moldova”, r.Cahul 

Tipul activității/sectorul de 

activitate 

Activitate practică de conducere a echipei de tractorişti în gospodăria 

sătească 

 

Perioada septembrie 1974 – martie 1985 

Funcția sau postul ocupat Expert-criminalist, expert-criminalist superior  

Numele și adresa 

angajatorului 

secţia Tehnico-ştiinţifică a MAI RM 

Tipul activității/sectorul de 

activitate 

Activitate practică de expertiză judiciară 

 

Perioada martie 1985 – septembrie1991 

Funcția sau postul ocupat Lector, lector superior 

Numele și adresa 

angajatorului 

Şcoala medie specială de poliţie din Chişinău, Moldova. 

Tipul activității/sectorul de 

activitate 

Activitate didactică educaţională 

 

Perioada septembrie1991 – septembrie1992 

Funcția sau postul ocupat Şef de subdiviziune criminalistică 

Numele și adresa 

angajatorului 

Centrul criminalistic al MAI RM, Chişinău, bul. Ştefan cel Mare, 75 

Tipul activității/sectorul de 

activitate 

Activitate de administrare a unităţii de expertiză judiciară în cadrul MAI RM 

 

Perioada septembrie1992 – iunie1995; 
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Funcția sau postul ocupat Şef catedră Criminalistică 

Numele și adresa 

angajatorului 

Academia de poliţie a Republicii Moldova, Chişinău, str.Asache, 21 

Tipul activității/sectorul de 

activitate 

Activitate didactică educaţională 

 

Perioada iunie1995 – mai 2006; 

Funcția sau postul ocupat Şef catedră Procedură penală şi Criminalistică  

Numele și adresa 

angajatorului 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, str. Vlaicu-Pârcălab, 52, 

Chişinău, Republica Moldova 

Tipul activității/sectorul de 

activitate 

Activitate didactică educaţională 

 

Perioada Mai 2006 – octombrie 2011 

Funcția sau postul ocupat Conferenţiar universitar  

Numele și adresa 

angajatorului 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, str. Vlaicu-Pârcălab, 52, 

Chişinău, Republica Moldova 

Tipul activității/sectorul de 

activitate 

Activitate didactică-educaţională 

 

Perioada Octombrie 2011 – prezent 

Funcția sau postul ocupat Profesor universitar interimar la catedra Drept penal  

Numele și adresa 

angajatorului 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, str. Vlaicu-Pârcălab, 52, 

Chişinău, Republica Moldova 

Tipul activității/sectorul de 

activitate 

Activitate didactică educaţională 

 

Educaţie şi formare  

Perioada 1965 - 1969; 

  Calificarea / diploma obţinută Tehnician-mecanic al gospodăriei săteşti/Diplomă de studii medii speciale 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

- Tractoarele şi automobilele; - Exploatarea parcului de mecanisme şi 

tractoare; - Tehnologia metalelor şi a lemnului; - tehnica securităţii; - 

Electrotehnica; - Fizica; - Chimia ş.a. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Tehnicumul de mecanizare şi electrificare a gospodăriei săteşti din 

or.Soroca; 

 

Perioada 1972 - 1974; 

  Calificarea / diploma obţinută Expert-criminalist/Diplomă de studii medii juridice-speciale; 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

-Criminalistica sovietică; - Tehnica specială; - Dreptul penal sovietic şi 

bazele criminologiei, -  Expertiza criminalistică a armelor şi urmelor folosirii 

lor; - Expertiza criminalistică a documentelor ş.a. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Şcoala medie specială de miliţie din or.Moscova a MAI a USSR 

 

Perioada 1975 - 1981 

 Calificarea / diploma obţinută Jurist/Diplomă de studii juridice superioare; 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

-Drept penal; - Criminalistica sovietică; - Drept procesual-penal; - ş.a. 
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Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Stat din Chişinău, facultatea de Istorie şi Drept, secţia F/R 

 

Perioada 1989 - 1993 

 Calificarea / diploma obţinută Cadru didactic de înaltă calificare/Diplomă de doctor în drept 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 -Criminalistica sovietică; - Drept procesual-penal; - expertiză judiciară ş.a. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul Juridic al MAI a Federaţiei Ruse (Moscova) 

 

Limba maternă  Română 

Limbi străine cunoscute                              

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  
Ascultare Citire 

Participare la 

conversaţie 
Discurs oral 

Exprimare 

scrisă 

Limba  engleză  - - - - - 

Limba franceză  B2 B2 B2 B2 B2 

Limba rusă  C2 C2 C2 C2 C2 

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

Câteva aspecte care mă caracterizează sunt: comunicativitatea, 

punctualitatea, onestitatea, perseverenţa. Manifest spirit analitic şi obiectiv, 

dobândit de-a lungul anilor de activitate. 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

 

 

M-am implicat în diveste activităţi organizatorice precum:  

- Organizarea editării materialelor sesiunii ştiinifice „Symposia 

professorum” ,ULIM, 2002;  

- Organizarea editării materialelor sesiunii ştiinifice „Symposia 

studentium” ,ULIM, 

        -  Secretar ştiinţific al Simpozionului Internaţional de Criminalistică din 

24-25.09.2004, Chişinău, cu genericul: „Criminalistica la începutul mileniului 

trei: constatări, tendinţe, perspective”; 

      -  Secretar ştiinţific al Simpozionului Internaţional de Criminalistică din 19-

20.09.2008, Chişinău, cu genericul: „Criminalistica în serviciul justiţiei: 

constatări, tendinţe şi realizări” 

Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

Operare PC: Windows, MS Office; 

Navigare pe internet 

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

O bună stăpânire a programelorWord, PowerPoint etc. 

 

Domenii de interes Criminalistică, Expertiză judiciară, Securitate personală. 
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Premii, burse, distincţii 

2015 

 

 

2010 

 

 

2005 

 

2004 

 

2003 

2002 

2001 

 

1990  

 

1985 

 

1980 

 

  

 Ordinul ULIM „Penru contribuţii esenţiale la propăşirea universităţii în plan 

educaţional, ştiinţific, organizatoric şi economic, promovarea valorilor 

europene şi general-umane”, însemnul nr.049). 

 Medalia ULIM „Penru performanţe în procesul educaţional, ştinţific şi 

administrativ, contribuţii la dezvoltarea universiăţii şi la pregătirea 

specialiştilor de înaltă calificare”, însemnul nr.028). 

 Premiul „Pentru merite în promovarea activităţii de doctorat în anul 2004-

2005” (ULIM;  

 Dilomă de menţiune „Cel mai bun profesor al ULIM în anul universitar 2003-

2004”; 

 Premiul ”Pentru merite în oranizarea simpozioanelor ştiinţifice”. ULIM; 

 Premiul „Pentru merite în promovarea lucrului redacţional-ştiinţific”.ULIM,;  

 Premiul „Pentru merite în dirijarea activităţii de doctorat pentru anii 2000-

2001”,ULIM;  

 Medalia Ministerului Afacerilor Interne a URSS  „Pentru muncă 

impecabilă”de gr.I; 

 Medalia Ministerului Afacerilor Interne a URSS  „Pentru muncă 

impecabilă”de gr.II; 

 Medalia Ministerului Afacerilor Interne a URSS  „Pentru muncă impecabilă” 

de gr. III. 

Articole publicate în reviste de 

specialitate străine 

  

1. Tehnica criminalistică: concept, tendinţe, obiective. // Revista 

Criminalistica, nr.2, 2004, Bucureşti, 2004, p. 11-13.  

2. Expertul criminalist ca subiect al opunerii de rezistenţă justiţiei în aflarea 

adevărului: aspecte juridico-penale şi criminalistice. // Revistă de 

criminologie, de criminalistică şi de penologie. Nr.4, 2005. Cluj-Napoca, 

p.175-178.  

3. Consideraţii privind sporira calităţii efectuăii expertizelor judiciare. //  

Criminalistica, Revistă de informare, documentare şi opinii. nr.3, Bucureşti, 

2008 p. 32-33.  

4. Clasificarea criminalistică a infracţiunilor cu violenţă //  Criminalistica. 

Revistă de informare, documentare şi opinii. Bucureşti, 2009, nr.2, p.74-76.  

5. Consideraţii priind conţinutul noţiunii de urmă în crminalistică. //  

Criminalistica, nr.1 (73), Bucureşti, februarie, 2011, vol.XI, p.589-591.  

6. Reglementarea procesuală a noilor tehnici şi metode aplicate în practica 

criminalistică a Republicii Moldova şi României. // Criminalistica, nr.6 

(78), Bucureşti, decembrie, 2011, vol.XI, p.863-865. 

7.  The document as aconcept and charateristics the modern forensics of 

Romania and the Republic of Moldova. În: Criminalistica. Nr.6 (84), 

decembrie, 2012. Vol.XIII, p.1181-1185. I.S.S.N. 1454-3117. Bucureşti 

(România). [online]. http://www. asociatiacriminalistilor.ro.  

8. Consideraţii privind contribuţia metodelor grafoscopice la 

identificareapersoanelor. În: Criminalistica. Nr.3 (87), iunie, 2013. 

Vol.XIV, p.1325-1327. I.S.S.N. 1454-3117. Bucureşti (România).  

9. Expertiza judiciară: probleme de reglementare în legislaţia Republicii  

Moldova şi a României. În: Revista română de criminalistică. Nr.6 (90), 

decembrie 2013, vol.XIV, p.1495-1497.  

10. Consideraţii privind descoperirea şi cercetarea pe urme proaspete a 

infracţiunilor comise cu violenţă în scop de cupiditate. În: Revista română 

de criminalistică. Nr.3 (93), iunie 2014, vol.XV, p.1652-1655. 

 

  

http://www/
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Activităţi extracurriculare  Preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Experţilor Judiciari Independenţi;   

 Membru al Asociaţiei Criminaliştilor din România, 2000-prezent  

 Preşedinte şi membru al Comisiei de Atestare a cadrelor de experţi judiciari 

din sistemul Ministerului Justiţiei a R.Moldova (2007-2013) 

 Preşedinte al Comisiei de acreditare a Universităţii de Criminologie (2003); 

 Membru al colegiului de redacţie al revistei ştiinţifice „Analele ULIM”(2002-

2007); 

 Membru al colejiului internaţional de redacţie a revistei 

„Criminalistica”(România) 2009-prezent 

 Membru al Seminarului Ştiinţific Specializat 554.04 – Criminalistică, 

expertiză judiciară, activitate operativă de investigaţie 

Participări la conferinţe 

ştiinţifice, stagii şi traininguri 

profesionale 

 

 

 

Participări conferinţe/manifestări internaţionale – 30, inclusiv Franţa,  

Lituania, Republica Moldova, Rusia, România. 

Participarea la conferinţe/manifestări naţionale – 25. 

Stagii şi traininguri profesionale: 

- Volgograd (Rusia), Şcoala superioară de anchetatori, 3.10-18.10.1977 – 

stagiu de perfecţionare în domenul sistemelor dactiloscopice automatizate;  

- Volgograd (Rusia), Şcoala superioară de anchetatori, 9.12.-28.12.1985 – 

stagiu de perfecţionare în metodica predării criminalisticii în instituţiile de 

învăţămât specializat;  

- Moscova (Rusia), Academia Ministerului Afacerilor Interne, 14.11. – 

13.12.1989 - stagiu de perfecţionare în metodica predării criminalisticii în 

instituţiile de învăţămât ale MAI;  

- Bordeaux (Franţa) Şcoala Naţională de Magistratură, 23.11.–27.11.1998 – 

stagiu de documentare privind pregătirea iniţială şi formarea continuă a 

cadrelor de magistraţi din Franţa;  

- Chişinău, Biroul Federal de Investigaţii al SUA, 29.06. - 3.07.1998 – 

perfecţioare în domeniul investigării criminalistice a infracţiunilor 

informatice;  

- Chişinău, Alliance Française în Moldova, 20.03 -16.06.1998 – perfecţionare 

pentru profesorii universitari care î-şi promovează cursurile în l.franceză;  

- Chişinău (Holercani), Ministerul Justiţiei, ABA CEELI RM, CPCJ RM, 

Centrul de Drept RM, 26-27.10.2001 – perfecţionare pe tema „Forme şi 

metode noi de instruire”.  

 - Chişinău, Institutul de criminalistică din Olanda, Centrul pentru drepturile 

omului din Moldova, CNEJSPM, aprilie, 2014 – perfecţionare în domeniul 

diagnosticării falsului în documente 

 

Participarea în proiecte   - Proiectul cu privire la securitatea personală a cetăţenilor susţinut de Fundaţia 

Soros-Molova şi Institutul pentru Politici de drept şi Constituţionale (COLPI), 

Budapesta, 2002; 

- Proiectul privind asigurarea obiectivităţii şi transparenţei în sistemul justiţiei 

penale a Republicii Moldova prin dezvoltarea expertizei judiciare din cadrul 

Programului Olandez MATRA, privind Supremaţia Legii şi Buna Guvernare, 

2014 

  

 
 


