
                                                        Pagina  
CV  

 

 

1 

 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Pisarenco Constantin 

Adresă(e) Chișinău, MD-2001, Republica Moldova 

Telefon(oane) + 373 79597926   

E-mail(uri) constantin.pisarenco@gmail.com 

Naţionalitate(-tăţi) R. Moldova 

  Data naşterii 1985 

Sex Sexul masculin 

Experiența profesională  

Perioada  
Funcția sau postul ocupat 

Activități şi responsabilități principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate 

2016-prezent  
Lector universitar  
Catedra Drept Public 
Domeniul de activitate - Drept Procesual Penal; Organele de Ocrotire a Normelor de Drept; Drept 
Procesual Penal; Mari Sisteme de Drept Contemporan; Drept Penal.   
Universitatea Liberă Internațională din Moldova, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 52, mun. Chișinău, MD-2012, 
R. Moldova 

Perioada  
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2014-prezent  
Avocat public  
Asistenţa juridică şi reprezentare a persoanelor care nu dispun de suficiente mijloace financiare pentru 
plata serviciilor juridice. 
Domeniul de activitate - drept penal, drept procesual penal, drept civil, drept procesual civil 
Biroul Asociat de Avocaţi „Avocaţii Publici", str. Alecu Russo, 1 bloc A1, bir. 37,  
mun. Chişinău, MD-2068, R. Moldova 

Perioada  
Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2013-prezent  
Avocat  
Asistenta juridica şi reprezentare în judecătoriile de drept comun, Curţile de Apel, Curtea Supremă de 
Justiţie ,domeniile de activitate - drept penal, drept civil; executare hotărârilor judecătoreşti inclusiv 
executarea silită, înfiinţări firme, organizaţii necomerciale. 
C.A. “Pisarenco Constantin”, str. Alecu Russo, 1 bloc A1, bir. 37,mun. Chişinău, MD-2068, R. Moldova 

Perioada  
Funcția sau postul ocupat 

Activități şi responsabilități principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate 

2018-activitatea suspendată 
Mediator 
Soluționarea alternativă a litigiilor pe cale amiabilă, în cadrul unui proces structurat, flexibil şi 
confidențial. 
C.A. “Pisarenco Constantin”, str. Alecu Russo, 1 bloc A1, bir. 37,mun. Chişinău, MD-2068, R. Moldova 

Perioada  
Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale  
Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2009-2011 
Avocat stagiar 
Consultanta, asistenta si reprezentare juridica Drept civil si procesual civil, drept de proprietate, dreptul 
familiei, succesiuni, dreptul muncii 
Biroul Asociat de Avocaţi „Law Reputations & Partners", str. Petru Rareș, nr. 43/1  
mun. Chişinău, MD-2005, R. Moldova 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale  
Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2009-2010 
Specialist principal 
 
Departamentul Resurse Umane 
Universitatea Liberă Internațională din Moldova, str. Vlaicu Parcalab, nr. 52,  
mun. Chișinău, MD-2012, R. Moldova 
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Educație şi formare  

Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

16 octombrie 2017 – 9 noiembrie 2017 
Programul de formare profesională inițiată în domeniul medierii (cu durată de 90 ore). 
Centrul pentru Dezvoltare Personală și Profesională (prin Departamentul de formare profesională a 
mediatorilor, abilitat cu dreptul de formare profesională inițială și continuă a mediatorilor de către 
Consiliul de Mediere al Ministerului Justiției al Republicii Moldova), str. Ion Creangă 1, bloc 2, bir. 62, 
mun. Chișinău, MD-2012, R. Moldova 

Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

 
 

Perioada 
Numele şi tipul instituției de învățământ 

/ furnizorului de formare 

2011-2014 
Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Facultatea Drept, Studii doctorat (specializarea: 
criminalistica, expertiza judiciară, investigații operative). 
Teza de doctor în drept (554.04) „Valorificarea criminalistică a microobiectelor în activitatea de 
cercetare a infracțiunilor” a fost susținută pe 29 ianuarie 2016 în CSS în CSS şi aprobată de CNAA pe 
21 aprilie 2016.  
 
2009-2010 
Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Facultatea Drept, Studii masterat 

Perioada 
Numele şi tipul instituției de învățământ 

/ furnizorului de formare 

2004-2008  
Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Facultatea Drept, Studii licențiat 

Formare continuă  

Perioada 
Denumirea 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

 
Diploma obținută 

Ianuarie – iunie 2019 
Modulul Psihopedagogic 1: formare inițială, Cursul „Teoria și metodologia curriculumului”.  
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Liberă Internațională din 
Moldova, Facultatea Științe Sociale și ale Educații, Catedra Psihologie și Științe ale Educației, mun. 
Chișinău, Republica Moldova,  
Certificat 60 ore academice. 

Perioada 
Denumirea 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

Diploma obținută 

3-4 iunie 2019  
Atelierul de lucru în cadrul „Programul de instruire şi dezvoltare profesională pentru tinerii din profesiile 
juridice”. 
Organizator: Asociația Barourilor Americane Inițiativa pentru Supremația Legii în Moldova (ABA ROLI 
Moldova), Institutul Național al Justiției, Procuratura Generală și Asociația Tinerilor Avocați, “Etica și 
conduita profesională – dileme etice”, Institutul Național al Justiției, mun. Chișinău, Republica Moldova, 
Certificat 16 ore academice. 

Perioada 
Denumirea 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

Diploma obținută 

18 mai 2019 
Atelierul de lucru „Utilizarea tehnologiilor informaționale în activitatea profesională” implementat în 
cadrul Proiectului „Instruirea femeilor avocate în utilizarea tehnologiilor informaționale în activitatea 
profesională”, mun. Chișinău, Republica Moldova, 
Organizator: Asociația Femeilor Avocate din Moldova cu suportul INVENTO, oferit de către poporul 
american prin intermediul Departamentului de Stat al SUA - Fundația „Freedom House în Moldova”. 
Certificat 4 ore academice. 

Perioada 
Denumirea 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Diploma obținută 

07 februarie 2019 
Seminarul de instruirea cu genericul „Măsuri de ocrotire judiciare a persoanelor cu dezabilități 
intelectuale și psihosociale”. 
Consiliul Național  pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) în colaborare cu Institutul 
Național al Justiției, mun. Chișinău, Republica Moldova. 
Certificat 8 ore academice 

Perioada 
Denumirea 

umele şi tipul instituției de învățământ / 
furnizorului de formare 

Diploma obținută 

06 februarie 2019 
Seminarul de instruirea cu genericul „Eliberarea condiționată înainte de termen și reducerea termenului 
pedepsei pentru condiții inumane de detenție”. 
Consiliul Național  pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) în colaborare cu Institutul 
Național al Justiției, mun. Chișinău, Republica Moldova. 
Certificat 8 ore academice 
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Perioada 
Denumirea 

 
Numele şi tipul instituției de învățământ 

/ furnizorului de formare 
Diploma obținută 

20-21 noiembrie 2018 
Seminarul de instruirea cu genericul „Prestarea serviciilor juridice garantate de Stat pentru victimele şi 
potențialele victime ale traficului de ființe umane: noi tendințe şi provocări”. 
Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Republica Moldova, cu suport Guvernului 
Statelor Unite ale Americii și în parteneriat cu Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată 
de Stat. 
Certificat 16 ore academice 

Perioada 
Denumirea 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Diploma obținută 

8 noiembrie 2018 
Seminarul cu genericul „Satisfacții echitabile la Curtea Europene a Drepturilor Omului”. 
Centrul de Instruire a Avocaților 
 
Certificat 4 ore academice.  

Perioada 
Denumirea 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

 
Diploma obținută 

15 octombrie - 6 noiembrie 2018 
Cursul de instruirea cu genericul „Aspecte privind nediscriminarea”. 
Institutul Național al Justiției, mun. Chișinău, Republica Moldova, în parteneriat cu Consiliul Europei și 
Programul de instruire on-line HELP (The European Programme for Human Rights Education for Legal 
Professionals) 
Certificat 20 ore academice. 

Perioada 
Denumirea 

 
 
 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Diploma obținută 

25−26 iulie 2018 
Atelierul de lucru cu genericul „Mecanismul de asigurare a calității asistenței juridice garantate de stat în 
cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale” în cadrul proiectului „O 
calitate mai bună a asistenței juridice garantate de stat prestate persoanelor cu dezabilități intelectuale 
și psihosociale”. 
Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat în parteneriat cu Institutul de reforme 
penale, mun. Chișinău, Republica Moldova. 
Certificat 16 ore academice. 

Perioada 
Denumirea 

 
Numele şi tipul instituției de învățământ 

/ furnizorului de formare 
 

Diploma obținută 

21 mai 2018 
Seminarul cu genericul „Consolidarea cadrului legal și practicii judiciare pentru aplicarea uniformă a 
nulităților absolute în procesul penal prin prisma art. 6 CEDO”. 
Grupul Resursă pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociația Barourilor Americane Inițiativa 
pentru Supremația Legii din RM (ABA/ROLI) și Uniunea Avocaților din RM, mun. Chișinău, Republica 
Moldova. 
Certificat 8 ore academice. 

Perioada 
Denumirea 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Diploma obținută 

22 februarie 2018 
Seminarul cu genericul „Inadmisibilitatea probelor în procesul penal”. 
În cadrul programului „Profesioniști pentru Drepturile Omului” al Amnesty International Moldova în 
comun cu Uniunea Avocaților din RM. Clubul avocaților, mun. Chișinău, Republica Moldova. 
Certificat 2 ore academice 

Perioada 
Denumirea 

 
Numele şi tipul instituției de învățământ 

/ furnizorului de formare 
Diploma obținută 

6−9 septembrie 2017 
Atelier de lucru cu genericul „Formare de formatori pentru avocații care acordă asistență juridică pe 
cauzele non-penale cu implicarea copiilor”.   
Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat în parteneriat cu UNICEF Moldova, Vadul 
lui Vodă, Chișinău, Republica Moldova. 
Certificat 32 ore academice. 

Perioada 
Denumirea 

 
 
 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Diploma obținută 

10 august 2017 
Atelier de lucru cu genericul „Determinarea informațiilor de interes public care vor fi incluse pe website-
ul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) (www.csm.md), pe website-ul Agenției de Administrare a 
Instanțelor Judecătorești (AAIJ) (www.aaij.justice.md) și pe Portalul web al instanțelor judecătorești 
(instante.justice.md)”. 
USAID din Partea Poporului American, mun. Chișinău, Republica Moldova. 
 
Certificat 4 ore academice. 

Perioada 
Denumirea 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Diploma obținută 

25 iulie 2017 
Seminarul cu genericul „Modificările la art.313 al Codului de procedură penală”.   
Asociația tinerilor avocați, Clubul avocaților în parteneriat cu Amnesty International Moldova, mun. 
Chișinău, Republica Moldova, mun. Chișinău, Republica Moldova. 
Certificat 2 ore academice. 
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Perioada 
Denumirea 

 
Numele şi tipul instituției de învățământ 

/ furnizorului de formare 
Diploma obținută 

10−12 iulie 2017 
Atelierul de lucru cu genericul „Potențialii monitori în cadrul Comisiei de monitorizare externă a calității 
asistenței juridice calificate garantate de stat”.  
Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat în parteneriat cu UNICEF Moldova, mun. 
Chișinău, Republica Moldova. 
Certificat 24 ore academice. 

Perioada 
Denumirea 

 
 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Diploma obținută 

23−25 iunie 2017 
Летняя школа “Доступ адвокатов и юристов к информации и вопросы обмена персональными 
данными: Национальные, региональные и международные стандарты и механизмы. 
Эффективность правового представительства”. 
OSCE Mission to Moldova, Vadul lui Vodă, Republica Moldova. 
 
Certificat 20 ore academice. 

Perioada 
Denumirea 

 
Numele şi tipul instituției de învățământ 

/ furnizorului de formare 
Diploma obținută 

12 iunie 2017 
Atelierul de lucru cu genericul „Mecanismul de asigurare a calității asistenței juridice garantate de stat 
acordate în cauzele cu implicarea copiilor”.  
Institutul Național al Justiției, mun. Chișinău, Republica Moldova. 
Certificat 8 ore academice. 

Perioada 
Denumirea 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Diploma obținută 

25 mai 2017 
Seminarul cu genericul „Răspunderea disciplinară a judecătorilor. Etica avocațială”. 
Uniunea avocaților din Republica Moldova, mun. Chișinău, Republica Moldova. 
 
Certificat 4 ore academice. 

Perioada 
Denumirea 

 
Numele şi tipul instituției de învățământ 

/ furnizorului de formare 
Diploma obținută 

5 mai 2017 
Atelierul de lucru cu genericul „Mecanismul de asigurare a calității asistenței juridice garantate de stat 
acordate în cauzele cu implicarea copiilor”. 
Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, mun. Chișinău, Republica Moldova. 
 
Certificat 4 ore academice   

Perioada 
Denumirea 

 
Numele şi tipul instituției de învățământ 

/ furnizorului de formare 
Diploma obținută 

20 aprilie 2017 
Seminarul cu genericul „Mecanismul de asigurare a calității asistenței juridice garantate de stat 
acordate în cauzele cu implicarea copiilor”. 
Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat în parteneriat cu UNICEF Moldova, mun. 
Chișinău, Republica Moldova. 
Certificat 8 ore academice 

Perioada 
Denumirea 

 
Numele şi tipul instituției de învățământ 

/ furnizorului de formare 
Diploma obținută 

14 aprilie 2017 
Seminarul cu genericul „Expertiză ca instrument de utilizare eficientă a cunoștințelor speciale în justiția 
penală și civilă”. 
Uniunea avocaților din Republica Moldova, mun. Chișinău, Republica Moldova. 
 
Certificat  4 ore academice. 

Perioada 
Denumirea 

 
Numele şi tipul instituției de învățământ 

/ furnizorului de formare 
Diploma obținută 

24 februarie 2017 
Seminarul cu genericul „Reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal şi asigurarea regimului 
adecvat de protecție a acestora în sectorul de activitate juridică”. 
Uniunea avocaților din Republica Moldova, mun. Chișinău, Republica Moldova. 
 
Certificat 2 ore academice.   

Perioada 
Denumirea 

 
Numele şi tipul instituției de învățământ 

/ furnizorului de formare 
Diploma obținută 

10 februarie 2017 
Seminarul cu genericul ”Principiile deontologiei profesionale ale avocatului. Modificările efectuate la 
Codul Deontologic al Avocatului din Republica Moldova”. 
Uniunea avocaților din Republica Moldova, mun. Chișinău, Republica Moldova. 
 
Certificat 2 ore academice. 

Perioada 
Denumirea 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Diploma obținută 

5 decembrie 2016 
Seminarul cu genericul „Implementarea bunelor practici de apărare a persoanelor cu dizabilități”. 
NORLAM Misiunea Norvegiană de Experți pentru Promovarea Supremației Legii în Moldova, mun. 
Chișinău, Republica Moldova.  
Certificat 8 ore academice. 
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Perioada 
Denumirea 

 
Numele şi tipul instituției de învățământ 

/ furnizorului de formare 
Diploma obținută 

1−2 decembrie 2016 
Seminarul cu genericul „Implementarea Legislației Republicii Moldova cu privire la prevenirea și 
combaterea violenței în familie, particularitățile examinării cazurilor de abuz asupra copiilor”. 
Institutul Național al Justiției în parteneriat cu Centrul de Drept al Femeilor, mun. Chișinău, Republica 
Moldova. 
Certificat 16 ore academice. 

Perioada 
Denumirea 

 
Numele şi tipul instituției de învățământ 

/ furnizorului de formare 
Diploma obținută 

25 noiembrie 2016 
Seminarul cu genericul „Consolidarea cadrului legal și practicii judiciare pentru aplicarea uniformă a 
nulităților absolute în procesul penal prin prisma art. 6 CEDO”. 
Institutul Național al Justiției în parteneriat cu NORLAM Misiunea Norvegiană de Experți pentru 
Promovarea Supremației Legii în Moldova, mun. Chișinău, Republica Moldova. 
Certificat 8 ore academice. 

Perioada 
Denumirea 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Diploma obținută 

25 noiembrie 2016 
Seminarul cu genericul „Curtea Penală Internațională – principii și standarde”. 
Amnesty International Moldova, mun. Chișinău, Republica Moldova. 
 
Certificat 2 ore academice.   

Perioada 
Denumirea 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Diploma obținută 

20−21 noiembrie 2016 
Seminarul cu genericul „Implementarea legislației RM cu privire la prevenirea și combaterea violenței în 
familie”, particularitățile examinării cazurilor de abuz asupra copiilor. 
Institutul Național al Justiției, mun. Chișinău, Republica Moldova. 
Certificat 16 ore academice. 

Perioada 
Denumirea 

 
Numele şi tipul instituției de învățământ 

/ furnizorului de formare 
Diploma obținută 

13 iunie 2016 
Seminarul cu genericul „Acordarea asistenței juridice garantate de stat copiilor implicați în sistemul de 
justiție penală  (copii în conflict cu legea)”. 
Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, mun. Chișinău, Republica Moldova. 
 
Certificat 8 ore academice. 

Perioada 
Denumirea 

 
Numele şi tipul instituției de învățământ 

/ furnizorului de formare 
Diploma obținută 

8 februarie 2016 
Seminarul cu genericul „Standardele și procedurile justiției pentru minori: competențele și abilitățile 
speciale pentru lucrul cu copiii”. 
Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, mun. Chișinău, Republica Moldova. 
 
Certificat 8 ore academice. 

Perioada 
Denumirea 

 
Numele şi tipul instituției de învățământ 

/ furnizorului de formare 
Diploma obținută 

9 decembrie 2015 
Conferința Națională cu genericul "Sistemul de asistență juridică garantată de stat. Realizări, 
perspective și provocări". 
Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, mun. Chișinău, Republica Moldova.  
 
Certificat 4 ore academice.   

Perioada 
Denumirea 

 
Numele şi tipul instituției de învățământ 

/ furnizorului de formare 
Diploma obținută 

30 noiembrie – 01 decembrie 2015 
Atelierul de instruire cu genericul „Consolidarea capacităților de executare a mandatului de către 
Aparatul administrativ al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat”. 
Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat în parteneriat cu SOROS−Moldova, mun. 
Chișinău, Republica Moldova. 
Certificat 16 ore academice.   

Perioada 
Denumirea 

 
Numele şi tipul instituției de învățământ 

/ furnizorului de formare 
Diploma obținută 

1−2 octombrie 2015 
Seminarul cu genericul „Standarde de performanță ale avocatului la etapele inițiale ale urmăririi 
penale”. 
Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova în cooperare cu Biroul Asociat de Avocați ”Avocații 
Publici”, mun. Chișinău, Republica Moldova. 
Certificat 16 ore academice.   

Perioada 
Denumirea 

 
Numele şi tipul instituției de învățământ 

/ furnizorului de formare 
Diploma obținută 

9-10 iulie 2015 
Atelierul cu genericul „Instruire pentru personalul Oficiilor teritoriale ale CNAJGS și al Aparatului 
administrativ”. 
Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, mun. Chișinău, Republica Moldova. 
 
Certificat 16 ore academice.   
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Perioada 
Denumirea 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Diploma obținută 

10−12 mai 2015 
Atelierul cu genericul „Îmbunătățirea rolului avocaților publici în sectorul justiției”. 
Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, Vadul lui Vodă, Republica Moldova. 
 
Certificat 18 ore academice.   

Perioada 
Denumirea 

 
Numele şi tipul instituției de învățământ 

/ furnizorului de formare 
Diploma obținută 

24−28 februarie 2015 
Sesiune cu genericul „Formare de formatori pentru instruirea avocaților care acordă asistența juridică 
garantată de stat copiilor în sistemul de justiție al Republicii Moldova”. 
Clinica juridică Universitară în parteneriat cu Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de 
Stat, Vadul lui Vodă, Republica Moldova. 
Certificat 40 ore academice.   

Perioada 
Denumirea 

 
Numele şi tipul instituției de învățământ 

/ furnizorului de formare 
Diploma obținută 

27−28 ianuarie 2015 
Seminarul cu genericul „Consolidarea abilităților practice în vederea asigurării respectării dreptului la un 
proces echitabil”. 
Institutul Național al Justiției și NORLAM Misiunea Norvegiană de Experți pentru Promovarea 
Supremației Legii în Moldova, mun. Chișinău, Republica Moldova. 
Certificat 16 ore academice.   

Perioada 
Denumirea 

 
Numele şi tipul instituției de învățământ 

/ furnizorului de formare 
 

Diploma obținută 

6 noiembrie 2014 
Masa rotundă cu genericul „Mecanisme de protecție a migranților conform standardelor Convenției 
Europene a Drepturilor Omului”.  
Institutul Național al Justiției în parteneriat cu Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor 
Migraționale și Centrul pentru Drepturile Omului cu suportul financiar Uniunii Europene, mun. Chișinău, 
Republica Moldova. 
Certificat  8 ore academice. 

Perioada 
Denumirea 

 
Numele şi tipul instituției de învățământ 

/ furnizorului de formare 
Diploma obținută 

25 iulie 2014 
Seminarul cu genericul „Standarde profesionale în activitate avocaților care acordă asistența juridică 
garantată de stat la etapa aplicării măsurilor preventive și contestare acestora” 
Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, mun. Chișinău, Republica Moldova. 
 
Certificat, 8 ore academice. 

Perioada 
Denumirea 

 
Numele şi tipul instituției de învățământ 

/ furnizorului de formare 
Diploma obținută 

4 iulie 2014 
Seminarul cu genericul „Interacțiunea cu beneficiarii de asistența juridică garantată de stat. Analiza 
materialelor și a documentelor asupra cauzei. Consultarea beneficiarului”. 
Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, mun. Chișinău, Republica Moldova. 
 
Certificat 8 ore academice. 

Perioada 
Denumirea 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Diploma obținută 

20 iunie 2014 
Seminarul cu genericul „Sistemul de asistența juridică garantată de stat”.  
Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, mun. Chișinău, Republica Moldova. 
 
Certificat 8 ore academice. 

Perioada 
Denumirea 

 
Numele şi tipul instituției de învățământ 

/ furnizorului de formare 
 

Diploma obținută 

14−15 mai 2014 
Seminarul cu genericul „Protejarea categoriilor vulnerabile de justițiabili în cadrul procesului penal. 
Provocări în investigarea infracțiunilor de trafic de ființe umane. Cooperarea internațională – bune 
practice și standard referitoare la comisia rogatorie”. 
Institutul Național al Justiției în parteneriat cu NORLAM Misiunea Norvegiană de Experți pentru 
Promovarea Supremației Legii în Moldova, mun. Chișinău, Republica Moldova. 
Certificat 16 ore academice 

Perioada 
Denumirea 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Diploma obținută 

08 august 2013 
Seminarul cu genericul „Interacțiunea cu beneficiarul asistenței juridice garantate de stat”. 
Institutul Național al Justiției în parteneriat cu Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de 
Stat, mun. Chișinău, Republica Moldova. 
Certificat 8 ore academice 

Perioada 
Denumirea 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Diploma obținută 

22-23 martie 2013 
Seminarul cu genericul „Standarde de performanța ale avocatului la etapele inițiale ale urmării penale”.   
Fundația Soros Moldova în parteneriat cu BPAP “Avocații Publici”, mun. Chișinău, Republica Moldova, 
mun. Chișinău, Republica Moldova. 
Certificat 12 ore academice. 
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Seminare științifice și didactice 
organizate 

 

Perioada 
Denumirea 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Funcția 
 

27-28 septembrie 2018 
Seminarul cu genericul „Instruirea continua a para-juriștilor comunitari specializați, implicați activ în 
oferirea asistenței juridice primare comunităților afectate de HIV (CDI, LSC, MSM, PTH)”. 
Proiectul „Abilitarea juridică a comunităților vulnerabile”, implementat de Uniunea pentru prevenirea HIV 
și reducerea riscurilor (UORN), în parteneriat cu Asociația Națională a para-juriștilor din Moldova și 
Consiliul Național  pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) cu suport financiar al 
Departamentului Justiției și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova, mun. Chișinău, Republica 
Moldova. 
Formator 

Perioada 
Denumirea 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Funcția 

21-25 mai 2018 
Seminarul „Instruirea continua a para-juriștilor comunitari specializați, implicați activ în oferirea 
asistenței juridice primare comunităților afectate de HIV (CDI, LSC, MSM, PTH)”. 
Proiectul „Abilitarea juridică a comunităților vulnerabile”, implementat de Uniunea pentru prevenirea HIV 
și reducerea riscurilor (UORN), în parteneriat cu Asociația Națională a para-juriștilor din Moldova și 
Consiliul Național  pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) cu suport financiar al 
Departamentului Justiției și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova, mun. Chișinău, Republica 
Moldova. 
Formator 

Aptitudini şi competențe 
Personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire 
Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza B1  B2  B1  B1  B2  

Franceza A2  A2  A1  A2  A2  

Rusa C1 C1 C1 C1 B2 

Competențe de comunicare Capacitate de relaționare foarte bună, dobândite prin experiența proprie de avocat 

Competențe şi aptitudini organizatorice Capacitate organizatorică bună, formată şi dezvoltată în cadrul acordării activităților juridice 

Competențe şi aptitudini PC Autoevaluare 

 Procesarea 
informației 

Comunicare Creare de conținut Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat 

  

 O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ ); Utilizarea fără probleme a 
Internetului 

Alte competențe Determinare şi orientare spre rezultate. Inițiativă. Echilibru. Foarte bună comunicare, deschidere şi 
flexibilitate. Punctualitate. Probitate. Seriozitate. Perseverență 

Permis de conducere Permis de conducere categoria B 
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Informaţii suplimentare 

Publicații 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferințe 

 

 

Total - 14 

Monografie - 1 

1. Microobiectele în activitatea de сerсetare a infracțiunilor: Monografie / Constantin Pisarenco; Univ. Liberă Intern. 

din Moldova. – Chișinău: S.n., 2017 (Tipogr. “Valinex” SRL). – 228 p. ISBN 978-9975-68-320-3. 

Articole - 7 

2. Pisarenco C. Considerații privind locul microobiectelor în rândul surselor materiale de probă. În: Jurnalul „Juridic 

Național: teorie și practică”, 2014, nr 5 (9), p. 35-38. ISSN 2345-1130. Categoria C.  

3. Pisarenco C. Dezvoltarea micrologiei în etapa contemporană. În: Revista ştiinţifico-practică “Legea și Viața”, 2014, 

nr. 10 (274), p. 28-33. ISSN 1810-3081. Categoria C.  

4. Pisarenco C. Metode, procedee și mijloace tehnico-criminalistice de depistare, fixare și ridicare a microobiectelor 

la fața locului. În: Jurnalul „Juridic Național: teorie și practică”, 2014, nr. 6 (10), p. 28-32. ISSN 2345-1130. 

Categoria C.  

5. Pisarenco C. Microurme în descoperirea infracțiunilor: de la antichitate la epoca modernă. În: Revista ştiinţifico-

practică “Legea și Viața”, 2014, nr 11 (275), p. 40-43. ISSN 1810-3081. Categoria C.  

6. Pisarenco C. Probleme procesuale privind valorificarea criminalistică a microobiectelor. În: Revista ştiinţifico-

practică “Legea și Viața”, 2014, nr. 10 (274), p. 42-46. ISSN 1810-3081. Categoria C. 

7. Pisarenco C., Golubenco Gh. Noțiunea și clasificarea microobiectelor în criminalistică. În: Revista ştiinţifico-

practică “Legea și Viața”, 2012, nr 5 (245), p. 13-19. ISSN 1810-3081. Categoria C.  

8. Pisarenco С. Aprecierea rapoartelor de expertiză a microobiectelor de către organul de urmărire penală si de 

instanța de judecată. În: Revista ştiinţifico-practică “Legea și Viața”, 2014, nr. 12 (275), p. 27-31. ISSN 1810-

3081. Categoria C.  

Teze - 5 

9. Pisarenco C. Principii generale a folosirii microobiectelor în procesul penal. În: Conferința Științifică Internațională 

a doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”: Teze / com. șt. 

Chișinău: Artpoligraf, 2014, p. 131.  

10. Pisarenco C. Importanța expertizei judiciare și raportului expertului la examinarea microobiectelor în proces penal. 

În: Conferința Științifică Internațională a doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale 

tinerilor cercetători”: Teze / com. șt. Chișinău: Artpoligraf, 2014, p. 132.  

11. Pisarenco C. Cercetarea traseologică a microobiectelor în expertiza criminalistică. În: Conferința Științifică 

Internațională a doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”: Teze 

/ com. șt. Chișinău: Artpoligraf, 2015, p. 164. 

12. Pisarenco C. Examinarea preliminară a microobiectelor în criminalistica. În: Conferința Științifică Internațională a 

doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”: Teze / com. șt. 

Chișinău: Artpoligraf, 2015, p. 165.  

13. Pisarenco C. Problema importanței microobiectelor ca surse de informație criminalistică. În: Conferința Științifică 

Internațională a doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”: Teze 

/ com. șt. Chișinău: Artpoligraf, 2015, p. 166.  

Alte - 2 

1. Рisarenсo С. Valorificarea сriminalistiсă a microobiectelor în activitatea de сerсetare a infracțiunilor. Teza de 

doctor în drept. Chișinău, 2016. 215 p. 

2. Рisarenсo С. Valorificarea сriminalistiсă a microobiectelor în activitatea de сerсetare a infracțiunilor. Autoreferatul 

tezei de doctor în drept. Chișinău, 2016. 30 p. 

 

1. Pisarenco C. Principii generale a folosirii microobiectelor în procesul penal. În: Conferința Științifică 

Internațională a doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”: 

Teze / com. șt. Chișinău: Artpoligraf, 2014, p. 131.  

2. Pisarenco C. Importanța expertizei judiciare și raportului expertului la examinarea microobiectelor în proces 

penal. În: Conferința Științifică Internațională a doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: 

viziuni ale tinerilor cercetători”: Teze / com. șt. Chișinău: Artpoligraf, 2014, p. 132.  

3. Pisarenco C. Cercetarea traseologică a microobiectelor în expertiza criminalistică. În: Conferința Științifică 

Internațională a doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”: 

Teze / com. șt. Chișinău: Artpoligraf, 2015, p. 164. 

4. Pisarenco C. Examinarea preliminară a microobiectelor în criminalistica. În: Conferința Științifică Internațională a 

doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”: Teze / com. șt. Chișinău: 

Artpoligraf, 2015, p. 165.  

5. Pisarenco C. Principii generale a folosirii microobiectelor în procesul penal. În: Conferința Științifică Internațională a 

doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”: Teze / com. șt. Chișinău: 

Artpoligraf, 2014. 
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Conferințe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Pisarenco C. Importanța expertizei judiciare și raportului expertului la examinarea microobiectelor în proces penal. În: 

Conferința Științifică Internațională a doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor 

cercetători”: Teze / com. șt. Chișinău: Artpoligraf, 2014, p. 132.  

7. Pisarenco C. Cercetarea traseologică a microobiectelor în expertiza criminalistică. În: Conferința Științifică Internațională a 

doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”: Teze / com. șt. Chișinău: 

Artpoligraf, 2015, p. 164. 

8. Pisarenco C. Examinarea preliminară a microobiectelor în criminalistica. În: Conferința Științifică Internațională a 

doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”: Teze / com. șt. Chișinău: 

Artpoligraf, 2015, p. 165.  

9. Pisarenco C. Problema importanței microobiectelor ca surse de informație criminalistică. În: Conferința Științifică 

Internațională a doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”: Teze / com. șt. 

Chișinău: Artpoligraf, 2015, p. 166.  

10. Pisarenco C., Golubenco Gh. Posibilități contemporane de examinare a microobiectelor în cadrul expertizei criminalistice a 

materialelor, substanțelor și articolelor. În: Conferința jubiliare cu participare internațională “Rolul științei şi educației în 

implementarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană”: În honorem academicianului Valeriu Canțer. Chişinău, 5 

februarie 2015. Materiale şt. Chișinău: USPEE “Constantin Stere”, 2015, p. 45-54.  

11. Pisarenco С. Expertiza criminalistică a microobiectelor o formă distinctă de cunoaştere a faptelor în procesul penal. În: 

Conferință științifică naţională cu participare internațională “Știința și inovarea în nordul Republicii Moldova: probleme, 

realizări, perspective”. Bălți, Filiala Bălți a Academiei de Științe a Moldovei, 25–26 septembrie 2015. Materiale şt. Bălţi: US 

„Alecu Russo”, 2015, p. 234-238. 

 
 


