
                                                                                                                                                                                 Pagina | 1  
 

 

 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
 
 

Informaţii personale 

Nume / Prenume Poalelungi Mihail 

Adresă(e) Chişinău,  

 022517700 

E-mail(uri) E-mail: alex_cauia@yahoo.com 

Cetăţenia  

Data naşterii MDA, RO 

Sex  

Experienţă profesională  
 

Perioada 1988-1989 

Funcţia sau postul ocupat Judecător stagiar 

Numele şi adresa angajatorului Judecătoria sect.Rîșcani, mun. Chişinău  

Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Justiţie 

Perioada 1989-2008 

Funcţia sau postul ocupat Lector  

Numele şi adresa angajatorului Facultatea drept, Universitatea de Stat din Moldova  

Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Învăţământ juridic  
  

Perioada 1989-1995 

Funcţia sau postul ocupat Judecător și vicepreședinte 

Numele şi adresa angajatorului Judecătoria sect.Buiucani, mun. Chişinău  

Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Justiţie  

Perioada 1995-1996 

Funcţia sau postul ocupat Judecător și Președinte 

Numele şi adresa angajatorului Judecătoria sect.Centru, mun. Chişinău  

Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Justiţie  

Perioada 1996-2003 

Funcţia sau postul ocupat Judecător și vicepreședinte 

Numele şi adresa angajatorului Curtea de Apel a RM, mun. Chişinău  

Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Justiţie  

Perioada 1998-2002 

Funcţia sau postul ocupat lector 

mailto:alex_cauia@yahoo.com
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Numele şi adresa angajatorului Centrul de drept pentru avocați, mun. Chişinău; Centrul de instruire al Ministerului 
Justiției RM 

Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Învăţământ juridic  
 

Perioada 2002-2008 

Funcţia sau postul ocupat Vicepreședinte și Președinte  

Numele şi adresa angajatorului Asociația Judecătorilor din Republica Moldova  

Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Justiţie  

Perioada 2003-2005 

Funcţia sau postul ocupat Judecător 

Numele şi adresa angajatorului Curtea Supremă de Justiție a RM, mun. Chişinău  

Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Justiţie  

Perioada 2005-2008; 2012-2018 

Funcţia sau postul ocupat Membru  

Numele şi adresa angajatorului Consiliul Superior al Magistraturi RM  

Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Justiţie  

Perioada 2005-2008 

Funcţia sau postul ocupat Judecător și vicepreședinte 

Numele şi adresa angajatorului Curtea Supremă de Justiție a RM, mun. Chişinău  

Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Justiţie  

Perioada 2004-2019 

Funcţia sau postul ocupat Arbitru 

Numele şi adresa angajatorului Curtea Internațională de Conciliere și Arbitraj de pe lîngă OSCE 

Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

 

Perioada 2008-2012 

Funcţia sau postul ocupat Judecător  

Numele şi adresa angajatorului Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Strasbourg, Franța  

Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Justiţie 

Perioada 2012-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Judecător  ad-hoc 

Numele şi adresa angajatorului Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Strasbourg, Franța  

Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Justiție  

Perioada 2012-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Formator  

Numele şi adresa angajatorului Institutul Național al Justiției în materia dreptului european al drepturilor omului  

Perioada 2012-2018 

Funcţia sau postul ocupat Judecător și Președinte 

Numele şi adresa angajatorului Curtea Supremă de Justiție a RM, mun. Chişinău  

Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Justiție 
 

Perioada 2014-2019 
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Funcţia sau postul ocupat  Lector  

Numele şi adresa angajatorului  Facultatea drept, Universitatea de Stat din Moldova  

Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Învăţământ juridic  
  

Perioada 2015-2016 

Funcţia sau postul ocupat  Președinte   

Numele şi adresa angajatorului  Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională, Universitatea de Studii Europene 
din Moldova  

Perioada 2015-2019 

Funcţia sau postul ocupat  Conferențiar universitar   

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”, 
Chișinău  

Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

 Învăţământ juridic 

Perioada 2017-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar   

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Liberă Internațională din Moldova 

Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Învăţământ juridic 

Perioada 2018-2019 

Funcţia sau postul ocupat Judecător și Președinte 

Numele şi adresa angajatorului Curtea Constituțională a RM  

Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Justiție 
 

 
 

Educaţie şi formare 

 
 

Perioada 1988- prezent 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 Jurist  

 Drept civil 

 Drepturile omului 

 Protecția europeană a drepturilor omului  

 Dreptul refugiaților 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Stat din Moldova  
 

Perioada 2015 

Calificarea / diploma obţinută 
 

 

Doctor habilitat în drept, Tema tezei: Obligațiile pozitive și negative ale statului 
prin prisma Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea Liberă Internațională din Moldova 

Perioada 2006 

Calificarea / diploma obţinută  Doctor în drept, Tema tezei de doctor: Conduita legală și justiția 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea de Stat din Moldova 
 

Perioada 1983 - 1988 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licențiat în drept 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea de stat din Moldova, Facultatea de drept 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

 

Limba maternă Română 

   Limbi străine cunoscute                              

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  
Ascultare Citire 

Participare la 
conversaţie 

Discurs oral 
Exprimare 

scrisă 

Limba rusă  C2 C2 C2 C2 C2 

Limba franceză  C2 C2 C2 C2 C2 

  B2 B2 B2 B2 B2 

 
 
 
 

 

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 studiu şi activitate parcurşi. 

 
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

    
Membru al diferitor comisii pentru pregătirea proiectelor de legi şi alte acte, în special: 
Codul de procedură civilă, Legea privind statutul judecătorului, Legea privind 
Colegiul de calificare şi atestarea judecătorilor, Legea privind răspunderea disciplinară 
a judecătorilor, Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii, Codul deontologic 
al judecătorilor, Statutul Asociaţiei Judecătorilor, etc. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Operare PC: Windows, MS Office; 
Navigare pe internet; 
Abilităţi de lucru cu aparatură diversificată. 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

O bună stăpânire a programelor: Word, PowerPoint etc. 
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Lucrări cu caracter practic și științific publicate 
 

- Culegeri de practică judiciară (1999-2002) a Colegiului civil al Curţii de Apel a 
Republicii Moldova, coautor, Cartier, Chişinău;  

- Culegeri de practică judiciară (1999-2002) a Colegiului civil al Curţii de Apel a 
RepubliciiMoldova, coautor, Cartier, Chişinău; 

- Modele de acte judecătoreşti (procedura civilă), autor, Cartier, Chişinău, 2002; 
- Modele de acte judecătoreşti (procedura civilă, ediţia II, adnotate cu jurisprudenţa 

CEDO), autor, Cartdidact, Chişinău, 2005; 
- Pregătirea pricinilor civile pentru dezbaterile judiciare, coordonator de ediţie, coautor, 

Cartier, Chişinău, 2006; 
- Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile, coordonator de ediţie, coautor, 
- Cartier, Chişinău, 2006; 
- Conduita legală şi justiţia, autor, Cartdidact, Chişinău, 2007; 
- Culegere de practică judiciară a Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii 

Supreme de Justiţie, acte ce vizează drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi 
Justiţia, coordonator de ediţie, coautor, Cartier, Chişinău, 2005-2006;  

- Culegere de practică judiciară a Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii 
Supreme de Justiţie, coordonator de ediţie, coautor, Cartier, Chişinău, 2007; 

- Ghidul cetăţeanului (procedură civilă), coordonator de ediţie, coautor, Cartier, Chişinău, 
2008; 

- Manualul judecătorului pentru cauze civile, ediția a II-a, coordonator de ediţie, coautor, 
Tipografia Centrală, Chişinău, 2013; 

- Jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie, anul 2012, coordonator de ediţie, coautor, 
Tipografia Centrală, Chişinău, 2013; 

- Manualul judecătorului pentru cauze penale, coordonator de ediţie, coautor, Tipografia 
Centrală, Chişinău, 2013;  

- Modele de acte judecătoreşti, procedura civilă, ediţia a III-a, coordonator de ediţie, 
Tipografia Centrală, Chişinău, 2014; 

- Modele de acte procedurale în procesul penal, coordonator de ediţie, Tipografia Centrală, 
Chişinău, 2014; 

- Istoria Justiţiei, coordonator de ediţie, coautor, Iaşi, România, Tipografia Vasiliana 98, 
2016;  

- Pregătirea cauzelor civile pentru dezbateri judiciare, coordonator de ediţie, coautor, 
Tipografia “Lexon-Prim”, Chişinău, 2016; 

- Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu asupra hotărîrilor Curţii 
Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova. Concluzii şi recomandări, 
coordonator de ediţie, coautor, Tipografia Centrală, Chişinău, 2017; 

- Modele de acte judecătoreşti în procesul contravenţional, coordonator de ediţie, coautor, 
Tipografia centrală, Chişinău, 2017; 

- Extrateritorialitatea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului: Obligaţii pozitive şi 
jurisdicţie (monografie), Chişinău: Tipografia Centrală, 2014; 

- Extraterritoriality of the european convention on human rights: positive obligations and 
jurisdiction (monografie), Iaşi, România: Tipografia Vasiliana 98, 2015; 

- Convenţia europeană a drepturilor omului: obligaţii pozitive şi negative (monografie), 
Chişinău: Tipografia Centrală, 2015; 
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- Positive and negative obligations of the state under the european convention for the 
protection of human rights and fundamental freedoms(monografie), Iaşi, România: 
Tipografia Vasiliana 98, 2015; 

- Aspecte teoretice şi legale ale dreptului de proprietate conform Constituţiei şi altor legi 
ale Republicii Moldova, Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, 1999, 
nr. 3, Chişinău; 

- Ordinea de drept – condiţie prioritară pentru instituirea statului de drept, Analele 
ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova,2002, nr. 6, Chişinău; 

- Cum să ieşim din impas?, Ziarul Dreptul, 2004, nr. 23, Chişinău;  
- Axe valorice fundamentale ale conduitei legale, Revista Naţională de Drept, nr. 2, 2006, 

Chişinău; 
- Argumentarea imunității judecătorului în realitatea juridică națională, Revista națională 

de drept, 2012, nr. 11 (146); 
- Obligaţiile pozitive ale Statelor-Părţi la Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale, Universul ştiinţelor juridice, 2014, nr. 3, Sankt–
Peterburg, Rusia (în rusă); 

- Îndeplinirea obligaţiilor în virtutea CEDO în circumstanţe de conflict armat: acţiunile 
efectivului militar străin în Irak, Punctul critic – ideea europeană, 2015, nr. 4, București; 

- Aplicarea extrateritorială a CEDO în circumstanţe de conflict armat: susţinerea  
regimurilor separatiste, Revista Pro Est, 2015, nr. 4, Craiova; 

- Respectarea obligațiilor pozitive și negative potrivit CEDO în circumstanțe de conflict 
armat: cazul Ciprului,  Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii 
internaţionale, 2015, nr.1 

- Obligații extrateritoriale ale statelor-părți la tratatele în domeniul drepturil omului, 
revista metodico-ştiinţifică trimestrială „Administrarea Publică”, 2015 (coautor); 

- Excepții de la obligația de protecție în lumina jurisprudenței Curții europene a drepturilor 
omului, Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2015, nr.1 (32) 

- Obligaţiile pozitive ce reies din conţinutul art. 8 al Convenției europene a drepturilor 
omului: respectarea vieţii de familie, Revista moldovenească de drept internaţional şi 
relaţii internaţionale, 2015, nr.2 

- Obligaţiile pozitive ce reies din conţinutul art. 8 al Convenției europene a drepturilor 
omului: respectarea vieţii private, Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2015, nr.2 (33) 

- Obligaţiile negative ale statelor şi garanţiile procedurale în temeiul Convenției europene 
a drepturilor omului,  Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2015, nr.3 (34) 

- Obligaţii extrateritoriale ale statelor-părţi la tratatele în domeniul drepturilor omului, 
Revista metodico-ştiinţifică trimestrială Administrarea Publică, 2015, nr. 3; 

- Acţiunile efectivelor militare străine în Irak sub imperativele CEDO, Revista trimestrială 
de diagnoză socială, politică şi culturală Punctul Critic, Bucureşti, România, 2016, nr.1 
(15). 

- Excepţia Namibia şi obligaţia pozitivă a Republicii Moldova de recunoaştere a anumitor 
hotărâri judecătoreşti pronunţate de către instanţele regimului nerecunoscut din 
Transnistria, Revista Institutului de cercetări juridice “Acad. Andrei Rădulescu” Studii şi 
cercetări juridice, serie nouă, anul 7 (63), 2, aprilie – iunie 2018, Editura Academiei 
Române 

- Cazul Litschauer şi procedeul Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, Buletinul 
comun al Curţii Constituţionale a României şi Curţii Constituţionale a Republicii 
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Moldova “Preeminenţa dreptului şi controlul de constituţionalitate între tradiţie şi 
modernitate”, Editura Hamangiu, Bucureşti 2018. 

- Cooperare juridică internaţională (50 de tratate internaţionale la care Republica Moldova 
este parte), coordonator de ediţie, Tipografia „Sirius”, Chişinău, 2018. 

- Modele de acte judecătoreşti în procesul penal pentru judecătorii de instrucţie, autor, 
Tipografia Centrală, Chişinău, 2018. 

- Hotărâri explicative în materie penală ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie, 
coordonator de ediţie, Tipografia „Sirius”, Chişinău, 2018. 
 
Participări la conferințe ştiinţifice 

- Obligaţii pozitive formulate în temeiul art. 9 al Convenţiei europene a drepturilor 
omului (libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie), la Simpozionul Internaţional 
„Universul Ştiinţelor”, ediţia a IV-a, Iași: Asociația Cultural-Științifică „Vasile Pogor”; 

- Răspunderea extrateritorială a statelor-părţi la Convenţia Europeană pentru 
Drepturile Omului, materialele conferinței ştiinţifice internaţionale cu genericul “Rolul 
științei și educației în implimentarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană”, 
Chişinău, 5 februarie 2015; 

- Răspunderea extrateritorială a statelor-părti la Convenția europeană a drepturilor 
omului, Materialele conferinței ştiinţifice internaţionale cu prilejul jubileului de 70 ani ai 
prof. N. Osmochescu, Chişinău, 14 noiembrie 2014. Chişinău: Tipografia 
Centrală, 2015, vol. II; 

- Răspunderea statelor pentru actele cu efect extrateritorial. Materialele Conferinţei 
ştiinţifice „Integrare prin cercetare şi inovare”, 10-11 noiembrie 2015, Ştiinţe juridice și 
economice, Chişinău: CEP USM, 2015; 

- Impactul precedentului judiciar în contextual obligației pozitive a statului. Materiale ale 
mesei rotunde cu participare internaționala consacrată aniversării a 20-a de la fondarea 
Academiei de Administrare Publica de pe lânga Președintele Republicii Moldova, 11 
decembrie 2012, Chișinau: Tipografia „Elan Poligraf”, 2013; 

- Asigurarea accesului la justiție - obligație pozitivă a statului potrivit Conventiei 
Europene a Drepturilor Omului, Materialele mesei rotunde cu participare internaționala 
consacrată aniversării a 65-a de la adoptarea Declarației universale a drepturilor omului, 
11 decembrie 2013, Chişinău: Academia de Administrare Publică, 2014. 


