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Curriculum vitae  
Europass  

 
 
 

Informaţii personale 

Nume / Prenume ZUBCO VALERIU 

Adresă(e)    mun. Chişinău  

 Mobil: 069163188 

E-mail(uri) vzubco@mail.ru 

Cetăţenia MDA 

Data naşterii 12 martie 1965 

Sex masculin 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Experienţă profesională  
 

Perioada 1993-1996 

Funcţia sau postul ocupat Consilierul pretorului 

Numele şi adresa angajatorului Pretura sec. Buiucani, mun. Chişinău  

Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Administraţie publică locală 
 

Perioada 1996-1998 

Funcţia sau postul ocupat Decan al facultăţii de drept 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Studii Umanistice din Moldova, mun. Chişinău 

Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Învăţământ juridic  
 

Perioada 1998-2003 

Funcţia sau postul ocupat  Conf. univ. Catedra ,,Drept public”; Conf. univ. Catedra ,,Disciplini statale”  

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Studii Umanistice din Moldova, mun. Chişinău; Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova 

Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Învăţământ juridic  
 

Perioada 2000-2001 

Funcţia sau postul ocupat Formator Centrul de perfecţionare a cadrelor justiţiei  

Numele şi adresa angajatorului Centrul de perfecţionare a cadrelor justiţiei, mun. Chişinău 

Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Instruirea judecătorilor şi procurorilor 

Perioada 2002-2003 

Funcţia sau postul ocupat Prorector pe probleme de ştiinţă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Studii Umanistice din Moldova 

Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Activitate ştiinţifică 

Perioada 2003-2009 

Funcţia sau postul ocupat Conf. univ.,  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi 
Administrative 
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Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Învăţământ juridic şi administraţie publică 
 

Perioada 1996-2001; 2001-2009; 2013- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Avocat, şeful BAA ,, Iures Hominis” 

Numele şi adresa angajatorului BAA ,, Iures Hominis”, mun. Chişinău 

Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

avocatură 

Perioada 2000-2009 

Funcţia sau postul ocupat Preşedintele Agenţiei pentru Susţinerea Învăţămîntului Juridic şi al Organelor de Drept  
,,Ex Lege” 

Numele şi adresa angajatorului Agenţiei pentru Susţinerea Învăţămîntului Juridic şi al Organelor de Drept ,,Ex Lege” 

Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Activităţi de instruire juridică 

Perioada 2009-2013 

Funcţia sau postul ocupat Procuror General al Republicii Moldova 

Numele şi adresa angajatorului Parlamentul Republicii Moldova 

Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Justiţie  

Perioada 2013- prezent  

Funcţia sau postul ocupat Conf. univ., Catedra ,,Drept public” 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 

Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Învăţămînt juridic 

Educaţie şi formare  
 

Perioada 1993- prezent 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Jurist  

 Drept constituţional şi instituţii politice 

 Drept administrativ 

 Contenciosul constituţional  

 Contenciosul administrativ 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova  
 

Perioada 1994-2000 

Calificarea / diploma obţinută  Doctor în drept, Tema tezei de doctor ,, Curtea Constituţională – unica autoritate publică, 
politico-jurisdicţională” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Drept constituţional şi instituţii politice 

 Drept administrativ 

 Franceză  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea de Stat din Moldova 
 

Perioada 1988 - 1993 

Calificarea / diploma obţinută 
 

 

Diplomă de jurist, specializarea dreptul 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Teoria generală a dreptului 

 Drept constituţional 

 Drept administrativ 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea de stat din Moldova, Facultatea de drept 
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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  A1 A1 A1 A1 A1 

 
 
 
 

 

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 

   În calitate de manager de proiect am implementat următoarele proiecte: 

 2007-2009 ,,Monitorizarea consolidării capacităţilor sistemului judecătoresc în 
prevenirea şi combaterea corupţiei”. 

 2006-2009 ,,Acordarea suportului informaţional autorităţilor publice centrale de 
specialitate (ministerilor) privind  armonizarea legislaţiei naţionale conform 
ACQUIS –ului comunitar”. 

 2005-2007 ,,Respectarea drepturilor omului de către judecătorii de instrucţie la 
aplicarea arestului preventiv”. 

 2005-2007 ,,Strategii şi mecanisme juridice de soluţionare a conflictelor dintre APC 
şi APL prin litigii de impact”. 

 2004-2007 ,,Protecţia drepturilor omului la aplicarea măsurilor procesuale de 
constrîngere: reţinerea, măsurile preventive şi alte măsuri procesuale de 
constrîngere”. 

 2004 ,,Rolul autorităţilor publice şi funcţionarilor publici în contenciosul 
administrativ”. 

 2003-2004 ,, Depistarea, cercetarea şi calificarea infracţiunilor de corupţie”. 

 2001-2002 ,, Crearea şi comentarea jurisprudenţei naţionale privind infracţiunile de 
corupţie”. 

 2001-2002 ,,Protecţia juridică a mărcilor”. 

 2001-2002 ,,Comentariul practico-ştiinţific al practicii judiciare de repertoriu 
funciar”. 

 2000-2001 ,,Statutul juridic al refugiaţilor şi solicitanţilor de azil”. 

 2000 ,,Contenciosul administrativ – realizări şi perspective”. 
 

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. 

Aptitudini şi competenţe 
artistice 

Fotografia la nivel amator; sunt pasionat de călătorii; sport, în  timpul liber îmi place să 
urmăresc spectacole de teatru şi operă etc. 

Domenii de interes Dreptul comunitar, Reforma justiţiei, Contenciosul administrativ, Contenciosul 
administrativ 

Premii, burse  Diplomă Monografia anului ULIM 2000-2001 pentru monografia ,, Curtea 
Constituţională – unica autoritate publică politico-jurisdicţională. 

 Diplomă Monografia anului ULIM 2001-2002 pentru monografia 
,,Reprezentantul statului în teritoriu în dreptul comparat” Chişinău, 2002 
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Publicaţii didactice şi ştiinţifice Vastă activitate didactico-ştiinţifică inclide mai mult de 50 de publicaţii din care: 
monografii, manuale, studii şi ghiduri: 

 Monografia “Curtea Constituţională-unica autoritate publică politico-jurisdicţională”, 

Chişinău 2000.   

 Monografia, “Reprezentantul statului în teritoriu în dreptul comparat”, Chişinău 2002.               

 Manual-îndrumar “Ghidul cetăţeanului în contenciosul administrativ”, Ed. Ulysse, 

Chişinău 2003. 

 Manual „Contenciosul administrativ”, Ed. CARTIER juridic, Chişinău 2004. 

 Manual-îndrumar “Ghidul funcţionarului public în contenciosul administrativ”, Ed. 

BONS Offices, Chişinău, 2005. 

 Ghidul persoanei la reţinere şi aplicarea măsurilor preventive, Ed. Ciaco Grup SRL, 

Chişinău, 2005.  

 Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile, Ed. CARTIER juridic, Chişinău 

2006. 

 Manual-îndrumar „Protecţia drepturilor omului la aplicarea măsurilor procesuale de 

constrângere”, Ed. ARC, Chişinău, 2006. 

 Manual-îndrumar „Procedura în contenciosul administrativ. Probleme şi soluţii”, Ed. 

Bons Offices, Chişinău, 2006. 

 Ghid practic „Arestul – Ce trebuie să ştii?”, Ed. „Helmax-exim” S.R.L., Chişinău, 2006. 

 Litigii de impact cu participarea administraţiei publice locale. Probleme şi soluţii. Ed. 

BONS Offices, Chişinău, 2007. 

 Modele de acte contravenţionale, Ed. Balacron SRL, Chişinău, 2007. 

 Studiu de cercetare ,,Evaluarea şi diagnosticarea conflictelor dintre APC şi APL de 

ambele nivele şi dintre APL de nivelul doi şi APL de nivelul unu”, Ed. Bons Offices, 

Chişinău, 2008. 

 Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile, Ediţia II, Ed. CARTIER juridic, 

Chişinău 2013. 
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Activităţi extracurriculare  Membru al Consiliului Ştiinţific al Curţii Supreme de Justiţie 

 Membru al Consiliului Ştiinţific al Curţii Constituţionale  

 Membru al Institutului de Ştiinţe Administrative din România “Paul 
Negulescu”, Sibiu; 

 Membru al Academiei de Drept European, Budapesta; 

 Membru al Institutului de Drept Constituţional Latinoamerican din Argentina; 

 Expert IFES – Moldova; 

 Membrul juriului “Administraţie publică şi drept” Fundaţia Soros Moldova, 
1996-1999. 

 Membru al Consiliului Ştiinţific al Curţii Constituţionale; 

 2006-2009 Seminare internaţionale de instruire(Ciclu de seminare pe Capitole 
de negocieri) ,,Acordarea suportului informaţional autorităţilor publice centrale 
de specialitate (ministerelor) privind armonizarea legislaţiei conform ACQUIS 
–ului Comunitar”, mun. Chişinău; 

 2008 - Seminar internaţional ,,Teoria şi practica contenciosului administrativ”, 
Germania, Landul Bavaria, Fishbacchau;  

 2000 – Seminarul internaţional ,, Contenciosul administrativ – realizări şi 
perspective, experienţa europeană” Chişinău, 13-16 decembrie 2000;  

 1999 – Drept administrativ comparat/Comparative Administrative Law, 
COLPI, Budapest; 

 1997 – Executive Seminar on Military Justice&Discilined Operations, 
Chişinău; 

Participări la mai mult de 30 de conferinţe ştiinţifice, simpozioane naţionale şi 
internaţionale dintre care: 

 Conferinţa ştiinţifico-practică ,, Procuratura Republicii Moldova la 20 de ani. 
Rolul şi locul Procuraturii într-un stat de drept” Chişinău, 27 ianuarie 2012; 

 Conferinţa internaţională ,,Drzava pred sudom – uloga upravnog i upravnih 
sudova u razvoju pravne drzave“ 17-20 noiembrie 2009; 

 Conferinţa internaţională ,, Rolul Curţii Constituţionale în sistemul protecţiei 
drepturilor omului şi respectarea CEDO şi jurisprudenţei Curţii Europene 
pentru Drepturile Omului în jurisprudenţa şi legislaţia naţională”, 13-14 
decembrie 2007; 

 Conferinţa internaţională ,, Justiţia constituţională: actualitate şi perspective”, 
consacrate celei de a 10-a aniversări a Curţii Constituţionale, Chişinău 2005. 

 Conferinţa internaţională ,,Integrarea europeană”, Iaşi 18-19 mai 2001, 
Universitatea ,,M. Kogălniceanu”; 

  Conferinţa internaţională ,,Protecţia drepturilor şi libertăţilor constituţionale 
în ţările Europei de Est şi Americii Latine”, 20-21 septembrie 2001 Wroclaw, 
Polonia, Universitatea Wroclaw Polonia şi Institutul de Drept Constituţional 
Latinoamerican, etc.  

  

 


