
                                                           Curriculum Vitae 

  

Informații personale:  

Nume / Prenume  Furdui Sergiu Mihai 

Adresă str. M. Sadoveanu, 28, ap. 44, municipiul Chişinău, Republica Moldova 

Telefon 079-700-454  

Naționalitatea Moldovean 

Data nașterii 26 martie 1962 

Sex Masculin 

  

Experiență profesională: :  

1. 28 decembrie 2012 — prezent: judecător, Curtea de Apel Chişinău;  

2. 18 ianuarie 2010 — 23 noiembrie 2012: membru, Colegiul de calificare şi atestare a 

judecătorilor, CSM;  

3. 22 noiembrie 2007 — 28 decembrie 2012: vicepreşedinte, Colegiul penal, Curtea 

Supremă de Justiţie; 

4. 12 iunie 2003 — 28 decembrie 2012: judecător, Colegiul penal, Curtea Supremă de 

Justiţie; 

5. 27 decembrie 2001 — 12 iunie 2003:  Vicepreşedinte, Colegiul penal, Curtea de Apel a 

Republicii Moldova; 

6. 27 iulie 2000 — 12 iunie 2003: judecător, Colegiul penal, Curtea de Apel a Republicii 

Moldova; la 27 iulie 2000 numit în funcție de judecător până la atingerea plafonului de vârstă;  

7. 2 septembrie 1996 — 3 august 2000:  judecător, Tribunalul Chişinău;  

8. 12 ianuarie 1995 — 2 septembrie 1996:   Vicepreședinte, Judecătoria Hâncești;  

9. 27 iulie 1990 — 2 septembrie 1996: judecător, Judecătoria Hâncești;  

10.  6 august 1987 — 27 iulie 1990:  Consilier  juridic, Comitetul Executiv raional Hâncești;

  

     Prin cumul: 

1. 1 septembrie 1999 — 2010:  lector universitar, conferențiar universitar,   Catedra Drept 

constituțional şi Drept administrativ, Facultatea de Drept, USM;  

2. 24 septembrie 2007 — 01 octombrie 2016:  Formator, Institutul National al Justiției; 



3. 26 iunie 2006 — prezent : membru al Seminarului ştiinţific de profil inter universitar, la 

specialitatea 12.00.02, Drept public, USM 

Educație şi formare:  

1. 2004 - 2005 Diploma de Conferențiar universitar (docent) în drept public confirmată prin 

Procesul-verbal nr. 2 din 24.02.2005 al Consiliului Național pentru Acreditare şi Atestare, în 

baza Hotărârii Senatului Universității de Stat din Moldova din 28.12.2004; 

2. 1994 - 1998: Diplomă de Doctor în Drept, teza de doctorat: „Procedura în cazurile cu 

privire la contravenţiile administrative” susținută la 04 decembrie 1998; Doctorantura pe lângă 

Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău; 

 3.  1982 - 1987: Diplomă de Licențiat în Drept,Facultatea de Drept, Universitatea de Stat 

din Moldova, Chişinău; 

 4. 1980 – 1982 Serviciul militar în termen;  

 5. 1979 – 1980 Școala profesională tehnică sătească nr.16, satul Cărpineni, raionul  

Hâncești; 

     6. 1969 - 1979  Școala medie nr. 2, satul Cărpineni, raionul  Hâncești. 

  

Aptitudini şi competențe personale:  

Limbi străine cunoscute : franceză (cu dicționar), rusă;  

Competenţe şi abilități sociale: 

1. Participarea sistematică cu comunicări la conferințe științifice, colocvii, mese rotunde şi 

simpozioane; 

2. Elaborarea şi publicarea a peste 200 de publicații practico-ştiinţifice consacrate 

problemelor de drept, preponderent în domeniul dreptului contravențional, cel penal și cel 

procesual - penal, inclusiv: monografia „Procedura în cazurile cu privire la contravenţiile 

administrative” (2000), manualul „Dreptul contravenţional” (2005), manualul judecătorului 

„Administrarea eficientă a justiției” (în coautorat, 2006),  culegere de practică judiciară 

„Probleme de drept şi soluții din practica judecătorească” (2012), culegerea de articole  „ 

Probleme de drept şi soluții  în opinia separată a judecătorului” (2017), culegerea de articole 

„Aport jurisprudențial – științific la Dreptul contravențional”(2019), programe analitice la 

disciplina academică în cadrul USM „Dreptul contravenţional” (1998-2012 şi a curriculumelor 

de instruire în cadrul INJ: „Administrarea cauzelor contravenţionale” şi „Metodologia întocmirii 

actelor procesuale contravenţionale” (2007—2018); lucrarea „ Relația Judecător – Consiliul 

Superior al Magistraturii: probleme și perspective” (2021). 

3. Participarea în calitate de membru al grupului de lucru pentru pregătirea proiectului 

Codului contravenţional în lectura a doua şi cea finală, cu elaborarea şi propunerea spre 

dezbatere a anti-proiectului Codului contravenţional.( 2005 - 2008); 



4. Participarea în calitate de membru al Consiliului Ştiinţific Consultativ de pe lângă Curtea 

Supremă de Justiție şi al Consiliului Ştiinţific Consultativ de pe lingă Procuratura Generală 

(2005 - 2012); 

Competente şi aptitudini : utilizarea calculatorului Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 

Explorer, sistemul „SRS Femida”;  

Informaţii suplimentare: 

1. Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 983-04 din 09 februarie 2007 este conferit 

„ „ „Gradul superior de calificare al judecătorului”; 

2. Prin Hotărârea CSM din 29 septembrie 2015  este conferit titlul onorific de „Veteran al 

sistemului judiciar”, 

3.  Prin Hotărârea CSM din 18 septembrie 2020  este conferit titlul onorific de „ Decan al 

autorității judecătorești”, 

4. Prin Hotărârea Consiliului comunei Cărpineni din 29 mai 2008 este conferit titlul onorific de „ 

„ „Cetăţean de onoare al satului Cărpineni ”. 

 


