Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

Postu Ion

Adresă

Str. Armeneasca 30, mun. Chișinău, MD-2012

Telefon

+37369185900

E-mail
Naţionalitate

Ion.postu@yahoo.com
Republica Moldova

Data, locul naşterii
Sex

masculin

Starea civilă

Experiență profesională
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității/sectorul de activitate

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității/sectorul de activitate

August 1998 – prezent;
Catedra Drept Public, conferențiar universitar (Diploma Seria CU Nr. 0244), Facultatea Drept ,
ULIM;
Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), str. Vlaicu Pârcălab, nr. 52, mun. Chișinău, MD2012;
Activități didactice și de cercetare în domeniul teoriei generale a dreptului, Cursuri predate:
Teoria generală a dreptului (ciclul I - licență);
Problemele teoriei generale ale statului și dreptului (ciclul I - licență);
Concepte fundamentale ale statului și dreptului (ciclul I – licență)
Septembrie 2004- septembrie 2006;
Prodecan Facultatea Drept, ULIM;
Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), str. Vlaicu Pârcălab, nr. 52, mun. Chișinău, MD2012;
Coordonarea activităților didactice la ciclul I licență studii universitare;
Coordonarea procesului de evaluare a programelor de studii;
Întocmirea orarelor și supravegherea modului de îndeplinire a acestora.

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1999 – 2003;

Competenţe profesionale dobândite

Doctor în drept (titlul tezei de doctorat: „Rolul și importanța tehnicii legislative în ascensiunea calității
reglementării relațiilor sociale”), Diploma Seria DR Nr. 1900, eliberată la 26 februarie 2004;
Abilități şi competențe privind cercetarea științifică în domeniul teoriei generale a dreptului;

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), str. Vlaicu Pârcălab, nr. 52, mun. Chișinău, MD2012;

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1993 – 1998;
Licenţiat în Drept (titlul lucrării de licenţă: „Populația în dreptul internațional”), Diploma de licență Seria
AL Nr. 010047, eliberată la 27 iunie 1998;
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituției de învăţământ
/ furnizorului de formare

•
•
•
•
•

Teoria generală a dreptului
Drept constituțional;
Problemele teoriei generale ale statului și dreptului;
Drept comunitar;
Drept interna’ional public

Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), str. Vlaicu Pârcălab, nr. 52, mun. Chișinău, MD2012;
1987 - 1991;
Tehnician -mecanic, Diploma Seria ПТ Nr. 192127, eliberată la 27 iunie 1991;
•
•
•
•

Deservirea tehnică a automobilelor;
Repararea automobillelor;
Electrotehnica și bazele electronicii;
Tehnologia metalelor;

Colegiul de Auto și Drumuri din Chișinău, (CADC) str. Sarmisegetuza, nr. 31, mun. Chișinău. MD-2032.

Activităţi profesionale
extracurriculare
1.
Activități în cadrul autorităților publice, organelor de stat, comisiilor
profesionale de specialitate:
1.1 Membru al Consiliului Superior al Magistraturii din rindul profesorilor de drept titulari.
Hotărîrea Parlamentului 285 din 15.12.2017. – 21.11.2019.
1.2 Membru din rândul reprezentanților societății civile al Colegiului pentru selecția și cariera
judecătorilor din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii (desemnat prin Hotărârea Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 176/8 din 10.03.2015.) – noiembrie 2016;
1.3 Membru al Comisie de licenţiere a profesiei de avocat (ales în baza Hotărîrii Comisiei
Speciale din 22.09.2015) – septembrie 2015 – ianuarie 2016;
2. Activități extracurriculare științifice:
2.1. Conducător științific la tezele de doctorat, profilul științific 551 – Teoria generală a dreptului,
specialitatea 551.01- Teoria generală a dreptului (abilitat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a
cadrelor științifice și științifico-didactice nr. D2398 din 21 aprilie 2016);
2.2. Membru al Școlii Doctorale Drept din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova
(iunie 2016 - prezent);
2.3. Referent oficial la tezele de doctorat în domeniul teoriei generale a dreptului (2009-prezent) –
3 teze;
2.4. Secretar științific al Consiliului Științific Specializat de evaluare a tezelor de doctorat în
domeniul teoriei generale a dreptului (2009 - prezent) – 8 teze;
2.5. Membru al Consiliului Științific Specializat de evaluare a tezelor de doctorat în domeniul
teoriei generale a dreptului (2009 - prezent) – 7 teze;
2.6. Membru al Seminarului Ştiinţific Interuniversitar de Profil la specialitatea 551 – teoria generală
a dreptului. În perioada de activitate (2009 – prezent) – 23 teze de doctor;
2.7. Membru al colegiului de redacție al revistelor şi culegerilor științifice ( 2 culegeri științifice).
Domenii de interes ştiinţific Teoria generală a dreptului, teoria activității normative a statului.

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Înțelegere

Vorbire

Scriere

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

A2

A1

B1

A2

A1

Limba franceză

B2

B1

B1

A2

A2
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Limba rusă
Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini organizatorice

C2

C2

C2

C2

responsabilitate, imparțialitate, obiectivitate, comunicativitate, punctualitate, spirit dezvoltat de
colegialitate. Manifest spirit analitic şi creativ, abilități de muncă în echipă, capacitate organizatorică,
abilități diplomatice, capacitate de a gestiona situații de stres.
Organizarea activității studenților, Facultatea Drept, ULIM; co-organizator al treisprezece ediții a Conferinței
Științe Studențești Interuniversitare anuale dedicată Zilei Internaționale a Drepturilor Omului (2005 - prezent).

Competenţe de utilizare a calculatorului

Operare PC: Windows, MS Office; Navigare pe internet, utilizarea poştei electronice.

Permis de conducere
Distincții

C2

Permis de conducere categoria A,B,C, 1999;
1. „Maestru al sportului” la Autosport - ordinul Ministrului Tineretului şi Sportului nr. B/2 din 11.01.2016,
legitimatie nr. 1071, 2016.
2. Candidat în Maeştri ai Sportului la Autosport – ordinul Ministrului Tineretului şi Sportului nr. B/674 din
24.10.2014, legitimatie nr. 911, 2014.
3. Medalia ULIM, însemnul nr. 053, hotărârea Senatului ULIM nr. 01 din 12 septembrie 2012;
4. Medalia ULIM „15 ani de ascensiune” pentru merite notorii în promovarea valorilor academice şi
activitatea prodigioasă la ULIM întru formarea generaţiilor de specialişti pentru societatea modernă,
octombrie 2007;
5. Locul I - Olimpiada interuniversitară la drept, Disciplina Teoria Generală a Dreptului;
6. Premiul ULIM -Coordonarea studenţilor în activitatea ştiinţifică. 1998-2000;

Stagii, reciclări, cooperări
1. Ianuarie 2003 – formarea psihopedagogică continuă prin cursurile Pedagogia şi psihologia
internaţionale învățământului superior, ULIM, Republica Moldova;
2. Octombrie 1998 – stagiu de perfecționare pentru tinerii profesori de drept din spațiul CSI,
Constituționalismul și teoria dreptului, organizat de CEU, COLPI, Budapesta, Ungaria.
Articole publicate
(2010-2017)

1.

Postu Ion, Систематизация нормативно-правовых актов: методологические проблемы. În:
Studii Juridice Universitare. ICDPDO. ULIM. №1-2. Anul III/2010, p. 68-80,
2. Postu Ion, Metode noi de supraveghere a traficului rutier pe drumurile publice din Republica Moldova:
constatări și analize. În: Studii Juridice Universitare. ICDPDO. ULIM. №3-4. Anul III/2010, p. 70-73.
3. Postu Ion, Securitatea circulației rutiere: context general și noi practici de lucru. În: Studii Juridice
Universitare. ICDPDO. ULIM. №3-4. Anul IV/2011, p. 91-96.
4. Postu Ion, Нормативная база и европейские практики обеспечения безопасности лиц
являющихся участниками дорожного движения. În: Studii Juridice Universitare. ICDPDO. ULIM.
№1-2. Anul V/2012, p. 107-118.
5. Postu Ion, Mihalache Dana, Actul normativ juridic ca mijloc principal de reglementare a relațiilor
sociale. În: Studii Juridice Universitare. ICDPDO. ULIM. №3-4. Anul VI/2013, p.74-89, ULIM.
6. Postu Ion, Teoria activității normative a statului: abordări conceptuale. În materialele Colocviului
Internaţional „Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie și practică”cu
genericul Metode şi forme de racordare a cadrului juridic al Republicii Moldova şi al Uniunii
Europene în materie de azil. 10.12.2010. Chişinău: Nootograf-Prim, 2012. p.98-104.
7. Postu Ion, Cadrul normativ și practici europene privind securitatea persoanei aflate în traficul rutier. În:
Materialele Conferinţei Internaţionale ştiinţifico-practice „Promovarea Drepturilor Omului în contextul
integrării europene: teorie şi practică”, ULIM, ICDPDO, Chişinău: ULIM, 18 octombrie 2013, p.198-209.
8. Postu Ion, Structura actului normativ juridic: reflecții teoretico-practice. În materialele Conferinței
științifice ”Știința juridică autohtonă prin prisma tradițiilor și valorilor europene” (Symposia
Professorum) cu genericul ”Metode și forme de racordare a studiilor juridice autohtone la
standardele și valorile europene”. 19.10.2011. Chișinău: Grafema-Kibris, 2014. p.48-55.
9. Postu Ion, Influența jurisprudenței CEDO asupra evoluției dreptului național al statelor. În: Materialele
conferinţei ştiinţifice „Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene” (Symposia
Professorum) cu genericul „Ştiinţa juridică universitară în contextul procesului de promovare a valorilor
general-umane”, 10 decembrie 2013, 14 noiembrie 2014. Chișinău: S. n., 2015. p. 33-39.
10. Postu Ion, Zubco Valeriu, Cu referire la principiile activității normative ale statului. . În: Studii
Juridice Universitare. ICDPDO. ULIM. №3-4. Anul VIII/2015, p.74-82.

01.09.2020
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