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Informaţii personale  

Nume / Prenume Calendari, Dumitru 

Adresă(e) Republica Moldova, 3909, mun.Cahul, str.M.Eminescu, 30/53 
 

Telefon(oane) 0299-20963 Mobil: 079722968 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) c.dumitru@mail.ru 
 

 

Naţionalitate(-tăţi) moldovean 
 

 

Data naşterii 16.12.1983 
 

 

Sex masculin 
 

 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

 

 

Experienţa profesională  

Perioada  2005 - 2006 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

 
Perioada 

jurisconsult 
 
acorcdarea asistenţei juridice 
 
SRL „Cartal”, or.Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit, 71   
 
Activităţi în domeniul construcţiei, reparaţiilor 
 
 
2006 – 2010 

Funcţia sau postul ocupat Procuror în Procuratura raionului Cahul 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea şi exercitarea urmăririi penale, reprezintarea învinuirii de stat în instanţele de 
judecată 

Numele şi adresa angajatorului Procuratura Generală, mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 73,   

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Contribuie la respectarea ordinii de drept, efectuarea justiţiei, apărarea drepturilor şi 
intereselor legitime ale persoanei şi ale societăţii 

  
 

 

Perioada 2010 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Procuror în Procuratura, Procuror-şef al Procuraturii de circumscripţie Cahul 

Activităţi şi responsabilităţi principale Reprezintarea învinuirii de stat în instanţa de apel 

Numele şi adresa angajatorului Procuratura Generală, mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 73,   

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

Contribuie la respectarea ordinii de drept, efectuarea justiţiei, apărarea drepturilor şi 
intereselor legitime ale persoanei şi ale societăţii 

mailto:c.dumitru@mail.ru


Curriculum vitae  
 

Calendari Dumitru 

 

Perioada 2016-2019; din 01.09.2022 pînă în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Activitatea didactică,   

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, mun.Cahul, str.Independenţei, 1 

Învăţământ superior 

 

Educaţuie şi formare 

Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţele profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  

/ furnizorul de formare 
 
 

Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţele profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  

/ furnizorul de formare 
 

Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţele profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  

/ furnizorul de formare 
 

 

2016-2020 

Studii postuniversitare de doctorat, Doctor în drept 

Drept procesual penal  

 

Universitatea de Stat din Moldova 

 

 

2018-2020 

Studii postuniversitare de masterat, Master în drept 

Relaţii internaţionale şi cooperare transfrontalieră 

 

Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi 

 

2013-2015 

Studii postuniversitare de masterat, Master în drept 

Drept administrativ 

 

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţele profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  

/ furnizorul de formare 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

2002-2006 

Studii universitare, Licenţiat în drept 

Jurisprudenţa 

 

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

 

 

 

 

Limba maternă  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

Limba română 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba rusă   C2  C2  C2  C2  C2 

Limba engleză   B1  B1  B1  B1  B1 
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Competenţe şi abilităţi sociale Comunicabil, adaptabil la condiţii de lucru, capabil de integrare în diferite grupuri 
 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 

Capacităţi de analiză şi organizare, responsabilitate, perseverenţă, de a lua decizii  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 
 

Cunoştinţe de operare PC – nivel anansat 
 

Anexă Copia builetinului de identitate 
 

 

  

  

 


