
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CAZACICOV Andrei 

Adresă(e) mun. Chişinău, str. N. Zelinski, nr. 12/4, ap. 40, c/p.: MD-2015 
 

Telefon(oane) + (373) 22539013 078815378  

E-mail(uri) andreicazacicov@gmail.com / andrei.cazacicov@justice.md  

Naţionalitate(-tăţi) Republica Moldova 

Data naşterii 
 

25.07.1990 

         Experienţa profesională                                            

Perioada 

                   Funcţia sau postul ocupat 

  Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
                   

         Numele şi adresa angajatorului 

            Tipul activităţii sau sectorul de  

                                             activitate 

                                             

                                             Perioada 
 

                   Funcţia sau postul ocupat 
 

  Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

           

           

           

           

           
 

        

    

 

 

          
 

          

 

          

 
 

          Numele şi adresa angajatorului 
 

            Tipul activităţii sau sectorul de 

 

09.10.2020 – prezent 

Judecător 

Înfăptuirea justiţiei în numele Legii (art. 1, alin. (2) al Legii nr. 544 din 20.07.1995 cu privire la 

statutul judecătorului) 
 

Judecătoria Edineţ, sediul Briceni (or. Briceni, str. Independenţei, nr. 5) 

Competenţe speciale în domeniul judecării cauzelor de drept civil, penal, contravenţional 

 

 

20.05.2019 – 09.10.2020  
 

Asistent judiciar în instanţa de insolvabilitate 
 

Asistarea judecătorul la exercitarea de către acesta a funcţiilor sale (art. 47 al Legii nr. 514 
din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească), inclusiv în exercitarea atribuţiilor de 
preşedinte al instanţei judecătoreşti (art. 161 al aceleiaşi legi) 
 

Exercitarea atribuţiilor corespunzătoare în legătură cu deţinerea dreptului de acces la 
secretul de stat, forma nr. 1 „Strict Secret” (Ord. nr. 589 din 17.09.2019) 
 

Membru al Comisiei de distrugere a purtătorilor materiali de informaţii atribuite la secret de 
stat (Ordin secretizat) 
 

Membru al grupului de lucru constituit în vederea elaborării Regulamentului intern al 
Judecătoriei Chişinău privind asigurarea regimului secret (Dispoziţia nr. 51 din 18.09.2020) 
 

Persoana responsabilă de asigurarea regimului secret în cadrul Judecătoriei Chişinău (Ordin 
secretizat) 
 

Responsabilitatea de recepționare, înregistrare şi examinare a dezvăluirilor interne a 
practicilor ilegale (Dispoziţia nr. 28 din 29.08.2019) 
 

Responsabilitatea pe segmentul colaborării cu I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și 
Securitate Cibernetică”, în vederea asigurării funcționării securității, deservirii, modernizării și 
extinderii rețelei de telecomunicații speciale (Dispoziția nr. 2 din 15.01.2020) 
 
Judecătoria Chișinău (sediul central), adresa: mun. Chişinău, str. N. Zelinski, nr. 13 
 

mailto:andreicazacicov@gmail.com
mailto:andrei.cazacicov@justice.md
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                                              activitate 
 

Contribuirea la înfăptuirea justiţiei  

  

Perioada    03.03.2016 – 26.12.2017  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar al Catedrei „Ştiinţe penale” a Facultăţii „Drept” a Academiei „Ştefan cel 
Mare” a MAI.  

 Secretar ştiinţific al Consiliului Facultăţii „Drept” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Cursuri de drept penal (partea generală), drept penal (partea specială), tehnica încadrării 
juridice a infracţiunilor. Întocmirea şi arhivarea actelor Consiliului Facultăţii 

Numele şi adresa angajatorului Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, adresa: mun. Chişinău, str. Gh. 
Asachi, nr. 21 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Instituţie de învăţământ superior 
 
 

Perioada 16.09.2014 – 03.03.2016 

Funcţia sau postul ocupat 
 

 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Asistent universitar (din c/f lector superior universitar) al Catedrei „Ştiinţe penale” a Facultăţii 
„Ştiinţe poliţieneşti” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 
 
Cursuri de drept penal (partea generală), drept penal (partea specială), tehnica încadrării 
juridice a infracţiunilor; conducerea cercului ştiinţific studenţesc „Gaudeamus”; avizarea 
proiectelor actelor normative şi subnormative 

Numele şi adresa angajatorului Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, adresa: mun. Chişinău, str. Gh. 
Asachi, nr. 21 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Instituţie de învăţământ superior 

                                            
                                            Perioada 

   
  28.03.2014 – 15.09.2014 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer de urmărire penală al Secţiei urmărire penală al Inspectoratului de Poliţie Botanica al 
Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău a IGP al MAI  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate de urmărire penală (Legea RM nr. 333/2006 privind statutul ofiţerului de urmărire 
penală; art. 57 C. proc. pen.) 

Numele şi adresa angajatorului   Inspectoratul de Poliţie Botanica al Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău a IGP al MAI,   
  adresa: mun. Chişinău, str. Cuza-Vodă, nr. 9, bl. 3 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Activitate de menţinere a ordinii publice, prevenire şi eradicare a fenomenului infracţionalităţii   
  şi de contribuire la înfăptuirea justiţiei 
 

Perioada   27.06.2013 – 28.03.2014 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer superior de urmărire penală al Secţiei urmărire penală al Inspectoratului de Poliţie 
Botanica al Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău a IGP al MAI 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate de urmărire penală (Legea RM nr. 333/2006 privind statutul ofiţerului de urmărire 
penală; art. 57 C. proc. pen.) 

Numele şi adresa angajatorului 
 

  Inspectoratul de Poliţie Botanica al Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău a IGP al MAI,   
adresa: mun. Chişinău, str. Cuza-Vodă, nr. 9, bl. 3 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Activitate de menţinere a ordinii publice, prevenire şi eradicare a fenomenului infracţionalităţii    
  şi de contribuire la înfăptuirea justiţiei   

 

Educaţie şi formare  
  

 

Perioada 
 
 
 

 

2017-2021 

Calificarea / diploma obţinută 
 

doctorand 
 

Domeniul studiat / aptitudini Ştiinţe juridice 
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ocupaţionale 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Specialitatea 554 – Drept penal 

Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova 

 

Perioada 2017-2019  

Calificarea / diploma obţinută Candidat la funcţia de judecător 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

Formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Institutul Naţional al Justiţiei 

 

 

Perioada 2015 – 2017 

Calificarea / diploma obţinută Master în ştiinţe umanistice  

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

Traducere specializată şi tehnica documentării terminologice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova 
 

                                            Perioada   09.01.2017 – 29.05.2017 

Calificarea / diploma obţinută Psihopedagogie 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

Formare continuă în domeniul psihopedagogiei 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 

Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova 

 

Perioada 2013 – 2015  

Calificarea / diploma obţinută Master în drept 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

Ştiinţe juridice; 
Specialitatea – Drept penal 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 

Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova 

Perioada 2009 – 2013  

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în drept 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

Ştiinţe juridice; 
Specialitatea – Drept  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba  maternă LIMBA ROMÂNĂ 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) LIMBA RUSĂ; LIMBA ENGLEZĂ; LIMBA FRANCEZĂ 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  C2 Rusă C2 Rusă C2 Rusă C2 Rusă C2 Rusă 

Limba  C1 Engleză C1 Engleză C1 Engleză C1 Engleză C1 Engleză 
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Limba  A2 Franceză A2 Franceză A2 Franceză A2 Franceză A2 Franceză 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de a lucra în echipă, capacitate de adaptare, abilităţi avansate de comunicare, iniţiativă, 
seriozitate, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, capacitate de asimilare de noi informaţii şi 
abilităţi 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric, aptitudini de coordonare, spirit analitic, corectitudine, adaptabilitate, diligenţă, 
mobilizare de sine și a echipei, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională 
continuă 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 

MS Office (Word, Excel, PowerPoint), PIGD, SRS Femida, Internet 

Alte competenţe 
 

Permis de conducere de categoria „B” 

Hobby Practicarea sportului (tennis de câmp, tennis de masă, fotbal, box, volleyball, ciclismul), şahul, lectura 
biletristică, filosofia, studierea diacronică şi comparativă a jurisprudenţei internaţionale 

Anexe  

 

A) Publicaţii: 

Manuale:  
 

1. Cazacicov A. (în coautorat). Infracţiuni cu caracter terorirst. Suport de curs. Seria: Drept penal (partea 
specială). Chişinău, 2016. (165 p.) 

2. Cazacicov A. (în coautorat). Drept penal. Partea generală. Culegere de probleme. Chişinău: Min. Afacerilor 
Interne al Rep. Moldova, Acad. „Ştefan cel Mare”, 2018. (94 p.) 

 
Lucrări metodico-didactice: 
 

1. Cazacicov A. (în coautorat). Calificarea infracţiunii de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe 
(ghid metodic). Chişinău, 2016. (66 p.) 

2. Cazacicov A. (în coautorat). Infracţiunea de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe: aspecte 
conceptuale, încadrare juridică, metodica cercetării (ghid metodico-didactic). Chişinău, 2017. (186 p.) 

3. Cazacicov A. (în coautorat). Ghid operaţional privind limitele juridico-penale de aplicare a forţei fizice, a 
mijloacelor speciale şi a armelor de foc în activitatea poliţienească. Chişinău, 2017. (16 p.) 

 
Articole ştiinţifice (publicate):   
 

1. Cazacicov A. (în coautorat). Măsuri de prevenire şi combatere a actului terorist. În: Analele Ştiinţifice ale 
Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ediţia a XIV-a, nr. 2. 
Chişinău, 2014, p. 14-19. (164 p.) 

2. Cazacicov A. (în coautorat). Infracţiuni contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei – analiză comparatistă. 
În: Analele Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, 
Ediţia a XIV-a, nr. 2. Chişinău, 2014, p. 25-30. (164 p.)  

3. Cazacicov A. (în coautorat). Răspunderea penală atenuată pentru coruperea pasivă în legislaţia Republicii 
Moldova şi cea a altor state. În: Analele Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor 
Interne al Republicii Moldova, Ediţia a XV-a, nr. 2. Chişinău, 2015, p. 17-25. (112 p.) 

4. Cazacicov A. (în coautorat). Infracţiunea de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe din 
perspectiva unor modificări legislative. Chişinău: Intellectus, nr. 2, 2016, p. 19-23 (124 p.). Republicat în: 
Lecturi AGEPI. Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii 
intelectuale. Chişinău: AGEPI, 2016, p. 197-202. (294 p.) 

5. Cazacicov A. (în coautorat). Latura obiectivă a infracţiunii de proxenetism – conţinut şi caracterizare. În: 
Analele Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ediţia 
a XVI-a, nr. 1. Chişinău, 2016, p. 12-17. (143 p.). Republicat în aceeaşi revistă, Ediţia a XVI-a, nr. 2. Chişinău, 
2016, p. 11-16. (72 p.) 
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6. Казачков А. (в соавторстве). Ответственность за создание преступной организации или руководство ею 
в уголовном законодательстве зарубежных стран. Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції. Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут, 13 травня 2016 р., стр. 238-244. (356 с.) 

7. Казачков А. (в соавторстве). Создание преступной организации или руководство ею: сравнительный 
анализ аналогичных преступлений в уголовном законодательстве Республики Молдова и Республики 
Беларусь. Сборник научных трудов «Актуальные вопросы права, образования и психологии», Выпуск 4. 
Могилев: Учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь», 2016 г., стр. 135-145. (380 с.) 

8. Cazacicov A. (în coautorat). Formaţiunea paramilitară ilegală ca formă de manifestare a criminalităţii 
organizate. Materialele conferinţei cu participaţie internaţională, 01 martie 2017. Chişinău: Academia militară a 
Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, 2017, p. 42-50 (292 p.). Republicat în Analele Ştiinţifice ale Academiei 
„Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ediţia a XIX-a, nr. 1. Chişinău, 2019, p. 
62-71. (153 p.) 

9. Cazacicov A. (în coautorat). Crearea sau conducerea unei organizaţii criminale cu scopul de a comite una sau 
mai multe infracţiuni cu caracter terorist. În: „Focarele separatiste şi impactul lor asupra terorismului 
contemporan. Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale 16 martie 2017”, Chişinău, 2017, p. 65-
74. (239 p.) Republicat în Analele Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al 
Republicii Moldova, Ediţia a XVIII-a, nr. 1. Chişinău, 2018, p. 22-30. (97 p.) 

10. Cazacicov A. (în coautorat). Elemente de drept penal comparat privind infracţiunea de încălcare a dreptului de 
autor şi a drepturilor conexe. Chişinău: Intellectus, nr. 4, 2017, p. 17-24. Republicat în Analele Ştiinţifice ale 
Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ediţia a XV-a, nr. 1. 
Chişinău, 2015, p. 14-22. (144 p.) 

11. Cazacicov A. (în coautorat). Grupul infracţional organizat în contextul criminalităţii transnaţionale. Chişinău: 
Revista Institutului Naţional al Justiţiei, nr. 2 (45), 2018, p. 24-31. (60 p.) 

12. Cazacicov A. Integrarea instituţiilor juridice în urma Unirii din 1918. În: Unificarea legislaţiei şi funcţionarea 
sistemului judiciar după Marea Unire din 1918. Culegere de articole realizate de audienţii INJ şi auditorii INM. 
Bucureşti: Universul Juridic, 2018, p. 239-247. (257 p.) 

13. Cazacicov A. Issues of crime as consequence of refugee’s policy in the European Union. Relevant issues of 
the Republic of Moldova’s domestic and foreign policy. The materials of the scientific conference researchers. 
Chişinău: IRIM (Tipografia: „Print-Caro”), 2018, p. 87-91. (294 p.) 

14. Cazacicov A. Retrospectiva cadrului normativ incriminator vizând crearea sau conducerea 
unei organizații criminale. Warsaw (Poland): Modern Scientific challenges and trends, 
Collection of Scientific Works of the International Scientific Conference, Issue 9(20), 20 
octombrie 2019, p. 172-178. (229 p.) 

15. Cazacicov A. (în coautorat). Subiectul infracţiunii de creare sau conducere a unei organizaţii criminale. 
Chişinău: Revista Procuraturii Republicii Moldova, nr. 4, 2019, p. 84-88. (90 p.) 

16. Cazacicov A. Răspunderea pentru constituirea unui grup terorist sau a unei organizaţii teroriste. Chişinău: 
Revista ştiinţifico-practică „Legea şi viaţa”, Ediţie specială, 2020, p. 13-15. (95 p.) 

17. Cazacicov A. Object of crime provided by art. 284 Penal code of the Republic of Moldova (Creating or leading a 
criminal organization). London (United Kingdom): Collection of scientific articles of LXIV international scientific 
and practical conference „European research: innovation in science, education and technology”, 05-09 June, 
2020, p. 46-50. (121 p.) 

18. Cazacicov A. Abordări de perspectivă privind incriminarea constituirii unui grup terorist sau a unei organizaţii 
teroriste în Codul penal al Republicii Moldova. CZU: 343.326(478). În: Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan 
cel Mare” a M.A.I. al Republicii Moldova, nr. 14, Chișinău, 2021, p. 260-269. 342 p. ISSN: 1857-0976; ISBN 
978-9975-135-44-3 

19. Cazacicov A. Crearea sau conducerea unei organizații criminale/ teroriste în sistemul de 
drept anglo-saxon (common-law). CZU: 341.48. În: Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” 
a M.A.I. al Republicii Moldova, nr. 14, Chișinău, 2021, p. 328-341. 342 p. ISSN: 1857-0976; ISBN 978-9975-
135-44-3 

20. Cazacicov A. (în coautorat). Elemente de drept penal comparat privind infracțiunea de creare a unei organizații 
criminale cu caracter terorist. CZU 343.326. Chişinău: Revista Națională de Drept, nr. 2 (244), 2021, p. 26-34. 
152 p.  
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21. Cazacicov A. Latura subiectivă a infracțiunii de creare sau conducere a unei organizații criminale. CZU: 
343.326. Chişinău: Revista Națională de Drept, nr. 2 (244), 2021, p. 118-127. 152 p. ISSN: 1811-0770, E-
ISSN: 2587-411X.  

22. Cazacicov A. (în coautorat). Răspunderea penală pentru crearea sau conducerea unei organizații criminale în 
sistemul de drept romano-germanic (Partea I-a). CZU: 343.1:343.341. Chişinău: Revista ştiinţifico-practică 
„Legea și viața”, nr. 9-10 (357-358), septembrie-octombrie 2021, p. 5-20. 99 p. ISSN: 1810-309X. 

 

Rapoarte:  
 

1. Cazacicov A. Raportul privind strategiile naţionale în domeniul instruirii efectivului forţelor de drept în 
combaterea crimelor cibernetice. Bruxells, 15-16 iunie 2017. Publicat pe: https://rm.coe.int/3148-2-3-ecteg-08-
tdt-moldova/1680727ef7  

 

B) Participări la conferinţe, seminare, ateliere de lucru, competiţii, vizite de studiu, simpozioane 

naţionale şi internaţionale (peste 35), dintre care:  
  

a. Conferinţa ştiinţifică interuniversitară: „Rolul Tineretului în Dezvoltarea societăţii la etapa actuală”. Chişinău, 
Institutul Internaţional de Management Imi-Nova, 26 martie 2010; 

b. Conferința științifică: „Criminalitatea politică: aspecte istorico-juridice, manifestări și consecințe”. Chişinău, 
Academia “Ştefan cel Mare” a MAI, 06.01.2015; 

c. Conferinţa ştiinţifică: „Refugiaţii – provocarea pentru societatea contemporană”. Chişinău, Institutul de Relaţii 
Internaţionale din Moldova, 17.09.2015; 

d. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională: „Premisele istorico-juridice şi politice ale războiului de la Nistru - 
1992”. Chişinău, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 17.03.2016;  

e. Conferinţa ştiinţifică: „În drum spre ştiinţă”. Chişinău, Institutul de Ralaţii Internaţionale din Moldova, 21 aprilie 
2016; 

f. Conferinţa ştiinţifică cu particiapre internaţională: „Dezvoltarea armatei naţionale în contextul aprofundării 
reformelor democratice”, Ediţia a II-a. Chişinău, Academia Militară „Alexandru cel Bun”, 1 martie 2017; 

g. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională: „Focarele separatiste şi impactul lor asupra terorismului 
contemporan”, Chişinău, Academia “Ştefan cel Mare” a MAI, 16.03.2017; 

h. Seminar internaţional: „Lupta împotriva crimelor transfrontaliere: utilizarea celor mai bune tehnici speciale de 
investigare”. Chişinău, Ministerul Afacerilor Interne, 29 iunie – 3 iulie, 2015; 

i. Seminar internaţional: „Investigarea crimelor economice transnaţionale”. Chişinău, Ministerul Afacerilor 
Interne, 8-12 februarie, 2016; 

j. Seminar internaţional de instruire pentru angajații MAI, cu privire la Rezoluția nr. 1325 a Consiliului 
de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea. TAIEX, European Commission. 
Chişinău: hotelul Manhattan, 21 – 22 septembrie 2017; 

k. Atelier de lucru internaţional: „Integritatea poliţiei – susţinerea capacităţilor de instruire”. Chişinău, 
Inspectoratul General de Poliţie, 29-30 noiembrie, 2016; 

l. Atelier de lucru internaţional „privind strategiile de instruire în domeniul combaterii criminalităţii cibernetice 
pentru organele de forţă şi accesul la materialele Grupului European de formare şi instruire în domeniul 
combaterii criminalităţii cibernetice”. Regatul Belgiei, or. Bruxells, 15-16 iunie 2017; 

m. Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători. Ediţia a XI-a. Chişinău, Academia de Studii Economice a 
Moldovei, 25 - 26 aprilie 2013; 

n. Simpozionul ştiinţifico-practic „LECTURI AGEPI”, Ediţia a XVIII-a, cu genericul „Probleme actuale ale 
protecţiei, respectării şi valorificării proprietății intelectuale, instruirea și perfecționarea cadrelor în domeniu”. 
Chişinău, Agenţia de stat pentru proprietatea intelectuală, 21-22 aprilie 2016; 

o. Simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale „Lecturi AGEPI”, Ediţia XIX-a. 
Chişinău, Agenţia de stat pentru proprietatea intelectuală, 19-20 aprilie 2017; 

p. Masa rotundă: „Identificarea mijloacelor juridice pentru protecţia patrimoniului cultural”. Chişinău, Academia 
“Ştefan cel Mare” a MAI, 25.06.2015; 

q. Competiţia internaţională „The Leavitt Institute Mock Trial Competition for National Institute of Justice”, 
organizat în cadrul Iniţiativei JET (Instruirea Educaţională în Justiţie). Chişinău, 2-3 mai 2018; 

r. Concurs internaţional de referate. Integrarea instituţiilor juridice în urma Unirii din 1918 în perioada interbelică. 
Ediţia IV-a. Chişinău: Muzeul Naţional de Istorie, 28-29 iunie, 2018; 

https://rm.coe.int/3148-2-3-ecteg-08-tdt-moldova/1680727ef7
https://rm.coe.int/3148-2-3-ecteg-08-tdt-moldova/1680727ef7


7 
Curriculum vitae Cazacicov Andrei   

 

s. Concursul „Simulare de proces improvizat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO)”, organizat de 
Institutul Naţional al Justiţiei. Chişinău, 1-3 mai, 2018. 

t. Siminarul internaţional „Lupta contra traficului de fiinţe umane. Iniţierea şi gestionarea unui dosar în Traficul de 
fiinţe umane”, organizat de INJ în parteneriat cu Ambasada Franţei. Chişinău: Institutul Naţional al Justiţiei, 27 
noiembrie, 2018; 

u. Seminarul „Iniţierea în tehnicile de utilizare a armei de foc. Regulile de siguranţă în folosirea armelor de foc”, 
organizat de INJ în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliţiei. Chişinău: Brigada de poliție cu destinație 
specială „Fulger”, 10 septembrie, 2018. 

v. Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu genericul „Probleme actuale de prevenire şi combatere a traficului de 
fiinţe umane”. Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 25 octombrie, 2019. 

w. Vizită de studiu cu subiectul „Portuguese Compensation system (law and practices) to Traffing in Human 
Beings Victims”. Portugalia, or. Lisabona, 13-14 decembrie, 2018. 

x. Vizite de documentare la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală – AGEPI (19 aprilie, 2018), Centrul 
Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare (03 mai, 2018), Spitalul Clinic de Psihiatrie (17 iulie, 2019), 
Procuratura Generală (27 aprilie, 2018), Curtea Supremă de Justiţie (18 mai, 2018), Penitenciarele nr. 9 – 
Pruncul (09 iulie, 2019) şi nr. 10 – Goian (05 iulie, 2018). 

y. Seminarul cu genericul „Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor”. Chişinău: Institutul Naţional al 
Justiţiei, 16 iunie, 2019.  

z. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Modern Scientific challenges and trends”. Polonia, Varşovia, 20 octombrie, 
2019. 

aa. Conferinţa ştiinţifică a doctoranzilor cu genericul „Prevenirea şi combaterea criminalităţii – probleme, soluţii şi 
perspective”. Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 24 ianuarie, 2020.  

bb. Atelier de lucru „Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi gestionarea electronică a dosarelor”. Chişinău: 
Institutul Naţional al Justiţiei, 02 martie, 2020.  

cc. Seminarul cu genericul „Judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală art. 3641 CPP”. 
Chişinău: Institutul Naţional al Justiţiei, 10 iunie, 2020. 

dd. Seminarul cu genericul „Procedura de examinare a contestaţiilor şi a popririilor în cadrul procesului de 
insolvabilitate”. Chişinău: Institutul Naţional al Justiţiei, 21 septembrie, 2020. 

ee. Seminarul cu genericul „Particularităţile investigării şi judecării unor categorii de infracţiuni economice, spălării 
banilor şi finanţării terorismului”. Chişinău: Institutul Naţional al Justiţiei, 28 octombrie, 2020. 

ff. Conferință științifico-practică națională cu participare internațională „Insolvabilitatea: Probleme, Realități și 
Perspective”. Chişinău: Universitatea de Stat, 17-18 februarie, 2021.  

gg. Seminarul cu denumirea „Particularităţile investigării şi judecării cauzelor privind criminalitatea transfrontalieră, 
transnaţională şi organizată”. Chişinău: Institutul Naţional al Justiţiei, 13 aprilie, 2021. 

hh. Seminarul cu denumirea „Particularităţile investigării şi judecării infracţiunilor de corupţie şi conexe”. Chişinău: 
Institutul Naţional al Justiţiei, 18 mai, 2021. 

ii. Regional conference „Improving operational capacities to tackle online child sexual exploitation and abuse 
(OCSEA). Introducing the pilot training module for law enforcement, judges, prosecutors”, organised by Concil 
of Europe project EndOCSEA. Online, Bluejeans Platform, 3-4 june, 2021. 

jj. Seminarul cu denumirea „Investigarea şi examinarea infracţiunilor privind violenţa în familie”. Chişinău: 
Institutul Naţional al Justiţiei, 17-18 iunie, 2021. 

kk. Seminarul cu denumirea „Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor de trafic de droguri și combaterea 
terorismului”, Chişinău: Institutul Naţional al Justiţiei, 29 noiembrie, 2021. 

ll. Seminarul cu denumirea „Revizuirea în procesul penal”, Chişinău: Institutul Naţional al Justiţiei, 03 decembrie, 
2021. 

 
C) Programe de instruire de specialitate: 
 

a. Şcoala de iarnă în domeniul drepturilor omului „Implementarea la nivel național a Convenției Europene a 
Drepturilor Omului în Republica Moldova – remedii pentru sporirea calității actului de justiție”, în cadrul 
Proiectului Consiliului Europei „Susținerea reformei justiţiei penale în Republica Moldova”. Chişinău, 26-27 
ianuarie 2018; 

b. Programul de instruire „Critical Thinking and Advocacy in a Free Society” organizat de către The Leavitt 
Institute for international development  în perioada octombrie 2017 – aprilie 2018; 
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c. Curs de dezvoltare profesională „Etica judiciară şi motivarea hotărârilor judecătoreşti”, organizat de Institutul 
Naţional al Justiţiei şi Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Chişniău: Institutul Naţional 
al Justiţiei, 12-14 noiembrie, 2018; 

d. Cursul „Utilizarea tehnologiilor informaţionale în domeniul profesional”, octombrie 2017 – februarie 2018, 
organizat de Institutul Naţional al Justiţiei; 

e. Cursul „English language courses. Advanced level”, noiembrie 2017 – iulie 2018, organizat de Institutul 
Naţional al Justiţiei în parteneriat cu Liceul teoretic „Orizont”. 

f. Cursul de dezvoltare profesională „Managementul conflictelor”, 01-02 octombrie 2020, organizat de Academia 
de Administrare Publică.  

 
D) Stimulări şi reconpense pe parcursul studiilor şi activităţii profesionale: 
  

a. Bursa Guvernului acordată prin Hotărârea Guvernului R. Moldova nr. 641 din 29.08.2012 cu privire la 
aprobarea listelor studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior (ciclurile I, II) şi elevilor din instituţiile de 
învăţămînt mediu de specialitate cărora li se acordă burse de merit în anul de studii 2012-2013; 

b. Anunţate mulţumiri: 9; 
c. Diplomă de merit: 4; 
d. Premii băneşti: 18; 
e. A fost înmânată fotografia lângă drapelul de luptă (Ord. Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI nr. 207 ef./st. din 

09.11.2012); 
f. A fost acordat titlul de cea mai bună publicaţie a anului de studii 2016-2017 pentru ghidul metidoco-didactic 

„Infracţiunea de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe: aspecte conceptuale, încadrare juridică, 
metodica cercetării”; 

g. A fost acordată Insigna MAI „Colaborator Eminent” (Ord. MAI nr. 166 ef. din 28.09.2016); 
h. Categoria de calificare „specialist de categoria II” (Ord. nr. 6 ef. din 20.01.2017); 
i. Gradul special „inspector superior” (Ord. nr. 39 ef. din 25.05.2017). 


