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Iurie PALADE
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Specializări
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Practică în
domeniul de
activitate

•
•
•
•
•
•

•

2010-2012 studii superioare complete, ciclul II, masterat în drept civil
Universitatea de Studii Europene din Moldova
1985-1990 studii superioare necomplete, ciclul I, licență în drept, Facultatea
de Drept a Universităţii de Stat din Moldova
1979-1982 studii medii, specialitatea technician dentar, Şcoala de Medicină
din Bălţi
Certificat de perfecţionare profesională din 07.07.2010 privind absolvirea
cursului multidisciplinar de specializare Administrator al insolvabilităţii
eliberat de Academia de Administraţie Publică pe lângă Preşedintele RM
Cerificat nr. 287 eliberat de Institutul Naţional al Justiţiei
Certificat nr. 396 eliberat de Institutul Naţional al Justiţiei
Certificat 423 eliberat de Institului Naţional al Justiţiei
1996- prezent Avocat, licenţa nr.0847 din 2002, membru al Uniunii
Avocaţilor din RM, Baroul Asociat de Avocaţi ,,Facultatea de Drept”;
2019-prezent Jurist, Vivodent, Clinică stomtologică
2017-2018 Șef al Departamentului Juridic, IS ,,Air Moldova”
2014-2015 Judecător, Judecătoria Cimișlia
2009-2011 Lector universitar Facultatea de Protecţie, pază şi securitate a
USEFS din RM, Prezentarea orelor teoretice şi practice la disciplina ,,Drept
Fiscal ”
1997-2007 Lector universitar Catedra ,,Dreptul afacerilor” Facultatea de drept
USM
1995-1996 Consilier juridic principal Cancelaria de Stat a Guvernului RM,
Deparamentul juridic, Analiza şi avizarea proiectelor de legi şi hotărâri de
Guvern
1993-1995 Şef al departamentului juridic, SC ,,Mercur”, Chişinău,
Moldova, Pregătirea şi avizarea proiectelor de contracte şi proectelor de
activitate economică
1990-1991 Stagiair la procuratura, Briceni;
1984-1985 Tehnician dentar, Policlinica stomatologică Edineţ
1982-1984 Serviciul militar
1982 august-octombrie Tehnician dentar, Policlinica stomatologică Cahul
Drept penal, apărarea drepturilor persoanelor interesate în cadrul cercetării
penale şi examinării dosarelor de către instanţele judecătoreşti naţionale şi
internaţionale
Drept economic:consultarea şi prezentarea intereselor agenţilor economici atât
în cadrul soluţionării litigiilor de către instanţele judecătoreşti cât şi consultarea
agenţilor economici pe problemele de drept (antreprenorial, fiscal,
insolvabilitate)
Drept civil: consultarea şi prezentarea intereselor persoanelor fizice şi juridice
în materie de drept civil în cazul litigiilor patrimoniale, nepatrimoniale,
matrimoniale, etc.
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•
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Calități
relevante

•
•
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•

•

Competențe lingvistice :
✓ Română-limbă maternă
✓ Rusă- nivel profesionist
✓ Franceză-nivel intermediar
✓ Engleză-nivel elementar
Competențe digitale :
✓ Microsoft (Word, Excel, Power Point etc.)
✓ Google drive
✓ Internet
Rigurozitate
Capacitate de analiză
Capacite de convingere
Capacitate de concentrare
Spirit de echipă
Responsabilitate
Disciplină

.

