Curriculum Vitae
INFORMAŢII
PERSONALE
Nume

Caşu Ruslan,

Adresă

Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Igor Vieru
nr.5 ap.76

Telefon
Fax
E-mail
Naţionalitate

022-48-22-72, 069999742
Ruslancasu77@gmail.ru
moldovean

Data naşterii

10.03.1977

starea civilă

Căsătorit, doi copii minori

EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ

- Perioada 29 iulie 2016 – prezent – procuror în
procuratura sect.Ciocana mun.Chişinău
- 30 septembrie 2015 – 29 iulie 2016 – procuror în
Secţia control al urmăririi penale din cadrul
Direcţiei control al urmăririi penale şi asistenţă
metodică a Procuraturii Generale;
- 18 octombrie 2013 – 30 septembrie 2015 – procuror
în Secţia exercitare a urmăririi penale în cauze de
criminalitate organizată şi excepţionale din cadrul
Direcţiei exercitare şi conducere a urmăririi penale
a Procuraturii Generale;
- 16 martie 2013 – 18 octombrie 2013 – procuror în
Secţia control şi investigare a infracţiunilor de
criminalitate organizată criminalitate organizată şi
excepţionale din cadrul Direcţiei control al urmăririi
penale şi asistenţă metodică a Procuraturii
Generale;
- 22 iunie 2010 – 16 martie 2013 – procuror în
Procuratura de nivelul Curţii de Apel Chişinău;
- 05 martie 2010 – 22 iunie 2010 – procuror în
Serviciului reprezentare a învinuirii în Curtea de

Apel Chişinău al Secţiei judiciar penale din cadrul
Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale;
- 06 decembrie 2007 – 05 martie 2010 – procuror în
Secţia control al urmăririi penale din cadrul
Direcţiei control al urmăririi penale şi asistenţă
metodică a Procuraturii Generale;
- 28 noiembrie 2005 – 06 decembrie 2007 – procuror
în procuratura sect.Ciocana mun.Chişinău;
- 25 martie 2005 – 28 noiembrie 2005 – procuror în
procuratura r-lui Hînceşti;
- 12 ianuarie 2004 – 25 martie 2005 – procurorinterimar în procuratura r-lui Hînceşti;
EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Studii de perfecţionare:
- 29-30 martie 2004 - „Implementarea Codului penal
şi Codului de procedură penală”;
- 11-21 octombrie 2004 – „Curs de perfecţionare
profesională”;
- 03-04 noiembrie 2004 – „Anti-trafic pentru
Judecători şi Procurori”;
- 12-13 aprilie 2006 – „Lupta împotriva corupţiei în
Republica Moldova”;
- 05-16 februarie
profesională;

2007

–

curs

de

instruire

- 04-05 octombrie 2007 – „Practici şi metodologia de
prevenire şi combatere a corupţiei”;
- 19 martie 2010 – „Răspunderea penală a
persoanelor juridice – Teoria şi aplicarea practică”;
- 08-17 iulie 2015 – curs de investigaţii analitice;
- 24 martie 2016 – „Aspecte practice privind
protecţia dreptului de autor şi a drepturilor conexe”;
- 02 iunie 2016 – „Jurisdicţia Republicii Moldova în
regiunea transnistreană, obligaţiile pozitive şi
negative în materie”;
- 23-24 iunie 2016 – „Aspecte privind investigarea şi
judecarea crimelor de trafic de fiinţe umane.
Tehnici de audiere a victimelor/martorilor traficului
de fiinţe umane”;

Studii:
Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Studii
Umanistice din Moldova, perioada 1999 – 2003
- diploma obţinută „jurist, licenţiat în drept”

Limba maternă
Limbi străine cunoscute

română
Abilitatea de a : citi / scrie / vorbi
Rusa

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE

- 03-05 februarie 2015 - participant la audieri în faţa
Marii Camere a Curţii Europene a Drepturilor Omului,
care au avut loc în or.Strasbourg, Franţa, în cazul Mozer
contra Republicii Moldova şi a Federaţiei Ruse.

