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EXPERIENȚA PROFESIONALĂ 
 
  

Noiembrie 2016 – până în 
prezent 

Director 

Întreprinderea de Stat “Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (CMAC) 

Str. Eugen Coca, nr. 28, mun. Chișinău, Republica Moldova, www.cmac.md  

Principalele activități și responsabilități: 
1. Stabilirea politicilor și a obiectivelor strategice; 
2. Elaborarea și implementarea planului de afacere în scopul facilitării realizării acestuia. 
3. Monitorizarea progreselor înregistrate în vederea atingerii obiectivelor și politicilor stabilite; 
4. Aplicarea noilor tendințe pe termen lung în luarea deciziilor; 
5. Contabilizarea activității întreprinderii către părțile relevante, de exemplu: fondatorul; 
6. Comunicarea și menținerea relațiilor de încredere cu fondatorul, partenerii de 
afaceri și autoritățile publice; 
7. Supravegherea performanței financiare a întreprinderii, a investițiilor și a altor 
activități comerciale; 
8. Repartizarea responsabilităților, supravegherea șefilor de subdiviziune, oferirea 
consultațiilor și motivației în scopul obținerii performanțelor înalte; 
9. Revizuirea și îmbunătățirea calității serviciilor prestate în domeniu; 
10. Ajustarea reglementărilor naționale în domeniul metrologiei la standardele și directivele 
europene. 
 
Sectorul public: Prestarea serviciilor în domeniul evaluării conformității (inspecție, certificare 
produse, încercări produse agroalimentare și industriale, instruiri) 

          

April 2014 – Noiembrie 
2016 

 

 

 

 

 

 
Director științific 

Institutul Național de Metrologie (INM) 

Str. Eugen Coca, nr. 28, mun. Chișinău, Republica Moldova, www.inm.md  

Principalele activități și responsabilități: 
1. Planificarea, organizarea, coordonarea și gestionarea activităților de cercetare 
metrologică; 
2. Planificarea, organizarea, coordonarea și gestionarea procesului de elaborare a 
standardelor naționale în domeniul metrologiei; 
3. Organizarea și gestionarea lucrărilor Consiliului Tehnic și Științific al Institutului; 
4. Promovarea cooperării între instituțiile guvernamentale, sectorul privat, instituțiile de 
învățământ și partenerii externi; 
5. Gestionarea infrastructurii sistemului național de metrologie la nivel național; 
6. Colaborarea cu organizațiile la nivel național și internațional în domeniul tehnologiilor de 
măsurare și trasabilitate. 

 
Sector public: instituție publică/domeniul metrologiei 
 

        Ianuarie 2014 – 

         Martie 2014 

 

 

 

 

 

Specialist principal 

Serviciul de Supraveghere și Control, Departamentul de Monitorizare și Control, 
Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia 
Informației a Republicii Moldova (ANRCETI) 

Bd. Ștefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chișinău, Republica Moldova, www.anrceti.md 

Principalele activități și responsabilități: 
1. Supravegherea activității furnizorilor de pe piața comunicațiilor electronice; 
2. Identificarea necesităților și cerințelor clienților; 
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3.  Aplicarea sancțiunilor în conformitate cu legislația națională; 
4.  Controlul calității serviciilor în domeniul comunicațiilor electronice; 
5.  Identificarea de noi piețe relevante; 
6.  Analiza aplicării procedurilor legale în domeniul comunicațiilor electronice și tehnologiilor 
informaționale; 
7.  Elaborarea documentelor de reglementare. 

Sectorul: administrație publică 

 

August  2012 –  

         Ianuarie 2014 

 

Director executiv 

S.R.L “Carilia” 

Str. 31 August, nr. 127, mun. Chișinău, Republica Moldova 
Principalele activități și responsabilități: 
1. Îmbunătățirea performanței companiei orientate spre rezultat; 
2. Elaborarea planurilor strategice, a strategiei pentru dezvoltarea și atragerea noilor clienți; 
3. Stabilirea planurilor anuale și a profitului brut prin implementarea strategiilor de 
marketing, analizarea tendințelor și rezultatelor; 
4. Crearea unei echipe profesioniste ghidate de manageri profesioniști; 
5. Asigurarea executării sarcinilor în scopul îndeplinirii misiunii companiei; 
6. Elaborarea unor sisteme de monitorizare a progresului și evoluției înregistrate de 
companiei. 
 
Sector: privat/ marketing/servicii de publicitate 

 

February 2006 – 

           August 2012 

 

Director general 

S.R.L. “Loratrans” 

Str. 31 August, nr. 127, mun. Chișinău, Republica Moldova 

 Principalele activități și responsabilități: 
1. Îmbunătățirea performanței companiei orientate spre rezultat; 
2. Elaborarea planurilor strategice, a strategiei pentru dezvoltarea și atragerea noilor clienți; 
3. Stabilirea planurilor anuale și a profitului brut prin implementarea strategiilor de 
marketing, analizarea tendințelor și rezultatelor; 
4. Coordonarea dezvoltării obiectivelor cheie de performanță; 
5. Evaluarea și luarea deciziilor asupra investițiile cheie; 
6. Evaluarea eficacității programelor de marketing și îmbunătățirea procesului de 
dezvoltare a companiei; 
7. Identificarea noilor oportunități de afaceri. 

Sector: privat/vânzări/închiriere autoturisme 

 

Noiembrie 2005 –  

         Decembrie 2005 
Specialist coordonator relații clienți 

S.A. „Banca de Finanțe și Comerț” 

Str. Ion Creanga nr.74, Chișinău, Republica Moldova 
Principalele activități și responsabilități: 
1. Promovarea imaginii băncii; 
2. Analiza produselor oferite de concurență și a modului în care pot fi extinse și optimizate 
serviciile și produsele băncii; 
3. Identificarea modului de structurare a pieții: clienții actuali, potențialii clienți; analiza 
cererilor și ofertelor; 
4. Elaborarea materialelor de marketing; 
5. Determinarea necesităților clienților și oferirea soluțiilor; 
6. Asigurarea suportului operațional; 
7. Vânzarea produselor și serviciilor bancare. 

Sector:  sector bancar 

 

Ianuarie 2004 -  
noiembrie 2005 

Economist 

 S.A. „Banca Socială” 

str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, nr. 61, mun. Chișinău, Republica Moldova 
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EDUCAȚIE ȘI FORMARE 
 

 

FORMARE 
 
 
 

                                        Martie 2019      Curs de instruire: “Conformitatea întreprinderilor de stat pe domeniul anticorupției” 
 

Principalele activități și responsabilități: 
1. Înregistrarea și urmărirea operațiunilor de acordare și rambursare a creditelor și de 
încasare a dobânzilor conform termenelor stabile în contracte; 
2. Verificarea și analiza documentelor financiare, prezentate de  către client; 
3. Intervievarea solicitanților pentru a verifica și determina eligibilitatea financiară a 
acestuia; 
4. Monitorizarea derulării creditelor și a situației financiare a peste 100 de clienți din 
portofoliu; 
5. Raportarea deciziilor luate; 
6. Completarea contractelor de împrumut și a documentației; 
7. Efectuarea operațiunilor bancare specifice. 

Sector:  bancar 
 

Ianuarie 2002 –  

         Ianuarie 2004 
Manager vânzări 

S.R.L. „Prima-gaz-apa” 

sos. Muncești, nr. 780/A, Chișinău, Republica Moldova 

 
Principalele activități și responsabilități: 
1. Coordonarea distribuirii vânzărilor; 
2. Analiza statistică a vânzărilor; 
3. Monitorizarea preferințelor clienților; 
4. Organizarea training-urilor de instruire; 
5. Întocmirea și menținerea bazei de date a clienților; 
6. Menținerea volumului de vânzări; 
7. Revizuirea înregistrărilor și rapoartelor operaționale; 
8. Consilierea vânzătorilor și distribuitorilor cu privire la politicile și procedurile 
operaționale. 

Sector:   Vânzarea sistemelor de încălzire 

2017 

 

 

Academia de Administrare Publică  

Master în Științe Politice 

2003 Academia de Studii Economice a Moldovei 

 Facultatea Bănci și Burse de Valori 

Licențiat în economie 

1998 Gimnaziul “Ștefan cel Mare”, mun. Chișinău, Republica Moldova 
 

   1995 -1997 Liceul “ Iulia Hașdeu”, mun. București, Romania 

  

 

Iunie 2018 

 
Cursul de instruire ”Workshop - aspecte comparative. Prezentarea cerințelor 
standardului   ISO/IEC 17011:2017”, Certificat nr. 117” 
 
Organizat de Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) 
 

Februarie 2018 Cursul de instruire ”Auditor intern pentru ISO 9001”, Certificatul nr. 1/02/18/100/346 
 
Organizat de TUVKarpat Romania 
 

Februarie 2018 Curs de instruire ”Manager calitate”, Certificat nr. 1/02/18/100/330 
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COMPETENȚE PERSONALE 
 

 

 

 

Organizat de TUVKarpat Romania 
 

                     Octombrie 2017 Cursul informativ ”ISO/IEC 17065 Conformity Assessment – Requirements for 
Bodies Certifying products, Process, and Service”, Certificat de participare nr. IRSA-
02/2017-01 
 
Organizat de Turkish Standards Institute (TSE) with the Framework of Inter-
Regional Standardization Association (IRSA), Turkey, Antalya 
 

Ianuarie 2017 Cursul de instruire ”Procesul de audit al Sistemelor de Managementul Calității 
conform  SR EN ISO 19011:2011 and SR EN ISO 9001:2008 în cadrul cerințelor 
standardului SR EN ISO/CEI 17021-1:2015”, Certificat nr. 0041293 
 
Organizat de PRISMA Quality SYSTEMS, Romania 

  

                         Octombrie 2016 
 
 
 
 
 
 

                             
                         Iunie 2015 

Curs de instruire ”TS EN ISO/IEC 17020 Conformity Assesssment- Requirements 
for the Operation of Various Types of Bodies performing Inspection ”and” TS ISO 
31000 Risk Management”, Certificat nr. ISRA-02/2016-01 
 
Organizat de Turkish Standards Institute (TSE) with the Framework of Inter-
Regional Standardization Association (IRSA), Turkey, Antalya 
 
Seminar: Pregătirea procedurilor de calibrare în câmpul electric 

  

2015 Cursuri depline teoretice și practice de contabilitate și contabilitate financiară, 
Calificarea – contabil, în cadrul Institutului Internațional de Management “IMI-NOVA”  
 

Limba maternă Romana 

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Listening  Reading  Spoken interaction  Spoken production   

Engleza C1 C1 C1 C1 C1 
   

Franceza B1 B1 B1 B1 B1 
  
                                               Rusa     C2      C2      C2   C2     C2 
 Nivelul: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2 Utilizator experimentat 

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competențe de comunicare ascultare activă; 
abilități bune de comunicare verbală și scrisă; 
încrezător, articulat și abilități de vorbire profesională; 
excelente abilități de prezentare și negociere; 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

abilități de leadership, planificare, organizare și delegare; 
rezolvarea problemelor, luarea deciziilor; 
excelente abilități de prognoză și elaborarea programelor de dezvoltare; 
elaborarea strategiilor de dezvoltare; 
punctualitate; 
capacitatea de a lucra sub presiune, gestionarea timpului;   
evaluarea și monitorizarea performanțelor, programelor, proceselor și evenimentelor. 
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Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

capacitatea de convingere; 
experiență în gestionarea cu succes a diferitor tipuri de grupuri de persoane, a 
diferitor medii de cultură și de afaceri; 
prosperarea întru-un mediu orientat spre echipă; 
managementul situațiilor conflictuale; 
planificare și organizare; 
atitudine competitivă; 
flexibilitate și adaptare rapidă. 

Permis de conducere categoria: B 

 


