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ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXPERIENTA PROFESIONALA 

 
        

Perioada       

Denumirea unității în care s-a activat 
Funcția  

 

 

Perioada 
Denumirea unității în care s-a activat 

Funcția 

 
Perioada 

Denumirea unității în care s-a activat 

Funcția 
 

Perioada 

Denumirea unitătii în care s-a activat 

Funcția 

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 

 

 Participarea la Concursul “Casa Vinului” cu obținerea 

locului I. 
Elaborarea proiectului de execuție a obiectului “Scara 

Prahovei”.  

Elaborarea proiectului de execuție a “Monumentului 

eroilor căzuți în Afganistan” din or. Cimișlia.  
Elaborarea proiectului de execuție a “Monumentului de 

comemorare a participanților la lichidarea avariei de la 

Cernobîl” din rl Basarabeasca. 
 

 

 

 

  14.03.2022 - Prezent 

 Consiliul Raional Cimișlia 

 Administrator ÎM „Biroul de Proiectări, Prospecțiuni și 
Servicii Cimișlia” 

 

16.09.2013 – 24.02.2014 
 Primăria or. Cimișlia 

 Arhitect – șef al orașului 

 

 25.02.2014 – 13.03.2022 
 I.M. BPPS Cimișlia 

 Arhitect principal 

 

 10.07.2017 – 01.12.2017 

 Primăria or. Cimișlia 

 Arhitect – șef al orașului 

Perioada 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

 Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Discpline studiate/  

 

 

 

 

2016- 2019 

 “Universitatea Tehnică a Moldovei” 

 

 

  Facultatea “Construcții și inginerie civilă” 

  Specializarea:  Construcții și inginerie civilă 

 

Teoria elasticității; Statica construcțiilor; Teoria 

betonului armat; Organizarea construcțiilor ; 

Geotehnica și fundați; Securitatea și sănătatea în 

muncă; Construcții din lemn; Construcții metalice ; 

... 



 

 

Perioada 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale 

 Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Discipline studiate/  

  

 

 

 

 

 

Perioada 

 

 

 2012- 2014 

 “Universitatea Tehnică a Moldovei” 

 

 

 Facultatea “Urbanism și Arhitectură” 

 Specializarea: Urbanism si amenajarea teritoriului 

 

 Analiza statistica si metrologica a măsurărilor ; 

Eficienta investițiilor în construcții; Organizarea 

traficului urban si interurban ; Reabilitarea termica a 

clădirilor; Metodologia proiectării clădirilor civile ; 

...  

 

 2008- 2012 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

 “Universitatea Tehnică a Moldovei” 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Facultatea “Urbanism și Arhitectură” 

 Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Discipline studiate/  

 

 Specializarea: Urbanism si amenajarea teritoriului 

 

 Proiectarea de arhitectura ; Istoria arhitecturii ; 

Metodologia proiectării de arhitectură ; Fizica 

construcțiilor ; Proiectarea asistată de calculator ; 

Urbanism; Reconstrucția clădirilor; Apa si 

canalizare; Rezistența materialelor; Mecanica 

structurilor...  

 

Perioada 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

Profil 

 2005 - 2008 

 Liceul teoretic « Alexandr Puskin », or. Cimișlia 

 Real 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 

  

 Responsabil, punctual, stăpînire de sine, spiritul de 

inițiativă bine dezvoltat, ușor adaptabil la condițiile 

de muncă; 

Limba maternă  Română, rusa. 

Limbi străine cunoscute 

  

 Engleză – bine. 

Aptitudini şi competenţe sociale 
  

 Capacitatea de comunicare şi spirit de echipă, 

capabil de a soluționa situațiile de conflict.  

    

Aptitudini şi competenţe tehnice 
  

 Cunoașterea calculatorului la nivel superior, 

inclusiv cunoașterea programelor specializate în 

domeniul arhitecturii și construcțiilor. 

Permis de conducere  categoria B; 

Obiective  Avansarea profesională prin armonizarea 

cunoștințelor teoretice cu cele practice; 

Formarea noilor deprinderi profesionale  şi 

perceperea lucrurilor noi. 


