Scrieţi numele şi prenumele

Curriculum Vitae
INFORMAŢII PERSONALE

PAVLENCO ANDREI

Naţionalitatea Republica Moldova

LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT

Director General al Agenției Naționale pentru Soluționarea
Contestațiilor

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Scrieţi datele
01.07.2017 - prezent

Administrator
SRL ”Lecocons”, or.Căușeni, str.Stefan cel Mare, nr.1, ap(of.)33
▪ Organizarea activitatii economico-financiare a intreprinderii
Tipul sau sectorul de activitate
Intreprinderea are ca gen de activitate constructiile si reconstructiile, in special a obiectelor socio-culturale (centre de
sanatate, scoli, gradinite, case de cultura, primarii etc.) Circa 90% din totalitatea contractelor sunt încheiate cu
autoritațile contractante din acdrul APL de nivelul 1 și 2
Participarea la achizițiile publice, pregătirea pachetului de documente conform documentației standart.
Contestarea rezultatelor procedurii dacă e cazul

Scrieţi datele
01.04.2015 – 30.06.2017

Director Financiar
SRL ”Marialexprim”, sat.Popeasca, str.Ion Cazacu, nr.10, rl.Ștefan Vodă
▪ Organizarea activitatii economico-financiare a intreprinderii
Tipul sau sectorul de activitate

Intreprinderea are ca gen de activitate constructiile si reconstructiile, in special a obiectelor socioculturale (centre de sanatate, scoli, gradinite, case de cultura, primarii etc.)
Elaborarea planului de afaceri pe anul de gestiune. Pregatirea pachetelor de documente si
participarea la licitatiile publice in vederea atribuirii a noilor contracte. Incheierea contractelor atit cu
beneficiarii intreprinderii (in majoritate autoritati publice locale, scoli, gradinite, cetre de sanatate,
spitale s.a) cit si cu furnizorii de materiale de constructii.
Evidenta documentarea tuturor procedurilor legate de personal (angajare, demisie, contracte
individuale de munca, evidenta si completarea carnetelor de munca, securitatea in munca s.a)

Scrieţi datele
01.08.2008 – 15.02.2015

Manager senior (relații și vînzări)
BC ”Moldindconbank” SA filiala Căușeni, str.Alexei Mateevici, 7a
▪ Creditarea persoanelor fizice si juridice inclusiv din cadrul resurselor internationale
Tipul sau sectorul de activitate
Creditarea, examinare, aprobarea, monitorizarea, gestionarea creditelor inclusiv a creditelor
problematice expirate si fără dobândă. In gestiunea personala la moment se afla un numar de peste
300 dosare acordate pestor 260 de clienti iclusiv persoane fizice si juridice cu un portofoliu de aprox.
35 mln lei (ponderea creditelor expirate si fara dobinda la moment 3.88% din totalul portofoliului).
In anul 2014 desemnat ca angajat cu cea mai mare productivate a muncii din zona sud.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Scrieţi datele
2021 – prezent

Masterat Drept fiscal și Drept vamal
USM, Republica Moldova
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Curriculum Vitae
Scrieţi datele
2009 – 2011

Scrieţi calificarea obţinută
Magistru Finanțe și Bănci
ATIC, Republica Moldova

Scrieţi datele
2004 – 2008

Scrieţi calificarea obţinută
Licențiat, Economie, Finanțe și Contabilitate

ATIC, Republica Moldova
Scrieţi datele
2002 – 2004

Scrieţi calificarea obţinută

Scrieţi datele
1999 - 2002

Scrieţi calificarea obţinută

Scrieţi datele
1992 – 1999

Scrieţi calificarea obţinută

Studii liceale, Bacalaureat
Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” or.Căușeni

Studii liceale,
Liceul Teoretic ”Alexei Mateevici” or.Căușeni
Studii gimnaziale,
Scoala Generală nr.1, or.Căușeni

COMPETENΤE PERSONALE

Limba(i) maternă(e)

Româna

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Franceza

A1

A1

A1

A1

A1

Engleza

B1

B1

A2

A2

A2

Rusa

C2

C2

C2

C2

C2

Competenţe de comunicare
Competenţe
organizaţionale/manageriale
Competenţe dobândite la locul de
muncă

Discurs oral

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager de vânzări
▪ participarea la diferite proiecte cu finanțări externe
▪ leadership (în prezent, sunt responsabil/ă de o echipă de 24 persoane)

Scrieţi competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi
contextul în care au fost acestea dobândite. Exemplu:
▪ Coordonarea activităţii desfăşurate, asumarea răspunderii privind asigurarea calității muncii
personale, precum şi întregii echipe.
▪ Experienţă în logistică ca urmare a formării profesionale dobândite la locul de muncă
▪ Experiență în domeniul achizițiilor publice, conoasterea avensată a legii cu privire la achizițiile publice
și HG aferente acestei legi. în special pentru lucrări

Competenţe digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

UTILIZATOR
EXPERIMENTAT

UTILIZATOR
EXPERIMENTAT

UTILIZATOR
EXPERIMENTAT

UTILIZATOR
EXPERIMENTAT

UTILIZATOR
EXPERIMENTAT

Permis de conducere
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