CURRICULUM VITAE
GUTNIC IRINA

Consilier pentru soluționarea Contestațiilor- director general adjunct
La data de 21 iulie 2017, prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.177, Irina Gutnic a fost
numită în funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor - Director general-adjunct al Agenției
Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, pe un termen de 7 ani.

Data și
Stare ci
E-mail:

Studii:
1992-1999- liceul teoretic român-italian „Dante - Alighieri”

1999-2003 - Universitatea de Stat din Moldova Facultatea de drept, specialitatea drept economic.

Experiență profesională:
2003 - 2006 Ministerul muncii al RM , specialist principal în cadrul Direcției raporturi de muncă;

2006 - 2012 Ministerul Economiei al RM, consultant superior în cadrul Direcției juridice;
2012 - ICS „Trans Standard,, SRL, Șef al serviciului juridic și resurse umane;

2012 - 2014 - ÎCS „Veritrans Plus,, SRL, Administrator;
07.2014 - 12.2014 Curtea de Conturi a RM, controlor superior de stat în cadrul Direcției juridice; 12.201401.10.2016 - Curtea de Conturi, șef adjunct al Direcției Generale Auditul Autorităților ublice Locale;
02.10.2016 - 15.07.2017 - Curtea de Conturi, șef al Direcției Generale Auditul Autorităților Publice Locale;

2017- Consilier pentru Soluționarea Contestațiilor - Director general-adjunct al Agenției Naționale pentru
Soluționarea Contestațiilor.
Formarea profesională:
- expert în achiziții publice (certificat nr.00058489 și certificat nr. 00304707);
- curs de instruire Management și Leadership;
- instruiri cu privire la managementul proiectului și dezvoltarea abilităților manageriale;
- instruire în cadrul Proiectului Twinning privind managementul resurselor umane;
- program de perfecționare în domeniul achizițiilor publice;
- atelier de lucru cu referire la competențele juridice pentru organismele de soluționare a contestațiilor în
- cadrul achizițiilor publice și deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene în domeniul achizițiilor publice;
- atelier de lucru regional ’’Achizițiile publice pentru Europa Centrală și de Est, Asia Centrală și Țările
Caucaziene” organizat de BERD și OMC;
- sesiunea de instruire cu referire la combaterea fenomenului de spălare a banilor, fraudei și corupției precum
și a infracțiunilor financiare și fiscale;
- seminarul de instruire ..Practici de implementare a legislației în domeniul controalelor de stat și actelor
permisive pentru activitatea de întreprinzător”,
- atelier de lucru „Echitate procedurală și audieri orale. Probele”;
- atelier de lucru „Abordare privind remediile juridice. Puterea discreționară”;
- atelierul de lucru „Protejarea informațiilor confidențiale. Conflictul de interese”.

Competențe și atribuții suplimentare:
2015-2016 - membru al Consiliului Național de Metrologie
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Limbi vorbite: rusa, engleza, spaniola, italiana
Distincții:
- Insigna de aur a Curții de Conturi „Eminent al Auditului Public”
- Crucea „ Pentru merit” gradul I

