
                                                                                                                                                                                              

 
 

 

 

 

Pașaport euro 
rezumeu                    Bragari Larisa Ion 

 

 
Informația personală        

Numele / Prenumele  Bragari Larisa Ion 
       

Адрес Bulevardul Larisa, 6, Bălți, Moldova  

       

Telefon (-oane) Fix: 0231 49144, Mobil 0681 03220  

       

E-mail larisa_bragari@mail.ru 
       

Naționalitatea rusă 
       

Data nașterii 23.03.1965     

       

Sex feminin     

       

Activitatea dorită  Administrator al Întreprinderii Municipale DCC CU mun.Bălți 
       

Domeniul 
profesional  Economie  

       

Experiența de 
muncă:       

Perioada aprilie 2009   pînă în prezent -  director al ÎM DCC CU 
  Iunie 2005 – martie 2009 -  financiar al ÎM DCC CU 

 
August 1988 – iunie 2005  -  economist principal al SA    
«Banca Socială» 

Profesia sau funcția 
deținută     Director al ÎM DCC CU mun.Bălți   



Activitatea de bază 
și obligații 

Deseori apelez la: - actele legislative și normative, ce 
reglementează activitatea administrativă de producție și cea 
financiar-economică a întreprinderii; - materialele metodologice ce 
țin de activitatea întreprinderii; - statutul întrepriderii; - reglementări 
de muncă. Cunosc: legile;  hotărîrile Guvernului, care determină  
direcțiile și perspectivele dezvoltării ramurii;  hotărîri, ordonanțe, 
ordini, alte materialele normative ale organelor superioare și altor 
organe, ce țin de activitatea întreprinderii; - profilul, specializarea și 
particularitățile structurii întreprinderii; - perspectivele dezvoltării 
tehnice, economice și socialere ale întreprinderii; - capacitățile de 
producție a întreprinderii și posibilitățile lor; - - metodele de 
administrare și management; - ordinea de încheiere și executare a 
contractelor; - ecomonie, organizarea muncii, producției și 
managementului; - legislația muncii; - regulile și normele ocrotirii 
sănătății și a muncii, tehnicii de securitate, salubrității  de producție 
și protecției antiincendiare. 

       
Denjumirea și 

adresa organizației 
angajatorului 

Primăria mun.Bălți, piața Independenței, 1 

       

 
 
 

Domeniul de 
activitate sau sector 

 
 
 
 
 
 

     
Economie și finanțe 
 
Construcții 
 
Achiziții publice 
 
 Eficiența energetică 
 
Banking 
 
PR  
 

       
Studii și instruire Superioare  

Perioade 

 
 1982-1987  - Facultatea de inginerie și economie a  
                      Institutului Politehnic din or. Odesa   
 
Februarie 2014 – noiembrie 2014 – curs avansat  

Denumirea 
calificării obținute 

Inginer-economist 
 
Manager energetic european 

Discipline de bază/ 
abilități profesionale 

Management, economie, banking, eficiența energetică 
  

Denumirea și tipul 
organizației care a 
asigurat studii și  
instruire  

  Institutul Politehnic din or.Odesa   
   
  Camera de Industrie și Comerț 
   



 

       
Aptitudini și 

cunoștințe 
personale      

Limba maternă     Rusă 
Altă limbă(i)     Română 

 înțelegere vorbă scris 

Nivelul european (*) ascultare citire dialog monolog   

Română Utilizator 
avansat 

Utilizator 
avansat 

Utilizator 
avansat 

Utilizator 
avansat 

Utilizator 
avansat 

       

Aptitudini și 
cunoștințe sociale 

Abilități de a învăța, responsabilitate, capacitatea de adoptare în 
echipe, obținută prin comunicare și  experiența de muncă,  simțul 
de dreptate 

       
Aptitudini și 

cunoștințe 
organizatorice  Lidership (întîietate), responsabilitate, pragmatism  

       
       
       

 


