
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Chiaburu  Tatiana 

Adresă(e) mun. Bălți , R. Moldova Str.Iv.Konev Nr. 30 ap.40  

Telefon(oane)  Mobil:  079000192  

Fax(uri) 0231-8-00-44 

E-mail(uri) chiaburu.tatiana@mail.ru 
  

Naţionalitate(-tăţi)  Cetățean a Republicii Moldova 
  

Data naşterii 05.07.1973 
  

Sex Femenin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2019 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Administrator  interimar  IM Gospodaria Locativ Comunala Balti 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea si administrarea  activitatilor  IM Gospodaria Locativ Comunala Balti 

Numele şi adresa angajatorului Primaria mun. Balti str. Independentei 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Deservirea tehnica a fondului locativ  

Perioada 2019 - 2019 

Funcţia sau postul ocupat Inginer sef  IM Gospodaria Locativ Comunala Balti 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea activitatilor tehnologice a  IM Gospodaria Locativ Comunala Balti 

Numele şi adresa angajatorului IM Gospodaria Locativ Comunala Balti str. I Franco 19 mun. Balti  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Deservirea tehnica a fondului locativ  

Perioada 2015 - 2019 

Funcţia sau postul ocupat Sef sectiei tehnice   IM Gospodaria Locativ Comunala Balti 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea activitatilor sectiei tehnice a  IM Gospodaria Locativ Comunala Balti 

Numele şi adresa angajatorului IM Gospodaria Locativ Comunala Balti str. I Franco 19 mun. Balti  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Deservirea tehnica a fondului locativ  

Perioada 2013 - 2015 

Funcţia sau postul ocupat Maistru superior Serviciul exploatarea utilajului de gaze  filiala Balti -Gaz 

Activităţi şi responsabilităţi principale Executarea lucrarilor de desrvire tehnica a utilajelor gaze 

Numele şi adresa angajatorului SRL Balti – Gaz str. Sf. Nicolai 43 mun. Balti  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Deservirea tehnica a retelelor de aprovizionare cu gaze naturale   

Perioada 2012 - 2013 

Funcţia sau postul ocupat Inginer protectia muncii si controlului de producere  SRL  Balti -Gaz 



Activităţi şi responsabilităţi principale Asigurarea respectarii cerintelor de protectie a muncii  

Numele şi adresa angajatorului SRL Balti – Gaz str. Sf. Nicolai 43 mun. Balti  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Organuzarea  activitatilor de protectie a muncii    

Perioada 2010 - 2012 

Funcţia sau postul ocupat Sef serviciu realizare si evidenta a gazelor naturale  filiala  Balti -Gaz 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea activitatilor  serviciului  realizare si evidenta a gazelor naturale   

Numele şi adresa angajatorului SRL Balti – Gaz str. Sf. Nicolai 43 mun. Balti  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Organizare activitatilor serviciului     

Perioada 1999 - 2010 

Funcţia sau postul ocupat Inginer SRL  Balti -Gaz 

Activităţi şi responsabilităţi principale Deservirea retelelor de aprovizionare cu gaze naturale    

Numele şi adresa angajatorului   SRL Balti – Gaz str. Sf. Nicolai 43 mun. Balti  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Deservire     

Perioada 1990 - 1999 

Funcţia sau postul ocupat   Maistru a  intreprinderii SA Nord Gaz   

Educatie si formare   

Perioada  1980-1990 

Calificarea/diploma obtinuta  Atestat de absolvire a scolii medii  

Numele si tipul institutiei de invatamint/ 
furnizorului de formare 

 Scoala medie rusa N Gogol mun. Balti 

Perioada   1990-1994 

Calificarea/diploma obtinuta  Tehnician - tehnolog 

Numele si tipul institutiei de invatamint/ 
furnizorului de formare 

 Tehnicumul Politehnic din orasul Balti 

Perioada    2002-2007 

Calificarea/diploma obtinuta   Inginer licentiat. Profilul constructii 

Numele si tipul institutiei de invatamint/ 
furnizorului de formare 

  Universitatea Tehnica a Moldovei  

Nivelul in clasificarea nationala sau 
internationala  

  Cursuri Universitare 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba rusă   bine  bine  bine  bine  bine 

Limba de stat   bine  bine  satisfăcător  satisfăcător  bine 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipa –ca șef de secție, pe langa sarcinile de coordonare a membrilor secției, m-am 
implicat direct in implementarea strategiei alaturi de colegii mei de echipa 
Adaptabilitate sociala – abilitate dobandita in urma experientei ca șef de secție  
Abilitate de mediere a conflictelor dobandita in urma experientei mele ca șef de secție al companiei 
SRL Bălți Gaz și ÎM GLC Bălți  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Administrare. 
-  Punctualitate. 
-  Lucru în echipă. 
- Planificare. 
- Coordonare. 

  



Competenţe şi aptitudini tehnice - Experiență în managementul de proiect. 
- Expertiza in management si dezvoltare organizationala. 
- Capacitate si experienta in conducerea echipelor de lucru, gestiune economica si resurse 

umane. 
- Cunostinte referitoare la piata muncii, la sistemele de formare ocupationala si la sistemul 

educativ.  
- Experienta in planificara si gestionarea cursurilor de formare.  
- Experienta si cunostinte referitoare la functionarea organizatiilor. 
- Experienta in mediile asociative si interventie in programele de colaborare cu Administratia 

Publica.  
- Experienta in scrierea propunerilor de finantare.  
- Experienta in elaborarea de instrumente in vederea identificarii nevoilor de dezvoltare 

organizationala. 
- Evaluare nevoi si cautarea de solutii pentru rezolvarea acestora. 
- Experienta in elaborarea si monitorizarea planurilor de actiuni in vederea sustinerii organizatiei 

de a oferi servicii adecvate beneficiarilor. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- Utilizarea eficientă a computerului, a echipamentelor de birotică. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - Bun organizator de evenimente culturale. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


