
 
 

                         
                                            Curriculum vitae  
 
 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Munteanu Stepan Victor 

Adresă Str.Feroviarilor, m. Bălţi, Republica Moldova. 

Telefon +373(231)41-2-35 Mobil: + 37369643923 

Fax +373(231)41-0-54  

E-mail stepanmunteanu@yahoo.com 
 

 

Naţionalitate Moldovean 
 

 

Data naşterii 22.03.1958 
 

 

Locul de muncă vizat /  

           

an. 2008 / Director - ÎM „Termogaz-Bălţi” – prezent. 

   

              Experienţa profesională  

Perioada / 
Funcţia sau postul ocupat / 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
  

an. 02.1983 – 07.1991 / Distanțiea edificiilor civile nr.3 - 

mașinist la cazane cu aburi.                      

 

an. 07.1991 – 07.1996 /  Întreprindere interaională 

de rețele termice și casangerii –  

 

  Inginer pe exploatare și reparații a rețelelor termice. 

 

  an. 03.1997 – 02.2005 / CMC <KNAUF> Termotehnic, Șef csangerii,        

  Sef secție reparații a utilajului energetic. 

   

  an. 09.2006 – 10.208 / ÎM „Termogaz-Bălţi”  Maestru superior, secțiea       

  rețelele termice. Șef gospodăriei de gaze. 

   

 an. 10.2008 – prezent / Director ÎM „Termogaz-Bălţi”  

 

                     Educaţie şi formare  

Perioada / 
                      Numele şi tipul instituţiei de 

an. 1990 - 1994  /  Politehnicum Bălţi. 

an. 2006 – 2009 /  Colegiul de Construcţie Chişinău 

an. 2009 / Istitutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM” Î.S.  



               

                               Cursuri profesionale 
 

   an. 20-21 02 2013 / “Business cu reducere de de energie”: 

Opţiuni pentru efecienţa enerjetică si energia regenerabiă”  

  PUM Expert Frans van der Log   Chişinău,(CCI RM)  

   

  an. 19-21 November 2014 / Knou hou to help businesses save energy. 

  Energy Efficency in Buildings, Basic level Chişinău, republic of MOLDOVA 

 

Know how to help busniess save energy. Industrial energy                          

effiviency. Intermediar ltvel 23-27 February 2015.  

 

Know how to help busniess save energy. Energy efficiency in  Buildings. 

Intermediar level  24-27 November 2015.  

 

  an. Februarie 2014 – Noembrie 2014 / EUREM European EnergyManager    

  licensed for Moldova Manager Energetic European (CCI RM). 

 

  MINISTERUL CONSTRUCȚIILOR ȘI DEZVOLTĂRII TERITORIULUI 

   R. MOLDOVA.       

An/martie2009. 

An/februarie 2014. 

  An/martie 2019. 

 

 

 

   

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

 

 

Limba maternă Molovenească. 
 

 

Limba străină cunoscută  
 

 

 
            
            
                                                Rusă 
                                                    
                                              Engleză 
 

 
 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

 +  +  +  +  + 

 +  +  +  _  _ 
 

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de lider / Capacitate de organizare în scris şi discurs oral / Capacitate 

de analiză şi sinteză / Capacitate de asimiliare noi informaţii si abilităţi / 

Disponibilitate pentru implicare în activităţi de eficienţă în energetică. 
 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de evaluare abilităţi profesionale ale colaboratorilor / Lucru în 

echipă / Spirit de evaluare şi îmbunatăţire /  Monitorizarea lucrului echipei. 
 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice Experienţa şi întelegerea sistemului de lucru tehnico – energetic / Experienţa 

în organizarea, conducerea şi dezvoltarea Întreprinderii pe care o conduc / 

Abilităţi tehnice pentru domeniul construcţiilor 



 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea MS Office (Word, Excel, Power Point), Windows, Internet 

explorer / Utilizare programe de contabilitate, navigare şi muzicale 
 

 

Permis de conducere   Categoria – A, B. 
  

  

Anexe   Adeverinţă / Business cu reducere de energie, din 21.03.2013  

 

  Legitimaţia / Atestat în calitate de Diriginte cu executarea lucrarilor    

  specializate şi instalaţiilor aferente construcţiilor, din 12.03.2009.                             

 

Atestat în calitate de Diriginte cu executarea lucrarilor    

  specializate şi instalaţiilor aferente construcţiilor, din 27.02.2014. 

 

  Atestat în calitate de Responsabil tehnic la lucrării specialbzate     

   şi instalaţiilor aferente construcţiilor, din 21.03.2019.  

  

 Atestat în calitate de Diriginte cu executarea lucrarilor    

  specializate şi instalaţiilor aferente construcţiilor, din 21.03.2019 

 

  Certificat / Energy Efficiency in Buildings, din 19-21 November 2014. 

 

Certificat /Know how to help busniess save energy. Industrial energy                          

effiviency 23-27 February 2015.  

 

Certificat /Know how to help busniess save energy. Energy efficiency in  

Buildings 24-27 November 2015.  

  

  Certificat / Manager Energetic European (CCI RM) din 15.12.2014. 

 
 


