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Nume/Prenume  Companieț  Natalia  Vasili  
Adresă(e) 3100, str. I. Sereda, 7 ap.89  mun.Bălți R.Moldova 

 

Telefon(oane) 
 

                                                 Fax(uri)  

Mobil.: (+373) 690 78900 
Serviciu: (+373 0231) 23295  
Serviciu: (+373 0231) 22016 

  
  

E-mail komvesnanata@mail.ru  /  birarhsis@gmail.com   

                                Nașionalitate(-tăți) Republica Moldova  

Data nașterii    18.03.1962 

Sex Feminin  

Experiența profesională  

                                                   Perioda   11 aprilie 2021 - prezent 
 

                        Funcția sau postul ocupat 
 

 Administrator interimar al Întreprinderii Municipale  
 «Biroul Arhitectură și Sistematizare» 
 

                                                  Perioda 
                     Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 

10 mai 1989  - 10 аprilie 2021  
topograf – operator PC 
- munca de birou; 

- introducerea, actualizarea și întreținerea arhivei și a bazei de date electronice  

               Numele și adresa angajatorului 

  
  Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

                                                    Perioda 
                        Funcția sau postul ocupat 
                  

       Activități și responsabilități principale 
 
        
               Numele și adresa angajatorului 

 
  Tipul activității sau sectorul de activitate 

Întreprinderii Municipale «Biroul Arhitectură și Sistematizare» 

Piața Independenței, 1, mun. Bălți 
Furnizarea de servicii către populație în domeniul proiectării și al relațiilor funciare 
 

1 aprilie 1981 - 30 aprilie 1986   
Tehnician al departamentului de producție ș i tehnic 
 

 -   munca de birou; 
 -   pregătirea și aprobarea documentației tehnice pentru construcții locative,    
clădiri industriale și drumuri feroviare, conținut de arhivă 

      Tren de construcție și asamblare nr.211 al căii ferate din Odessa  

str. Locomotivă, 1v, mun. Bălți 
Construirea de clădiri rezidențiale, clădiri industriale și căi ferate 
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                               Educație și formare  

                                                    Perioda 01 septembrie 1977 -  25 februarie 1981  
 
 

                 Calificarea/ diploma obținută 
Specialitate 

Diplomă  
Tehnician în construcții 

Nivel în clasificarea națională sau 
internațională 

Învățămînt tehnic secundar 

Numele și tipul instituției de invățămînt Colegiul de construcții de transport оraș Kiev (URSS) 

                                      Perioda 01 septembrie 1969 - 25 mai 1977   

Calificarea/ diploma obținută 
    Numele și tipul instituție i de invățămînt  

                                       

 
                                Limba(i) maternă(e) 
            Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Atestat școala medie 
Școală de opt ani în satul Khmelevoe, regiunea Kirovograd (RSS ucraineană) 
 

 
Rusă, ucraineană 
Română 

Abilități și abilități personale Abilități bune de comunicare, fiabilitate, confidențialitate, nivel cultural ridicat 

Abilități și abilități organizatorice Punctualitate și abilități organizatorice, inițiativă, acuratețe 
Abilitate bună de a atinge obiectivele, de a lucra în echipă 

Abilitatea de a-și organiza în mod, independent munca prioritizând corect 
    Bun organizator de evenimente culturale 

  

Conoștințe și conoștințe informatice Cunoaștere excelentă a aplicațiilor Windows, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), AutoCAD 
și Mapinfo 

Utilizator avansat de internet și e-mail. 

  

 


