






  
 

  

 

Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BĂDĂRĂU  ULIANA 

Adresă(e) Str. Alba–Iulia, Nr. 89/4, Chișinău, Republica Moldova 

Telefon(oane) +373 69 181 457   

E-mail(uri) uliana.badarau@rambler.ru 

  

Naţionalitate(-tăţi) Republica Moldova 

  

Data naşterii 22.01.1980 

  

  

Domeniul ocupaţional  Drept 

  

Experienţa profesională 

 
 

                                      Perioada 
 

            Funcția sau postul ocupat 

            

 
              Activități și responsabilități 

                                           principale 

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului 

 

03.11.2017 - prezent 

 
Șef al Secției juridice a Direcției management instituțional. 

 

- Asigurarea reprezentării intereselor Ministerului în cadrul instanțelor de judecată; 

- Examinarea şi prezentarea conducerii Ministerului proiectele actelor normative ce 

urmează a fi examinate în şedinţele Guvernului şi Parlamentului 

- Analizarea cadrului normativ de activitate al Ministerului şi înaintarea propunerilor de 
elaborare a proiectelor de acte normative în acest sens. 

 

Ministerul Afacerilor Interne  

 

 

                                      Perioada 

 

            Funcția sau postul ocupat 

            

 
              Activități și responsabilități 

                                           principale 

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului 

 
 

 

 

Perioada 

 

30.10.2015 – 02.11.2017 

 

Șef al Direcției elaborare și avizare acte normative a Direcției generale juridice. 

 

 

- Examinarea şi prezentarea conducerii Ministerului proiectele actelor normative ce 

urmează a fi examinate în şedinţele Guvernului şi Parlamentului 

- Analizarea cadrului normativ de activitate al Ministerului şi înaintarea propunerilor de 

elaborare a proiectelor de acte normative în acest sens. 
 

 

Ministerul Afacerilor Interne  

 

 

 

01.09. 2014 - 26.10.2015 

Funcţia sau postul ocupat   Șef al  Direcției juridice 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
- Asigurarea legalităţii deciziilor adoptate de către conducerea Agenției.   

- Coordonarea perfecţionării cadrului legal în domeniile de competenţă. 

- Reprezentarea intereselor Agenției și a consumatorilor în instanţele de judecată. 

Numele şi adresa angajatorului Agenția pentru Protecția Consumatorilor, autoritate administrativa în subordinea 

Ministerului Economiei al Republicii Moldova. 

mailto:uliana.badarau@rambler.ru


Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Funcție publică 

  

Perioada  08.04.2013 – 31.08.2014 

Funcţia sau postul ocupat Șef adjunct al Direcției juridice 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
- Asigurarea legalităţii deciziilor adoptate de către conducerea Agenției. 

- Coordonarea perfecţionării cadrului legal în domeniile de competență.  

- Reprezentarea intereselor Agenției și a consumatorilor în instanţele de judecată. 

 

Numele şi adresa angajatorului   Agenția pentru Protecția Consumatorilor, autoritate administrativă în subordinea 

Ministerului  Economiei al Republicii Moldova 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Funcție publică 

  

Perioada 31.07.2012 –05.04.2013  

Funcţia sau postul ocupat Consultant 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
- Examinarea contractelor – tip prezentate de agenții economici. 

- Coordonarea activității desfășurate de IPSSPMPC. 

- Asigurarea transparenței activității în domeniu. 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Economiei al Republicii Moldova 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

  Funcție publică 

  

Perioada 01.07.2005 – 30.07.2012 

Funcţia sau postul ocupat Specialist principal în cadrul Direcției comerț interior, servicii și protecția consumatorilor  

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
- Elaborarea  proiectelor de acte normative  în domeniul protecției consumatorilor și 

supravegherii pieței. 

 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Economiei al Republicii Moldova 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Funcție publică 

  

Perioada 04.04.2005 – 30.06.2005 

Funcţia sau postul ocupat Specialist coordonator în cadrul Direcției principale protecția drepturilor consumatorilor și 
inspecția pieței 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Elaborarea  proiectelor de acte normative  în domeniul protecției consumatorilor și 
supravegherii pieței. 

 

Numele şi adresa angajatorului Departamentul Comerțului al Republicii Moldova 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Funcție publică 

  

Perioada 01.12.2003 -  29.04.2005 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
- Domeniul: drept vamal, drept constituțional. 

 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Studii Moderne Aplicative FORM din RM. 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Învățământ 

  

Perioada 01.03.2003 – 27.11.2003 

Funcţia sau postul ocupat  Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
- Domeniul: de drept constituțional, drept vamal 



Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Criminologie din RM. 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 
 Perioada 

                    Funcția sau postul ocupat 

                  Activități și responsabilități  

                                              principale 

            Numele și adresa angajatorului 

           Tipul activității sau sectorul de                                                                 

activitate 

Învățământ 

 

 
  01.09.2002- 01.03.2003 

 Profesor liceal al Catedrei științe socioumane 

- profesor  
 

Liceul Universității de Criminologie din RM 

  

  

 

 

 

Educaţie şi formare 

 

  

  

Perioada 2004-2005   

Calificarea / diploma obţinută Masterat 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Disciplinele incluse în planul de învățământ pentru studii postuniversitare specializate la 

profilul juridica, specializarea Drept penal si criminologie. Tema studiului: „Crima 

Organizată” 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia Stefan cel Mare a MAI din RM 

  

Perioada 1997-2002   

Calificarea / diploma obţinută Licenţiată în drept 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Drept 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept 

 

 

 

 

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   Rusă  C2  C2  C2  C2 

   Engleză  B1  B1  B1  B1 

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

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Lucrări publicate 

 

 

 

 

 
                        Afilieri profesionale      

- „Personalitatea infractorului minor” aprilie 2003; Conferinţa anuală de totalizare a 

profesorilor şi studenţilor Universității de Criminologie.  

- „Delicvența juvenilă” mai 2003 analele catedrei de Drept public, Universitatea de 

Criminologie.  

 

 

 

- noiebrie 2018, ianuarie, martie  2019 Seminar de formare continuă pentru 
implementarea în practică a Codului administrativ al Republicii Moldova 

 

-  aprilie 2017, participare la atelierul de lucru privind evaluarea strategică și planificarea 
, sub auspiciul Centrului pentru controlul democratic al Forțelor Armate. 

 -  octombrie 2016, participare la atelierul de lucru cu genericul „Cybercrime” în or. 
Frankfurt, RFG. 

  

 - decembrie 2015  participare în cadrul proiectului ,,Consolidarea capacităților și 
promovarea femeilor în sistemul afacerilor interne”; 

- februarie 2016 curs de dezvoltare profesională management și lidership în cadrul 
Academiei de Administrare Publică; 

-  09.07.2004 – 22.07.2004 curs teoretic la profesiunea operator la calculatoare personale 
pentru oficii moderne; 

- 21.10.2013 – 25.10.2013 curs de dezvoltare profesională ” Dezvoltarea abilităților de 

executare a atribuțiilor de exercitare a atribuțiilor de serviciu”, Academia de 

Administrare Publică de pe lângă Președintele RM; 

- Decembrie 2013, curs introductiv de instruire privind creditul de consum, Directiva 
2008/48/CE; 

- Decembrie 2013, curs introductiv privind practicile comerciale neloiale și publicitatea 

înșelătoare, Directiva 2005/29/CE, Directiva 2006/114/CE. 

- Decembrie 2013, curs introductiv de instruire la Directivele privind clauzele 

contractuale abuzive 1993/13/CEE, acțiunile în încetare 2009/22/CEE, comercializarea 
la distanță a serviciilor financiare de consum 2002/65/CEE și drepturile consumatorilor 

2011/83/CE. 

- Iunie 2013, participare la seminarul „Aplicarea analiza riscurilor față de controale” 
Metodologie britanică. 

  

  

Abilități  

 

abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor,  argumentare, 

mobilizare de sine şi a echipei, , aplanare de conflicte, comunicare eficientă. 

 

  

Atitudini/comportamente           responsabilitate, disciplină, spirit de iniţiativă,  rezistenţă la efort şi stres, punctualitate, 

flexibilitate, obiectivitate. 

  

  

  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Internet 

  

                      Permis(e) de conducere Categoria B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Membrilor Comisiei de concurs,  

Stimați membri ai Comisiei,  

Vă prezint candidatura mea pentru funcția publică vacantă de Secretar general 

al Ministerului Afacerilor Interne de care am luat cunoștință prin intermediul 

anunțului apărut pe site-ul cancelaria.gov.md, inclusiv de pe cariere.gov.md.  

Pe parcursul întregii mele activități profesionale (atestate prin CV anexat) am 

avut ocazia să îmi valorific cu succes calitățile manageriale de decizie, corectitudine, 

imparțialitate și acțiune.  

Am avut onoarea să mă regăsesc în cadrul Ministerului Afacerilor Interne după 

reforma demarată de Guvern în anul 2017, la care mi s-a propus funcția de șef al 

Secției juridice din cadrul Direcției management instituțional, o funcția de altfel deloc 

ușoară și plină de provocări, dar căreia i-am făcut față cu brio.  

În calitate de conducător al Secției juridice (poziție în care mă aflu și în 

prezent), am reușit să stabilesc relații de colegialitate și prietenie cu angajații din 

subordine, întrucât din punctul meu de vedere, cel mai important lucru al unei reușite 

în activitatea de zi cu zi, este suportul colegiilor în executarea sarcinilor trasate.  

Îmi manifest intenția de aplicare la funcția de Secretar general al Ministerului 

Afacerilor Interne, întrucât sunt ferm convinsă că capacitățile mele profesionale și 

viziunile asupra activității per total, vor oferi un plus valoare Ministerului Afacerilor 

Interne în dezvoltarea și mai departe a acestuia și ridicarea nivelului de încredere al 

cetățenilor în această instituție.  

Doresc să pun un accent deosebit pe importanța pe care o acord muncii mele și 

pe scopul declarat de a obține rezultate măsurabile. Sunt o persoană care are 

capacitatea de a găsi soluții și de a mă adapta diverselor situații de muncă (de regulă 

stresante), însă sunt o persoană integră care pune în primul rând accent pe legalitatea 

demarării unui proiect, sau intenției elaborării unui proiect de act normativ etc.  

Doresc să vă mulțumesc pentru timpul și interesul acordat candidaturii mele și 

sunt convinsă că în cadrul interviului vă puteți convinge de calitățile mele 

profesionale menționate mai sus.  

Va mulțumesc, 

Semnat, Uliana BĂDĂRĂU.   

 

https://cancelaria.gov.md/

