
 

Formular  
de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante  

   

Autoritatea publică: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu 

Funcţia publică solicitată: Secretar general  

   

I. Date generale 

  

Nume BUFTIC Prenume Alexandru 

Data naşterii 04 iunie 1983 Domiciliu Moldova, Or. Cimișlia, str. 
Alexandru Donici 39 

Franța, Paris, 68 Avenue 
de Saxe, 75015 

Cetăţenia (inclusiv 
a altor state) 

 Republica Moldova 

România 

  

Telefon  mobil – +33608365068 E-mail abuftic@gmail.com 

Adresa poştală  

   

       II. Educaţie  

  

Studii de bază: 

  

Nr. 
crt. 

Perioada Instituţia, localizarea, facultatea  Specialitatea obţinută. 
Diplomă/certificat 

 1 1998-2001 Liceul teoretic Mihai Eminescu, 
Cimișlia, Moldova 

Diplomă bacalaureat, profil umanist 

  

Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):  

  

Nr. 
crt. 

Perioada Instituţia, adresa, facultatea Specialitatea, titlul obţinut. 
Diplomă/certificat 

 1 2017-2018 Uppsala University, Suedia, 
Facultatea Economie și 
Dezvoltare Durabilă 

Titlu obținut: Master of Science in 
Business and Economics 

Specializarea: Sustainable 
Management 

2 2008-2010 Academia de Studii Economice 
din Moldova, Chișinău, Facultatea 
Administrarea Afacerilor 

Titlu obținut: Master în Științe 
economice 

Specializarea: Administrarea 
Afacerilor 

 3 2001-2006 Alexandru Ioan Cuza, Iași, 
Facultatea de Economie și 
Administrarea Afacerilor și 

Titlu obținut: Licențiat în Drept 

Specialitatea: Drept 



Academia de Studii Economice 
din Moldova, Chișinău, Facultatea 
Drept 

Specializarea: Drept economic 

   

Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani:  

  

Nr. 
crt. 

Perioada Instituţia, adresa Denumirea cursului Diplomă/certificat 

 1 2019 TUV Austria 
România, Calea 
Plevnei, Nr. 139B, 
Corp A, Sector 6, 
București, România 

Auditor Intern pentru 
Sistemul de 
Management Integrat 
conform ISO 
9001:2015, ISO 
14001:2015, ISO 
45001:2018 

Certificat nr. 333/TAR-
AK/03/2019 

   

   

  III. Experienţa de muncă  

  

Vechimea în serviciul public 0 

Vechimea în domeniul aferent funcţiei publice solicitate Peste 10 ani 

   

Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începînd cu cea recentă)  

  

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

  

2014-2017 

  

  

Vigro LLC, 26/F, Cheuk Nang Plaza, 
250 Hennessy road Wanchai, Hong 
Kong, China, Team Leader, Public 
Commissions 

Am gestionat dezvoltarea și implimentarea a 5 
proiecte. 

Am coordonat toate comunicările interne în cadrul 
proiectelor menționate; am dezvoltat și gestionat 
relațiile cu toate părțile interesate, inclusiv 
parteneriate la nivel înalt. 

Am instituit și implementat procesele de asigurare a 
calității cu scopul de a garanta respectarea deplină a 
standardelor și reglementărilor naționale aplicabile în 
cadrul proiectelor în gestiune. 

Am gestionat o echipă formată din 6 persoane. 

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

  

2011-2013  

  

  

IM Indo Trade SRL, str. Bernardazzi 
75, Chișinău, Moldova, pozitionat în 
Indonesia, Șef Departament Import, 
Cofondator 

Co-fondator al acestei companii de mobilă, 
responsabil de relațiile cu toate parțiile interesate. 

Am asigurat și garantat toate investițiile interne și 
externe; Am gestionat relațiile cu toți investitorii-
cheie. 

Am instituit și gestionat toate relațiile contractuale și 
de cooperare cu furnizorii din Indonezia   și China;  

Am coordonat și supravegheat managementul 
lanțului de aprovizionare. 

Am gestionat o echipă formată din 4 persoane. 

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 



 2010-2011  

  

Natvex-Com SRL, bd.Ştefan cel 
Mare, 159, 15, Chișinău, pozitionat 
în Indonesia, Consultant Import 

 

Într-un sector extrem de competitiv, am cercetat, 
asigurat și negociat acorduri de cooperare cu 
producătorii indonezieni de cauciuc și anvelope. 

Am negociat și asigurat exclusivitatea regională și 
parteneriat pentru Moldova și Ucraina cu un 
producător indonezian principal de anvelope. 

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

2009-2010 Instacon SRL, Str. Ismail 58/1 

Chișinău, Moldova, Director Executiv 

Am condus dezvoltarea și livrarea noilor strategii de 
creștere a companiei pentru fabrica acesteia de 
îmbrăcăminte specializată. 

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

2007-2009 Realty Investment Group, RIG 
Management SRL, parte a IMC 

Group Holding, Bl. Dacia 31, 
Chișinău, Director Executiv, 

Administrator  

Am dezvoltat și realizat 9 proiecte de investiții. 

Am asigurat și garantat investiițiile necesare; Am 
dezvoltat integral 4 proiecte în domeniul imobiliar și 
cel al ospitalității. 

Am coordonat și supravegheat toate ofertele și 
achizițiile strategice; Am gestionat toate relațiile 
contractuale și livrarea de către 2 contractori 
generali. 

Am gestionat o echipă inter-funcțională formată din 
13 angajați cu nivel mediu-superior. 

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

2004-2007 Vicom SRL, str. Puskin 44, Chișinău, 
Sr. Manager, Vânzări și Extindere 

Am gestionat extinderea regională și managementul 
vânzărilor acestei companii de mobilă și de materiale 
de construcție. 

Am dezvoltat, monitorizat și coordonat relațiile 
contractuale și comerciale cu toate părțile interesate. 

Am planificat și gestionat, în colaborare cu 
departamentul responsabil, importul de la furnizorii 
prioritari din China, Italia și Turcia. 

 



 

   

   

  

IV. Calităţi profesionale (autoevaluare)  

  

Calităţi Nivel de dezvoltare şi manifestare 

înalt mediu 

Abilitati analitice 

Abilități de comunicare 

Abilități de gândire critică 

Abilități de luare a deciziilor 

Calitati administrative 

Abilități de marketing 

Aptitudini organizatorice 

Abilități de rezolvare a problemelor 

Abilități de management de proiect 

Abilitați de lucru în echipă 

Abilitati de planificare strategică 

Abilități de gestionare a timpului eficient și eficace 

Sisteme de management de mediu 

Managementul schimbării 

Dezvoltare durabilă 

Managementul lanțului de aprovizionare 

Cercetare 

Audit intern pe domeniu de calitate, mediu și pe sănătate și 
securitate în muncă 

Controale interne 

 

 

 

 

 

 

 

Înalt 

 

   

V. Calităţi personale (autoevaluare) 

  

Calităţi  Nivel de dezvoltare şi manifestare 

înalt mediu 

Aptitudini conceptuale 

Aptitudini de gândire creativă 

Aptitudini transferabile 

Puternic motiva 

Pozitiv 

Flexibil cu capacitate rapidă de adaptare 

Jucător de echipă 

Sensibilitate ridicată la problemele legate de performanța de mediu 

 

 

 

Înalt 

 



   

VI. Nivel de cunoaştere a limbilor  

  

Denumirea limbii Calificativ de cunoaştere 

cunoştinţe  
de bază 

bine foarte  
bine 

 Româna   Limba maternă 

 Rusa   Fluent 

 Engleza   Fluent 

 Franceza   Intermediar 

   

  

VII. Abilităţi de operare pe calculator 

  

Programe  Nivel de utilizare 

 Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Project) Foarte bine 

 Adobe InDesign, Illustrator, Adobe Photoshop Bine 

 AutoCAD, ArcGIS,  Bine 

 pCon planner Bine 

   

   

VIII. Relaţii de rudenie 

  

Relaţii de rudenie cu funcţionarii 
autorităţilor publice organizatoare a 
concursului 

Nu există 

  

IX. Recomandări 

  

Nr. Nume, 
prenume 

Organizaţia, postul deţinut Tel., e-mail 

1. Jenny 
Helin 

Senior lecturer at Department of 
Business Studies,  Uppsala Universitet 

 

 

Tel:  +46498108398 

Email:  jenny.helin@fek.uu.se 

 

2. Mariana 
Ciutac 

General Director, ÎM Indo Trade SRL 

 

Tel:  +37322994969 

Email:  ciutacmariana@gmil.com 

 

3. Ian 
Feldman 

Președintele Consiliului pentru 
Prevenirea și Eliminarea Discriminării 
și Asigurarea Egalității 

Tel:  +37379467691 

Email: yan.feldman@gmail.com 



 

 

 

Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sînt veridice. Accept dreptul 
autorităţii publice de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Data completării formularului: August 30, 2019 

   

Semnătura 



 
                                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
• Expertiză: Sunt un profesionist în managementul sustenabilității, concentrându-mă pe legătura dintre afaceri și 
durabilitate. Preocuparea mea principală în acest sens este modul în care putem profita de green growth drept o 
oportunitate economică și de afaceri, de la planificarea strategică și până la nivel operațional. 
 
• Experiență sectorială: De mai bine de 10 ani, mă ocup de managementul proiectelor în mai multe industrii (de 
exemplu, producție, îmbrăcăminte, construcții), ceea ce mi-a creat un set de abilități intersectoriale profunde. 
 
• Experiență geografică: Prin activitatea profesională și academică, am lucrat în mai multe regiuni mondiale - Europa 
de Est (România, Republica Moldova), Europa de Vest (Suedia, Franța, Belgia), Asia de Sud (China), Asia de Est 
(Indonezia). Acest lucru îmi oferă un avantaj puternic în ceea ce privește capacitatea mea de a realiza și gestiona 
proiecte transnaționale. 
 
• Experiență academică: Activitatea mea profesională este completată de experiența analitică și de cercetare 
(Universitatea Uppsala, Suedia) asupra modurilor concrete prin care liderii industriei mondiale transformă durabilitatea 
în practică de afaceri prin sisteme de control al gestiunii. Această cercetare principală a fost realizată pe cazul Solvay 
Group - cel mai important produs chimic multi-național din lume - cu acces intern și analiză care se extinde de la 
planificarea strategică a Grupului până la transparență și responsabilitate de mediu și controlul operațional. 
 
• Certificări: Sunt certificat în audit intern confrom normelor Organizația Internațională de Standardizare pentru a 
urmări modul în care se produce schimbarea către sustenabilitate în cadrul organizațiilor. 
 
• Linked-in profile: https://www.linkedin.com/in/alexandru-buftic/ 
 
 
STUDII   
  
2017-2018 
 
 
 
 
 
2008-2010 

Uppsala University, Sweden 
Master în Științe Economice și de Afaceri, specializarea - Sustainable Management 
(Managementul dezvoltării durabile) 
Studiu de caz focusat pe integrarea sustenabilității în practică și pe procese curente ale 
afacerii, utilizând procese de gestiune (studiu primar efectuat in cadrul corporației Solvay) 
 
Academia de Studii Economice, Moldova  
Master în Științe Economice, specializarea - Administrarea Afacerilor (distincție) 
 

2002-2006 Universitatea Alexandru Ioan Cuza, România; Academia de Studii Economice, Moldova  
Diploma de Licenţă în Drept, profilul - Jurisprudenţă, specializarea - Dreptul Economic  
 

EXPERIENTĂ PROFESIONALĂ 
 
 01.2014-2017 Lider de echipă, Achiziții publice 

Vigro LLC, Hong Kong, China, responsabil pentru piața Franței și Moldova  
- Am gestionat dezvoltarea și implimentarea a 5 proiecte. 
- Am coordonat toate comunicările interne în cadrul proiectelor menționate; am dezvoltat și 

gestionat relațiile cu toate părțile interesate, inclusiv parteneriate la nivel înalt. 
- Am instituit și implementat procesele de asigurare a calității cu scopul de a garanta 

respectarea deplină a standardelor și reglementărilor naționale aplicabile în cadrul proiectelor 
în gestiune. 

- Am gestionat o echipă formată din 6 persoane. 
 

12.2011- 12.2013 Șef al Departamentului Import, Co-fondator 
IM INDO TRADE SRL, Indonesia și Moldova  
- Co-fondator al acestei companii de mobilă, responsabil de relațiile cu toate parțiile interesate. 
- Am asigurat și garantat toate investițiile interne și externe; Am gestionat relațiile cu toți 

investitorii-cheie. 
-    Am instituit și gestionat toate relațiile contractuale și de cooperare cu furnizorii din Indonezia   
și China; Am coordonat și supravegheat managementul lanțului de aprovizionare. 

-    Am gestionat o echipă formată din 4 persoane. 
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11.2010 -11.2011 Consultant Import 

NATVEX-COM SRL, Moldova, (plasat în Indonesia)  
- Într-un sector extrem de competitiv, am cercetat, asigurat și negociat acorduri de cooperare 

cu producătorii indonezieni de cauciuc și anvelope. 
- Am negociat și asigurat exclusivitatea regională și parteneriat pentru Moldova și Ucraina cu 

un producător indonezian principal de anvelope. 
 

11.2009-10.2010 Director Executiv 
INSTACON SRL, Moldova 
- Am condus dezvoltarea și livrarea noilor strategii de creștere a companiei pentru fabrica 

acesteia de îmbrăcăminte specializată. 
 

10.2007-10.2009 Director Executiv, Administrator  
Realty Investment Group LTD, IMC Group Holding, Moldova  
- Am dezvoltat și realizat 9 proiecte de investiții. 
- Am asigurat și garantat investiițiile necesare; Am dezvoltat integral 4 proiecte în domeniul 

imobiliar și cel al ospitalității. 
- Am coordonat și supravegheat toate ofertele și achizițiile strategice; Am gestionat toate 

relațiile contractuale și livrarea de către 2 contractori generali. 
- Am gestionat o echipă inter-funcțională formată din 13 angajați cu nivel mediu-superior. 
 

11.2004-10.2007 
 
 

Sr. Manager, Vânzări și Extindere 
Vicom SRL, Moldova  
- Am gestionat extinderea regională și managementul vânzărilor acestei companii de mobilă și 

de materiale de construcție. 
- Am dezvoltat, monitorizat și coordonat relațiile contractuale și comerciale cu toate părțile 

interesate. 
- Am planificat și gestionat, în colaborare cu departamentul responsabil, importul de la 

furnizorii prioritari din China, Italia și Turcia. 
 
 

09.2003-10.2004 
 

Resposabil Achiziții și Aprovizionare 
Trans International SRL, Romania 

 
LIMBI 

 

 Engleză – fluent 
Franceză – intermediar (continui să învăț)  
Rusa – fluent  
Româna – limbă maternă 

 
CERTIFICĂRI 

PROFESIONALE 
 

 Sistem de Management Integrat (SMI) Auditor Intern (ISO 19011:2018) pentru:  
ISO 9001:2015 sistemul managementului calității 
ISO 14001:2015 sistemul managementului de mediu 
ISO 45001:2018 sistemul de management al sănătății și securității în muncă 
 

 
 



  

 
 
Onorată Comisie, 
 
Vă adresez această scrisoare de motivare pentru a vă informa asupra intenției de a candida 
la poziția de Secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului al Republicii Moldova. 
 
Am experiență de peste 10 ani în management, dobândită la nivel internațional și în cadru 
multisectorial. Activitatea de bază a fost managementul și dezvoltarea proiectelor mari. 
Expertiză formată se concentrează pe managementul durabil și green growth drept  
oportunitate economică. Mai jos vă prezint 3 elemente de bază care mă caracterizează și 
care, cred, pot face diferența față de ceilalți candidați. 
 
Abilitățile de management – pe plan profesional, am o experiență de peste 10 ani în 
managementul de proiecte mari în afaceri, de la inițiere și până la planificare strategică, la 
operaționalizare, monitorizare si raportare a performanței. Activând în mai multe industrii - 
imobiliare, îmbrăcăminte, producție, construcții – dispun de un set unic de abilități de 
coordonare și implimentare a proiectelor de natură și complexitate diferită. Mai mult, acest 
lucru îmi oferă o bună înțelegere a nevoilor și problemelor ecologice și sociale din diferite 
industrii. Consider că aceste cunoștințe practice pot fi utile în activitatea ministerului, care 
acoperă diferite sectoare, necesități prioritare, coordonarea relațiilor transversale, atât în 
cadrul subdiviziunilor aparatului central ale ministerului, cât și în relațiile cu partenerii externi. 
 
Experiență internațională și multisectorială – în activitatea profesională și academică, am 
lucrat în diferite regiuni ale lumii - Europa de Est (România, Republica Moldova), Europa de 
Vest (Suedia, Franța, Belgia), Asia de Sud (China), Asia de Est (Indonezia). Acest lucru mă 
plasează într-o poziție unică în ceea ce privește capacitatea mea de a dezvolta și gestiona 
proiecte transnaționale într-un mediu multicultural divers. Este de la sine înțeles că o astel de 
experiență necesita o cunoaștere aprofundată a normelor și standartelor internaționale, 
diferitor tratate și reglementări ale ONU, OECD, ILO ș.a. și varianta lor națională. Mai mult, 
experiența dobândită pe plan internațional îmi permite partajarea și implimentarea celor mai 
bune practici existente la nivel de management organizațional durabil și eficacitate la nivel 
ministerial, precum și în raport cu partenerii. 
 
Green growth și managementul durabil - astăzi pe plan internațional perspectiva green 
growth și dezvoltarea durabilă este o agendă serioasă, cu un potențial enorm  de a atrage 
investiții considerabile și oportunități economice în Republica Moldova. Pe parcursul 
activității mele profesionale și datorită experienței analitice, am devenit un profesionist în 
managementul dezvoltării durabile, profilul meu fiind la intersecția dintre mediul de afaceri și 
sustenabilitate. Cea mai recentă experiență de cercetare în domeniul managementului și 
dezvoltării durabile am urmat-o la Universitatea Uppsala (Suedia) și s-a axat pe modalitățile 
concrete în care liderii din industrie integrează sustenabilitatea și dezvoltarea durabilă în 
practica lor de afaceri și modul în care aceste companii gestionează amprenta lor socio-
economică prin utilizarea controlului de gestiune internă - cercetarea primară fiind realizată 
în cazul Grupului Solvay - liderul mondial chimic multinațional. Aceste cunoștințele practice și 

Phone: +33 6 08 36 50 68 
E-mail: abuftic@gmail.com 
 
  

   ALEXANDRU BUFTIC |SCRISOARE DE MOTIVARE 

 



academice obținute pe parcursul anilor pot facilita considerabil implementarea proiectelor noi 
și ale celor deja inițiate de minister în domeniile creșterii ecologice, dezvoltării durabile 
urbane și rurale, standardizării și sustenabilității, diversificării și protejării ecosistemelor 
existente, adaptării la schimbările climatice.  

Acestea sunt doar puncte-cheie menționate pe care le aduc. Consider că acestea sunt 
puternic aliniate la cerințele poziției anunțate și se vor dovedi a fi un atu în activitatea 
ministerului. Vin cu mult mai mult de atât și mi-ar plăcea oportunitatea să discutăm despre 
felul în care experiența și expertiza pe care le dețin pot servi Ministerului.  

 
Cu respect,  
 
Alexandru Buftic  
 
 
 
 
 


