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INFORMAŢII PERSONALE Igor ZERU 
 

  

  

  
   
  

 

 

 

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

14-01-2019-  
12-07-2019 
            Şef-adjunct al Centrului Regional pentru Statistică Nord 
                      mun. Bălți, Biroul Naţional de Statistică 
 

 Asigurarea activităţii tuturor direcţilor, secţiilor şi serviciilor din cadru CR Nord 
 Coordonarea, verificarea, implicarea ţi asigurarea procesului tehnologic în CR Nord 
 Organizarea seminarilor de instruire a angajaţilor din  CR Nord. 
 Coordonarea cu BNS în privinţa achizionării de materiale de uz cancelar şi gospodăresc pentru bună activitate a angajaţilor 

din CR Nord, 
 Responsabil de petrecerea, coordonarea, implementarea  a anchetelor  
 Ancheta Forţei de muncă, 
 Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice, 
 Ancheta Agrară. 

29-11-2011- 
13-01-2019  
                   Şeful direcţiei pentru statistică a raionului Soroca 
                mun. Soroca, Biroul Naţional de Statistică 
 

 Asigurarea bunei activităţi a procesului tehnologic de producere a datelor statistice în direcţie 33 de angajaţi, 
 Întocmirea contractelor de locaţiune, contractelor de achiziţii publice, participarea la achiziţii prin tender 
 Organizarea concursurilor prin tender în privința achiziților de materiale și lucrărilor de construcții. 
 Coordonarea politicilor de  contabilitate, verificarea documentelor de evidență, întocmirea rapoartelor, formarea bugetului 

direcţiei; 
 Asigurarea respectării normelor de tehnica a securității și protecției muncii conform legislației naționale. 
 Întocmirea si stabilirea programului de lucru si al punctajelor lunare pentru personalul din subordine; 
 Coordonarea activității personalului; 
 Crearea, angajarea, dezvoltarea, instruirea si motivarea echipei de angajați; 
 Selectarea candidaților potențiali, cat și intervievarea pentru angajarea lor; 
 Asigurarea activităţii  
 Coordonarea, verificarea, implicarea ţi asigurarea procesului tehnologic. 
 Organizarea seminarilor de instruire a angajaţilor. 
 Responsabil de petrecerea, coordonarea, implementarea  a promo acțiilot în teretoriu.  
 Abilitati de analiza si sinteza, gandire structurata, abordare sistematica, stabilire prioritati; 
 Abilitati excelente de organizare, relationare si coordonare echipa; 
 Abilitati de lucru cu volum de informarii si date;  
 Întocmirea contractelor de locaţiune, contractelor de achiziţii publice, participarea la achiziţii prin tender 
 Coordonarea politicilor de  contabilitate, verificarea documentelor de evidență, întocmirea rapoartelor, participare active  

      la formarea bugetului; 
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 Asigurarea respectării normelor de tehnica a securității și protecției muncii conform legislației naționale. 
 Întocmirea si stabilirea programului de lucru si al punctajelor lunare pentru personalul din subordine; 
 Coordonarea activității personalului; 
 Crearea, angajarea, dezvoltarea, instruirea si motivarea echipei de angajați; 
 Selectarea candidaților potențiali, cat și intervievarea pentru angajarea lor; 

 
 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Limba(i) maternă(e) Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba rusă C1/2: C1/2: C1/2: C1/2: C1/2: 

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

Limba Franceză A1/2: A1/2: A1/2: A1/2: A1/2: 

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie în calitate de director de 
supermarchet, șef direcție pentru statistică a raionului Soroca, șef-adjunct al centrului regional pentru 
statistică nord.. 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Tot timpul am  avut respect de colegii din subordine, am făcut tot posibilul mereu să fim, să activăm 
ca o echipă. Aprecierea  cea mai mare față de  întreprinderea în care activam. Am organiat lucru în 
colectivile pe care le administram  să funcționeze la nivelul cel mai efectiv, obținînd rezultate mari la 
cantitate, calitate, termeni de colectare a informației de la persoanele juridice și fizice și prezemtarea 
informației statistice prelucrată în centrală. Am condus ca șef al direcției pentru statistică a lraionului 
Soroca o echipă de 33 de persoane. Ca  șef-adjunct al centrului regional pentru statistică nord. 
Avem în subordine ai mult de 150 persoane. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii, respectării terminilor, conlucrare reciproc 
avantajoasă cu organele APL, agenții economici, persoanele fizice și aprecierea și promovarea 
colectivului în care activezi și cu care poți obține rezultate înalte. 

Competenţe informatice  ▪ Bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 

Alte competenţe  ▪ Imi place să organizez pentru colectiv evinimente cultural-sportive. Să conduc echipa să ajungă 
cîștigătoare.  

Permis de conducere  ▪ B și C. 


