
















 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Aurelia Ieşeanu 

+373 79568376    

aurelia.ieseanu@gmail.com 

Skype aurelia.ieseanu  

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ

Secretar general al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale i ș
Mediului

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

09/10/2017–30/11/2018 Director adjunct al Programului USAID Reforme Structurale în Moldova
Nathan Associates Inc. (Republica Moldova) 

▪ Managementul Componentei 1 „Îmbunătă irea conformită ii i implementarea acordurilor ț ț ș
comerciale interna ionale” i a Componentei 4 „Fondul transversal de îmbunătă ire a coridoarelor ț ș ț
comerciale”  

▪ Sus inerea Directorului în procesul de management al programului şi al echipei;ț

▪ Sprijinirea Guvernului în implementarea angajamentelor din Acordul de Asociere UE-Moldova 
(AA)/ DCFTA i Acordul de facilitare a comer ului (TFA) al Organiza iei Mondiale a Comer ului;ș ț ț ț

▪ Coordonarea i finalizarea cu succes a evaluării coridoarelor comerciale (TCA);ș

▪ Identificarea i propunerea de noi domenii de asisten ă care au un impact tangibil în îmbunătă irea ș ț ț
comer ului, atragerea de investi ii i îmbunătăţirea mediului de afaceri.ț ț ș

12/12/2016–12/11/2017 Expert în cadrul proiectului „Îmbunătă irea cooperării în materie de reglementare ț
în cadrul CEFTA”
Secretariat CEFTA/Evoluxer S.L. 

▪ Sistematizarea tuturor autorită ilor de reglementare, agen iilor guvernamentale i asocia iilor ț ț ș ț
profesionale responsabile de sectorul serviciilor din regiunea CEFTA;

▪ Elaborarea termenilor de referin ă pentru un proiect de asisten ă tehnică pentru a sprijini încheiereaț ț
poten ială a cooperării intra-regionale între autorită ile de reglementare;ț ț

▪ Formularea propunerilor pentru 4 sectoare-pilot în regiunea CEFTA i elaborarea acordurilor de ș
cooperare în domeniul serviciilor pentru lansarea negocierilor.

14/10/2013–30/04/2016 Expert independent
Companie de consultanţă internaţională - AAM Management Information Consulting; 
Human Dynamics 

▪ Elaborarea ofertelor şi documentelor de proiecte finanţate de către UE;

▪ Acordarea suportului în pregătirea propunerilor de proiect pentru a fi prezentate donatorilor.

12/06/2014–31/07/2014 Consultant
Fundaţia Est-Europeană (Republica Moldova) 

▪ Participarea la consultările publice privind proiectul iniţial al Planului Naţional de Acţiuni pentru 
implementarea Acordului de Asociere RM-UE pentru 2014-2016;

▪ Elaborarea studiului privind necesitatea unei foi de parcurs pentru implementarea Zonei de Liber 
Schimb Aprofundat şi Cuprinzător ca parte a Acordului de Asociere între Republica Moldova 
Uniunea Europeană, integrată cu Strategia naţională de dezvoltare Moldova 2020.

01/12/2011–06/09/2013 Expert naţional în cadrul proiectului Uniunii Europene „Suport pentru Guvernul 
Republicii Moldova în consolidarea capacită ilor de aplicare a instrumentelor ț
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Twinning, TAIEX, SIGMA i suport pentru pregătirea i implementarea ș ș
Programului comprehensiv de dezvoltare a capacită ilor institu ionaleț ț
(Republica Moldova) 

▪ Acordarea suportului Direcţiei generale coordonarea politicilor, a asistenţei externe şi reformei 
administraţiei publice centrale în sarcinile de coordonare a asistenţei externe acordate de către UE 
şi alţi donatori bilaterali şi multilaterali, identificarea nevoilor de asistenţă specifică, precum şi 
stabilirea priorităţilor de cooperare pe viitor;

▪ Sprijinirea în promovarea, planificarea şi implementarea instrumentelor UE de consolidare 
instituţională - Twinning, TAIEX şi SIGMA. Acordarea suportului autorităţilor publice centrale în 
identificarea şi pregătirea propunerilor de proiect în concordanţă cu strategiile sectoriale, Strategia 
Moldova 2020 şi viitorul Acord de Asociere cu UE;

▪ Coordonarea a 17 proiecte Twinning ce implică armonizarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul UE în
domenii precum siguranţa alimentară, supravegherea pieţii, protecţia consumatorilor, concurenţa 
etc.

▪ Participarea la pregătirea, organizarea şi facilitarea a mai mult de 80 de evenimente publice, 
instruiri, conferinţe.

01/03/2010–02/05/2011 Consultant coordonator de fonduri europene, proiecte naţionale şi regionale
Integrated Intelligent Solutions SRL (Republica Moldova) 

▪ Acordarea consultanţei privind programele bilaterale, regionale şi inter-regionale ale UE;

▪ Elaborarea propunerilor de proiect şi note de concept în domenii precum agricultura, mediu, 
infrastructura etc;

▪ Elaborarea ofertelor pentru participarea la achiziţiile lansate de Comisia Europeană. 

08/04/2010–31/12/2010 Expert în cadrul proiectului „Evaluarea poten ialului de liberalizare a comer ului cu ț ț
servicii între păr ile CEFTA 2006”ț
Secretariat CEFTA/Hulla & Co Human Dynamics KG 

▪ Elaborarea a două studii privind oportunită ile de lansare a negocierilor, propuneri i recomandări ț ș
privind desfă urarea negocierilor regionale privind comer ul cu servicii care au fost prezentate ș ț
Secretariatului CEFTA i membrilor grupului de lucru.ș  

31/01/2008–14/02/2010 Consultant, Direcţia relaţii internaţionale şi marketing
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (Republica Moldova) 

▪ Asigurarea managementului direcţiei în lipsa şefului de direcţie;

▪ Promovarea intereselor Republicii Moldova în diverse organizaţii internaţionale/regionale, şi anume
OMC, CEFTA, CEI, FAO, precum şi dezvoltarea cooperării bilaterale;

▪ Evaluarea şi pregătirea avizelor cu privire la necesitatea de a negocia şi/sau adera la tratate 
internaţionale, acorduri referitoare la agricultură şi cooperarea cu organizaţii internaţionale;

▪ Coordonarea şi monitorizarea aspectelor legate de comerţ între Republica Moldova şi Uniunea 
Europeană, inclusiv punerea în aplicare a Preferinţelor Comerciale Autonome ale UE;

▪ Coordonarea implementării angajamentelor OMC în cadrul agriculturii şi măsurilor sanitare şi 
fitosanitare.

10/09/2000–15/03/2007 Şef adjunct al Direcţiei regimuri comerciale şi OMC
Ministerul Economiei şi Comerţului (Republica Moldova) 

▪ Asigurarea managementului direcţiei;

▪ Formularea politicilor comerciale ale Republicii Moldova. Coordonarea implementării 
angajamentelor OMC, inclusiv din domeniul agriculturii, măsurilor sanitare şi fitosanitare;

▪ Coordonarea implementării prevederilor economice şi comerciale ale Acordului de Parteneriat şi 
Cooperare cu UE, cît şi a Planului de Acţiuni Moldova-UE;

▪ Contribuirea la elaborarea şi implementarea acordurilor încheiate în cadrul zonei de comerţ liber a 
CSI şi acordurilor de liber schimb în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-est şi 
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CEFTA 2006.

01/01/2000–30/06/2000 Consultant-translator
Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor (Republica Moldova) 

▪ Elaborarea rapoartelor şi documentelor necesare pentru prezentarea donatorilor, în special Banca 
Mondială;

▪ Pregătirea corespondenţei cu organizaţiile internaţionale şi donatorii;

▪ Efectuarea traducerilor din/în limba engleză şi română. 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

21/09/2009–18/12/2009 Masterat internaţional în studii europene - consultant comunitate şi 
consultant proiecte
Institutul de Studii Europene a Universităţii Catolice din Louvain şi CCITABEL, Bruxelles 
(Belgia) 

30/10/2002–11/07/2003 Masterat în drept internaţional şi economie
Institutul de Comerţ Mondial, Universitatea din Berna, Berna (Elveţia) 

01/09/1995–05/06/2000 Diplomă de licenţă; Economist-manager în relaţii economice 
internaţionale
Academia de Studii Economice din Moldova, Chisinau (Republica Moldova) 

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C2 C2 C2 C2 C2

rusă C2 C2 C2 C2 C2

franceză B2 B2 B2 B2 B1

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare ▪ Abilită i bune de comunicare dobândite prin interac iunea cu diverse guverne, organiza ii ț ț ț
interna ionale, industrii, exper i.ț ț

▪ Experimentată în crearea unei atmosfere pozitive în echipă i capabilă de aș  găsi o abordare 
adecvată cu oameni din diverse medii.

▪ Experienţă vastă de lucru în medii multiculturale prin participarea la diverse evenimente / programe
/ proiecte interna ionale.ț

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ Capacitate bună de a organiza munca i sarcinile aferente; stabilirea priorită ilor, termenilor i ș ț ș
atingerea obiectivelor stabilite. 

▪ Experimentată în lucrul cu numeroase echipe de proiect i institu ii publice centrale.ș ț

Competenţe dobândite la locul de
muncă

▪ Abilită i bune de analiză i rezolvare a problemelor;ț ș

▪  Abilită i foarte bune de cercetare, analiză i elaborare a documentelor;ț ș

▪ Abilită i practice în managementul proiectelor, monitorizare şi evaluare;ț
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▪ Stabilirea relaţiilor bune i abilităţi de interac iuneș ț  cu diver i oficiali/reprezentan i ai Guvernului, ș ț
organiza ii interna ionale, societatea civilă, mediul de afaceri.ț ț  

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

23/8/19  © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 4

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences


Aurelia Ieşeanu 
 +373 79568376     aurelia.ieseanu@gmail.com     Skype aurelia.ieseanu 

23 august 2019 
Subiectul: Ref: Anunţ funcţia publică vacantă - Secretar general al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale i Mediuluiș

Vă adresez această scrisoare de intenţie ca răspuns la anunţul publicat pe site-ul 

www.cariere.gov.md privind funcţia publică vacantă de Secretar general al Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi Mediului. 

Pe parcursul a 18 ani am acumulat o experien ă valoroasă în administra ia publică i dezvoltarea ț ț ș

capacităţilor institu ionale, formularea i implementarea de politici, elaborarea i implementarea reformelorț ș ș

din diverse domenii ale dezvoltării economice.

Activitatea mea în cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerului Economiei al 

Republicii Moldova mi-a permis să acumulez experienţa necesară în domeniul agriculturii, industriei 

alimentare, dezvoltării economice şi a infrastructurii. Am fost responsabilă de domeniul sanitar şi 

fitosanitar prin coordonarea elaborării cadrului legislativ şi armonizarea acestuia cu cel al Uniunii 

Europene. Contribuţia mea în avizarea reglementărilor sanitare i fitosanitare pentru a fi în conformitate cuș

normele OMC i armonizate cu directivele europene relevante i standardele interna ionale mi-a dat ș ș ț

posibilitatea să-mi fortific competenţa în aceste sectoare. În acelaşi timp, am reuşit sa particip la o serie de

şedinţe ale grupurilor de lucru,conferinţe, ateliere de lucru naţionale, regionale şi internaţionale care au 

abordat tematica politicilor în domeniul agriculturii, siguranţei alimentare, comerţului internaţional. 

Luând în considerare că sectorul agroalimentar este principalul beneficiar al implementării DCFTA, 

exporturile agricole crescând pe parcursul ultimilor 4 ani cu 44%, consider prioritar fortificarea procesului 

de implementare a angajamentelor Acordului de Asociere UE-RM de către Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi Mediului pentru a putea beneficia pe deplin de toate oportunităţile oferite de acest 

acord. 

În speranţa că voi avea ocazia să particip la următoarele etape ale concursului, Vă mulţumesc anticipat 

pentru timpul acordat examinării dosarului la concurs.

Cu stimă, 

  

Aurelia Ieşeanu 
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