
 
Formular  

de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante  
   
Autoritatea publică ___Cancelaria de Stat, Guvernul Republicii Moldova______________________________  
   
Funcţia publică solicitată___Secretar al Ministerului Finanțelor________________________________  
   
I. Date generale 
  

Nume Matei Prenume Andrei 

Data naşterii 9 iunie 1979 Domiciliu mun. Chișinău, str. Ion Creangă 82/2 ap 40 

Cetăţenia (inclusiv a 
altor state) 

Republicii Moldova 

  

  

Telefon  serv. – (022)256015 
domic. – (022)742362 
mobil – 069601422 

E-mail mateyand@gmail.com 

Adresa poştală mun. Chișinău, str. Ion Creangă 82/2 ap 40, 

MD-2051 

   
  

II. Educaţie  
  
Studii de bază: 
  

Nr. 
crt. 

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

1 1997-2001 Universitatea de Stat din Moldova, 

Facultatea de drept 

specialitatea Drept internațional, Seria 

AL, nr.0041015 

2 2005-2008 Academia de Studii Economice din 

Moldova,  

Specialitatea Finanțe și bănci, 

nr.50810205464 

  
Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):  
  

Nr. 
crt. 

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

- - - - 

   
Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani:  
  

Nr. 
crt. 

Perioada Instituţia, adresa Denumirea cursului Diplomă/certificat 

1 06.08.2016-13.08.2016 SC„Intexnauca”S.A. MS Excel 2010 pentru specialiști în finanțe Nr.ITN924/5076 

   
Titluri ştiinţifice - 

- 

- 

Lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii etc. - 

- 

- 

   
  III. Experienţa de muncă  

  

Vechimea în serviciul public - 

Vechimea în domeniul aferent funcţiei publice solicitate 12 ani 



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

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

 08/2019- prezent 

 

 OCN”Mega Credit” S.R.L., 

 MD-2012, str. Mihai Eminescu, 30/V, 

mun. Chișinău,  

 Funcția de administrator 

▪ Administrarea societății: 

▪ Gestionarea activității de acordare a împrumuturilor și a 

leasing financiar. 

▪ Asigurarea interacțiunii societății cu terții, organele de 

stat și administrative în vederea asigurării bunei 

funcționări a societății conduse. 

▪ Asigurarea îndeplinirii planurilo de vînzări și financiare 

stabilite de fondatorii societății. 

  

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

007/2016-04/2019  BC"Moldinconbank"S.A.,  

 mun. Chișinău, str. Armenească, 38, 

 Director al Sucursalei din or. 

Cimișlia 

▪ Administrarea sucursalei și a trei agenții: 

▪ Asigurarea bunei funcționări a subdiviziunilor casierie, 

contabilitate, creditare a sucursalei 

▪ Asigurarea îndeplinirii planului de vînzări și financiar 

stabilit. 

  

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

006/2013-07/2016  BC"Moldova-Agroindbank"S.A. 

 mun. Chișinău, bd. Gr. Vieru 9 

 Manager principal administrare 

filiale 

 

▪ Coordonarea activității filialelor băncii – indicații 

referitoare la unele activități, interpretare corecta a unor 

acte normative ș.a.   

▪ Asigurarea suportului necesar în activitatea filialelor – 

în special activitatea de creditare. 

▪ Efectuarea controalelor tematice pe diferite domenii în 

filialele băncii 

▪ Lucrul cu reclamațiile înaintate bancii (examinare, 

raspuns, raportare conducerii). 

▪ Raportarea la Comitetul de Conducere al băncii a 

diferitor problem legate de activitatea filialelor; 

▪ Elaborarea și revizuirea actelor normative interne ale 

băncii 

 
Perioada Organizaţia, adresa. Postul 

deţinut 
Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

007/2008-06/2013  BC"Moldova-Agroindbank"S.A. 

 mun. Chișinău, bd. Gr. Vieru 9 

 Directorul filialei nr.23 

▪ Administrarea filialei și a unei agenții: 

▪ Asigurarea bunei funcționări a subdiviziunilor casierie, 

contabilitate, creditare a filialei; 

▪ Asigurarea îndeplinirii planului de vînzări și financiar stabilit 

  

Perioada Organizaţia, adresa. Postul 
deţinut 

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

02/2006-07/2008  BC"Moldova-Agroindbank"S.A. 

 mun. Chișinău, bd. Gr. Vieru 9 

 Manager credite problematice 

▪ Lucrul cu creditele problematice privind recuperarea 

datoriilor. 

▪ Lucrul cu agenţii economici mari în vederea reanimării 

societăţilor comerciale şi recuperării datoriilor faţă de bancă. 

▪ Coordonarea evaluărilor efectuate de către secţia evaluare gaj 



a băncii. 

▪ Membru al comisiei de atestare şi verificare a specialiştilor 

credite din filialele băncii. 

  

Perioada Organizaţia, adresa. Postul 
deţinut 

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

08/2001 - 2/2006  BC"Moldova-Agroindbank"S.A. 

 mun. Chișinău, bd. Gr. Vieru 9 

 Jurist/jurist superior 

▪ Lucrul cu creditele problematice privind recuperarea 

datoriilor. 

▪ Reprezentarea intereselor băncii în organele judiciare 

▪ Executarea forţată a hotărîrilor judecătoreşti. 

▪ Acordarea asistenţei juridice subunităţilor băncii în 

activitatea de creditare. 

▪ Verificarea documentelor privind aprobarea tranzacţiilor de 

credit, gaj şi altele. 

 

   
  

IV. Calităţi profesionale (autoevaluare)  
  

Calităţi Nivel de dezvoltare şi manifestare 

înalt mediu 

Responsabil V  

Capacitate înalta de autoinstruire V  

Perseverent în activitatea exercitata V  

  
  
V. Calităţi personale (autoevaluare) 
  

Calităţi  Nivel de dezvoltare şi manifestare 

înalt mediu 

Comunicabil V  

Energic V  

Tolerant V  

Capacitate inalta de convingere V  

   
   

VI. Nivel de cunoaştere a limbilor  
  

Denumirea limbii Calificativ de cunoaştere 

cunoştinţe  
de bază 

bine foarte  
bine 

Rusa   V 

Engleza (Empower A.2.2)  V  

Franceza  V  

   
  

VII. Abilităţi de operare pe calculator 
  

Programe  Nivel de utilizare 

Word înalt 



Excel înalt 

MS-DOS mediu 

Power Point mediu 

1C mediu 

   
   

VIII. Relaţii de rudenie 
  

Relaţii de rudenie cu funcţionarii 
autorităţilor publice organizatoare a 
concursului 

Nu sunt 

  

  

  

   
  

IX. Recomandări 
  

Nr. Nume, prenume Organizaţia, postul deţinut Tel., e-mail 

1. Pulbere Chiril BC"Moldova-Agroindbank"S.A., 

seful departamentului juridic 

069112121 

2. Vîscu Svetlana BC"Moldova-Agroindbank"S.A., 

seful departamentului filiale 

022-21-08-

45 

3. Stratan Igor BC"Moldinconbank"S.A., consilier 

al presedintelui Comitetului de 

Conducere al Bancii  

022-57-67-

70 

   
 

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 

   
Semnătura 

 
12.08.2019 



 

  Curriculum Vitae  

INFORMAŢII PERSONALE Matei Andrei  
 

  

mun. Chișinău, str. Ion Creangă 82/2, ap.40, MD-2051, Republica Moldova  

dom.(022)742362   069601422        

 mateyand@gmail.com   

 (022)256015 

  

Sexul masculin | Data naşterii 09/06/1979 | Naţionalitatea Republicii Moldova 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

PROFILUL PERSONAL 

Secretar general al Ministerului Finanțelor, Guvernul RM  

7/2016- 04.2019 

 

 

 

 

 

07/2013- 07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/2008- 06/ 2013 

 

 

 

 

02/2006- 07/2008 

 

 

 

 

 

08/2001- 02/2006 

 

Director al 
Sucursalei din or. 
Cimișlia 

BC"Moldinco
nbank"S.A. 

mun. 
Chișinău, str. 
Armenească

, 38 

▪ Administrarea sucursalei și a trei agenții: 

▪ Asigurarea bunei funcționări a subdiviziunilor casierie, 
contabilitate, creditare a sucursalei 

▪ Asigurarea îndeplinirii planului de vânzări și financiar stabilit. 

Manager principal 
administrare filiale         

BC"Moldova-
Agroindbank
"S.A., mun. 

Chișinău, bd. 
Gr. Vieru 9 

▪ Coordonarea activității filialelor băncii – indicații referitoare la 
unele activități, interpretare corecta a unor acte normative ș.a.   

▪ Asigurarea suportului necesar în activitatea filialelor – în special 
activitatea de creditare. 

▪ Efectuarea controalelor tematice pe diferite domenii în filialele 
băncii 

▪ Lucrul cu reclamațiile înaintate băncii (examinare, răspuns, 
raportare conducerii). 

▪ Raportarea la Comitetul de Conducere al băncii a diferitor 
problem legate de activitatea filialelor; 

▪ Elaborarea și revizuirea actelor normative interne ale băncii 

Director al filialei 
nr. 23 Chișinău 

BC"Moldova-
Agroindbank
"S.A., mun. 

Chișinău, bd. 
Gr. Vieru 9 

▪ Administrarea filialei și a unei agenții: 

▪ Asigurarea bunei funcționări a subdiviziunilor casierie, 
contabilitate, creditare a filialei 

▪ Asigurarea îndeplinirii planului de vânzări și financiar stabilit. 

Manager credite 
problematice 

BC"Moldova-
Agroindbank
"S.A., mun. 

Chișinău, bd. 
Gr. Vieru 9 

▪ Lucrul cu creditele problematice privind recuperarea datoriilor. 

▪ Lucrul cu agenţii economici mari în vederea reanimării 
societăţilor comerciale şi recuperării datoriilor faţă de bancă. 

▪ Coordonarea evaluărilor efectuate de către secţia evaluare gaj a 
băncii. 

▪ Membru al comisiei de atestare şi verificare a specialiştilor 
credite din filialele băncii. 

Jurist/jurist 
superior 

BC"Moldova-
Agroindbank
"S.A., mun. 

Chișinău, bd. 
Gr. Vieru 9 

▪ Lucrul cu creditele problematice privind recuperarea datoriilor. 

▪ Reprezentarea intereselor băncii în organele judiciare 

▪ Executarea forţată a hotărîrilor judecătoreşti. 

▪ Acordarea asistenţei juridice subunităţilor băncii în activitatea de 
creditare. 

▪ Verificarea documentelor privind aprobarea tranzacţiilor de 
credit, gaj şi altele. 

 

mailto:mateyand@gmail.com


  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

06/08-13/08.2016 Departamentul Tehnologii Informaționale 
SC”Intexnautca”S.A.  

MS Excel 2010. Posibilitățile extinse MS Excel 2010 
pentru specialiști în finanțe. 

04/2012-06/2012 

 

Compania de consultanţă şi training AEGISTM European Sales Academy 

11/2011-03/2012 

 

05/2010 

 

2006-2008 

 

11/2005 

 

10/2004 

 

09/2004 

 

Management consulting „AXA” Managementul resurselor umane: Abilităţi de 
leadership 

ATTF Luxemburg (Agence de Transfert de 
Tehnologie Financiere) 

Branches Network Management” – Managementul 
reţelelor de filiale 

Academia de Studii Economice din Moldova 
Facultatea Finanțe 

Specialitatea Finanțe și bănci (licențiat în economie) 

Centrul Ştiinţific-Consultativ şi Aplicarea 
Experienţei în Practică 

Aspecte juridice ale relaţiilor contractuale de vânzare-
cumpărare 

AC „Advice Consulting” Ключевые аспекты сбора дебиторской 
задолжености 

Centrul Ştiinţific-Consultativ şi Aplicarea 
Experienţei în Practică 

Aspecte practice privind aplicarea căilor de atac 
apelul şi recursul. Revizuirea hotărârilor, temeiurile 
declarării revizuirii, examinarea cererilor revizuirii 

1997-2001 Universitatea de Stat din Moldova 
-Facultatea de drept 
-Facultatea de arte frumoase 

 
Specialitatea Drept internațional (licențiat în drept) 
Specialitatea – dirijor orchestră de muzică populară 

Limba maternă Limba Română   

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

rusă C  C  C  C  C  

   

engleză B  B  B B  B  

 Empower A-2, Combo B 

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

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Competenţele organizaţionale/manageriale au fost acestea dobândite de-a lungul carierei 
profesionale, în special la deținerea funcțiilor de director de filială precum și în urma participării la 
seminarul organizat de Management consulting „AXA” cu tematica  “Managementul resurselor 
umane: Abilităţi de leadership” .  Pe parcursul carierei am condus echipă de angajați în număr de pînă 
la 23 persoane. 

 Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Pe parcursul carierei în instituțiile bancare am activat în mai multe subdiviziuni a centralei băncii 
(departamentul juridic, departamentul riscuri, departamentul filiale), precum și în “front office” – filiale 
ale băncii. În urma acestor activități am cunoscut majoritatea proceselor petrecute în centrala, și 
filialele băncilor, fapt care mă face am o abordare mai complexă a lucrurilor care se petrec, și mă 
ajudă să adopt decizii la maxim corecte și eficiente. 

  

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr


 

   Curriculum Vitae   Scrieţi numele şi prenumele  

 

 
 

 

 

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 

ANEXE   

 

 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 Experimentat  Experimentat Experimentat Experimentat Experimentat 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

  

 ▪ Au fost obținute cunoștințe, posibilități extinse la cursurile de seminare  “Posibilitățile extinse MS 
Excel 2010 pentru specialiști în finanțe”, petrecut de către  SC”Intexnautca”S.A., Departamentul 
Tehnologii Informaționale.  

Alte competenţe  ▪ Am obținut studii muzicale în urma absolvirii școlii muzicale din or. Cimișlia la instrumentul acordeon. 
Pe aceiași specialitate am făcut studii la facultatea de arte frumoase la Universitatea de Stat din 
Moldova, în urma absolvirii căreia am obținut diploma de dirijor orchestră de muzică populară.   

Permis de conducere  Dețin permis de conducere de categoriile: A, B, C, D, BE, CE, DE 

Publicaţii 

Prezentări 

Proiecte 

Conferinţe 

Seminarii 

Distincţii 

Afilieri 

Referinţe 

Citări 

Cursuri 

Certificări 

 

  

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



