
 
  

 

 

Curriculum vitae  
 

    

Informaţii personale     

     

Nume / Prenume  Cazacu Nelea   

Adresa  Republica Moldova, or. Teleneşti   

Telefon(-oane)  25824001   

Fax  25824001   

E-mail  nelacazacu@gmail.com    

     

Naționalitate  Română   

                                Data naşterii  07-04-1970   

     

Sex  Feminin   

     

Locul de muncă,  domeniul 
ocupaţional 

 Oficiul teritorial Orhei al 
Cancelariei de Stat 
Organ de control administrativ  

  

     

Experienţa profesională     

Perioada  Începînd cu februarie 2005 pînă în 
prezent   

  

Funcţia sau postul ocupat  Consultant superior al OT Orhei al 
Cancelariei de Stat (inclusiv 
perioadele de reorganizare) 
februarie 2005-  Iunie 1995 
Secretarul consiliului sătesc 
Verejeni raionul Teleneşti  
Iunie 1995 – martie 1993 
specialist în perceperea fiscală 
primăria s. Verejeni raionul 
Teleneşti 

  

Principalele activităţi  
şi responsabilităţi 

 În cadrul organului de control 
administrativ sunt responsabilă de 
controlul legalităţii actelor emise şi 
adoptate de autorităţile 
administraţiei publice locale de 
nivelul I şi II; 
 
În cadrul primăriei satului Verejeni 
responsabilă de acumulările 
veniturilor proprii  ale satului apoi 
secretarul satului şi a consiliului 
local funcţie publică de conducere 
responsabilă de activitatea de 
secretariat în consiliul şi  localitate.  

  



 
  

 

Educaţie şi formare     

     

Perioada  2004 - Master în administrare 
publică 

  

Calificarea / diploma obţinută  2001 - licenţiat în drept 
1990 - jurist 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Academia de Administrare Publică 
pe lîngă Preşedintele Republicii 
Moldova respectiv 
Universitatea de Stat din Moldova 
şi Colegiul Naţional de Informatică 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

    

Limba maternă    l.română   

Limba(i) străină(e)    l.rusă - f.bine 
  l.frangeză - nivel începător 
  l.engleză - nivel începător 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 sunt capabilă să îi orientez pe 
oameni, creând o viziune pe care 
o comunic acestora; inspir 
încredere şi am încredere în mine; 
îi fac pe oamenii să se simtă mai 
puternici în preajma mea. Oamenii 
se simt mai competenţi şi mai 
încrezători în ei înşişi, găsind 
astfel munca mai interesantă şi 
mai provocatoare. 

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

 aplicarea în practică a programelor 
Word, Excel, Power Point, 
Publisher, Outlook, Access -
începător 

  

Alte competenţe şi aptitudini  Punctele mele forte: creativitate, 
perseverenţă în a fi  permanent la 
curent cu modificările legislative, 
abilitaţi de comunicare si de lucru 
în echipă, ingenioasă, energică, 
flexibilă.   
 
Punctele mele slabe: indulgenţă 
excesivă; 

  

     
 


