
                    

              
                C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

NUMELE:    Cereteu 

 

PRENUMELE:   Romeo 

 

LOCUL NAŞTERII:  s.Drochia, r-nul Drochia, R.Moldova 

 

DATA NAŞTERII:   21 aprilie 1971 

 

ADRESA:     str.Milescu Spătarul 15, ap.54, or.Chişinău, R.Moldova 

 

STAREA FAMILIARĂ:  căsătorit  

 

 

STUDII ŞI DIPLOME:   

Scoala medie din s. Drochia ,r-l Drochia    -    septembrie 1978-iunie 1986 

 

Colegiul Financiar-Bancar “A.Deordiţa”, Chişinău Facultatea “Asigurarea de stat”, 

calificarea“Finansist”  -   septembrie 1986 – iunie 1989.  

 

Academia de Studii Economice din Moldova Facultatea “Finanţe şi credit”, 

calificarea “Economist” - Septembrie 1989 – iunie 1994. 

 

Cursul de calificare al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din Moldova cu 

obţinerea certificatului de “Specialist al Pieţei Valorilor Mobiliare”, mai 

2001,2004,2007 

 

Cursul Agenţiei de Dezvoltare Internaţională din SUA “Back-Office Operations for 

Investment  Funds”  cu  obţinerea  certificatului  de  calificare  –  decembrie 1996. 
 
Seminarul CCCEC din Moldova cu suportul si participarea specialistilor SIDA,MOLICO si 
Consiliului Europei       -         aprilie/2007        
         “ Masuri de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului” 
 

EXPERIENŢĂ: 

iulie 1989-august 1989 – inspector al Inspecţiei asigurărilor de stat,     r-nul Drochia; 

 

Iulie 1994-aprilie 1995 – economist-coordonator al Secţiei Finanţelor Instituţiilor 

Publice a Direcţiei I la Ministerul Finanţelor al R.Moldova 

 

Aprilie 1995-2012 – director la Registratorul Independent “D-Nica-Depozitarul 

fondului” S.A. 



 

Septembrie2003-prezent–profes. la disciplinele “Finanţele   întreprinderilor”,”Finanţele 

publice”,”Preţuri şi tarife”,“Gestiunea finanţelor publice” și “ Relații valutar financiare 

internaționale” în cadrul Colegiului Financiar-Bancar “A.Deordiţa”, Chişinău. 

 

Scurtă caracteristică a funcţiilor îndeplinite în posturile anterioare: 

- elaborarea planurilor financiare instituţiilor publice şi controlul executării lor; 

- efectuarea controalelor activităţii financiare al Instituţiilor publice; 

- organizarea, gestionarea şi controlul activităţii firmei,  

- elaborarea strategiilor  de dezvoltare, de marketing şi politicii de cadre; 

- efectuarea analizei economico-financiare şi întocmirea dărilor de seamă; 

- ţinerea lecţiilor şi seminarelor cu susţinerea examenelor şi tezelor anuale; 

- efectuarea tranzacţiilor cu valori mobiliare şi imobiliare evidenţa şi gestionare 

patrimoniului. 

 

 

 

LIMBA MATERNĂ:   limba română 

 

 

LIMBI STRĂINE:   limba rusă - perfect 

     Limba franceză – cu dictionarul  

                                            Limba engleza  -  cu dicţionarul 

 

COMPIUTER:   MS Word, MS Excel, Explorer, Internet 

 

 

ABILITĂŢI: Comunicabil,energic,responsabil,punctual,                                                                                

abilităţi de lucru în colectiv, spirit de iniţiativă. 

 

INTERESE:                                Lectura cotidianelor şi lectura cărţilor ştiinţifice, sport,                           

computer, voyage. 

 

ALTE INFORMAŢII:   Permis de conducere de categoria B  

                                              Autoturism personal 


