
Curriculum Vitae 
 

 

 

INFORMAŢII 

PERSONALE      

 

 

 

Nume, prenume 

 

 

Badanau Oleg 

 

  

Adresă 

 

Or. Cahul, str. Ion Voda cel Cumplit 72B/2 ap.3 

 

Telefon 

 

 

060200318 

 

 

E-mail 

 

 

oleg.badanau@mail.ru 

Naţionalitate 

 

Moldovan 

 

Data naşterii  

                                                  

20 septembrie 1978 

EXPERIENŢĂ  

PROFESIONALĂ 

 

Perioada: 

iunie 2005-noembrie 2017 

Numele angajatorului: 

I.S  Intreprindere pt silvic. “Silva-Sud” Cahul 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate: 

Silvicultură 

Postul ocupat: 

Adjunct sef OS Baimaclia, de bază 

Principalele activităţi: 

-executa lucrarile de delimitare si inventariere a 

parchetelor destinate exploatarii; 

-efectueaza reviziile cantoanelor si cotrolul starii 

pazei in padurile altor detinatori; 

-intocmeste procese verbale pe contraventii 

silvice,tine sub control intocmirea corecta a lor de 

catre maistrii silvici si padurari,apreciaza despagubiri 

de la taierile ilicite si daunele provocate padurilor; 

-duce evidenta si intocmeste darile de seama stabilite 

in domeniul de activitate etc. 

Perioada:  

Transfer din martie 2018 – prezent 

 



Postul ocupat: 

Sef adjunct in silvicultura, de bază 

Principalele activităţi: 

Raspunde de activitatea si indeplinirea planurilor de 

dezvoltare si exploatare a fondului forestier si 

cinegetic; 

Asigura folosirea rationala a fondului forestier in 

vederea satisfacerii necesitatilor economiei nationale 

si a populatiei  cu material lemnos; 

Este responsabil sa informeze operativ directorul 

intreprinderii despre problemele si activitatea 

personalului respectiv a subdiviziunilor subordonate. 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioda: 

2002- 2006 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: 

Universitatea Real-Umanistice din Cahul 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale: 

Arhitectura peisagera 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / 

învăţământ): 

Licentiat in Agricultura conform diplomei Seria AL 

N. 0102047 din 03.06.2006 

 

Perioda: 

1994- 1999 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: 

Colegiul Tehnic Agricol din orasul Cahul 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale: 

Profilul: Constructii. Specialitatea: Organizarea 

terenului 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / 

învăţământ): 

Studii superioare de scurta durata, conform Diplomei 

AC 022988 din 05.07.1999 

 

 

  

Limba maternă Romana. 



  

Limbi străine cunoscute 

 

Rusă- mediu 

 

Aptitudini şi competenţe 

 tehnice 

 

 

 

Capacităţi şi tendinţe 

Utilizarea calculatorului – 

 cunoasterea a pachetului Office (Word, Excel,); 

Internet.   

 

 

Comunicabilitate, punctualitate, responsabilitate, 

abilităţi organizatorice, dorinţă de a lucra şi a mă 

perfecţiona. 

 

 

 

 
 


