
 

Curriculum Vitae 
 

INFORMAŢII 

PERSONALE      

 

 

Nume, prenume 

 

 

Ciobotari Anastasia 

 

  

Adresă 

 

Or. Cahul, str. Ştefan cel Mare 68 

 

Telefon 

 

 

060200398 

 

 

E-mail 

 

 

anastasia.ciobotari@mail.ru 

Naţionalitate 

 

Moldoveancă 

 

Data naşterii  

                                                  

17 august 1990 

EXPERIENŢĂ  

PROFESIONALĂ 

 

Perioada: 

Noiembrie 2012-iunie 2014 

Numele angajatorului: 

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

Tipul activităţii sau sectorul de activitate: 

Silvicultură 

Postul ocupat: 

Contabil salariu, contabil materiale, de bază 

Principalele activităţi: 

Calcularea salariului şi tuturor impozitelor aferente 

acestuia;  Întocmirea dărilor de seamă electronice 

pentru toate tipurile de impozite; Evidenţa intrării şi 

ieşirii tuturor stocurilor, ş.a în dependenţă de 

necesităţile curente a întreprinderii. 

Perioada:  

Transfer din iulie 2014 – prezent 

Postul ocupat: 

Contabil-șef, de bază 

Principalele activităţi: 

Verificarea înregistrării cronologice şi sistematice a 

operaţiunilor economice şi financiare în registre şi în 

programa computerizată 1C; perfectarea 

documentelor contabile; ţinerea legăturii cu 



băncile,clienţii şi furnizorii; întocmirea rapoartelor 

financiare şi bilanţurilor de toate tipurile; 

transmiterea actelor în arhivă; întocmirea lunară a 

declaraţiilor şi dărilor de seamă pe impozite şi taxe 

diferite; evidența circulației masei lemnoase; 

formarea sinecostului; informare permanent despre 

modificările survenite în legislaţia Republicii 

Moldova;  ş.a. 

 

Perioada: 

Februarie 2011-prezent  

Numele angajatorului: 

S.R.L “VITASUDPLANT” 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate: 

Magazin agro – comercializarea pesticidelor şi 

produselor agrochimice. 

Postul ocupat: 

Contabil-şef, cumul 

Principalele activităţi: 

Înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor 

economice şi financiare în registre şi în programa 

computerizată 1C; perfectarea documentelor 

contabile; ţinerea legăturii cu băncile,clienţii şi 

furnizorii; întocmirea rapoartelor financiare şi 

bilanţurilor de toate tipurile; transmiterea actelor în 

arhivă; întocmirea lunară a declaraţiilor şi dărilor de 

seamă pe impozite şi taxe diferite; răspunderea de 

evidenţa formularelor cu regim special; informare 

permanent despre modificările survenite în legislaţia 

Republicii Moldova;  ş.a. 

Perioada: 

Octombrie 2012-prezent 

Numele angajatorului: 

S.R.L “PIRVAN&AG” 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate: 

Baza angro  – comerţul cu ridicata şi exportul 

articolelor de fierărie. 

Postul ocupat: 

Contabil-şef, cumul 

 

Perioada: 

octombrie 2010- aprilie 2012  

Numele angajatorului: 

S.R.L “V&GHIS” 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate: 



Farmacie – comercializarea produselor farmaceutice. 

Postul ocupat: 

Contabil-şef 

 

Perioada: 

august 2009- septembrie 2010  

Numele angajatorului: 

I.I “Zgherea Ion” 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate: 

Întreprindere în formare. 

Postul ocupat: 

Contabil-şef 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioda: 

2016- 2018 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: 

Institutul International de Management (IMI-Nova) 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale: 

Masterat: Expertiză contabilă   

Nivelul de clasificare al formei de instruire / 

învăţământ): 

Studii masterat conform diplomei MP000005886 din 

20.06.2018 

 

Perioda: 

2010- 2014 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: 

Institutul International de Management (IMI-Nova) 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale: 

Facultatea: Economie. Specialitatea: Contabilitate 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / 

învăţământ): 

Studii superioare finisate, fregvență redusă, conform 

Diplomei ALII 000114429 din 24.06.2014 

 

Perioada: 

2006-2010 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: 

Colegiul Industrial-Pedagogic din or. Cahul 



Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale: 

Profilul: Economie. Specialitatea: Contabilitate 

Calificarea: Contabil. 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / 

învăţământ): 

Studii medii de specialitate finisate, fregvenţa zi, 

conform Diplomei AMS000014755 din 18.06.2010. 

 

Perioada: 

1997-2006 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: 

Liceul Teoretic „Ioan Vodă”, or. Cahul 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale: 

Studii gimnaziale 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / 

învăţământ): 

Absolvit studii gimnaziale conform diplomei ASG 

0578795 din 10.07.2006. 

 

  

Limba maternă 

 

Romana. 

 

Limbi străine cunoscute 

 

Rusă- mediu 

Franceză – mediu 

Engleză - puţin  

 

Aptitudini şi competenţe 

 tehnice 

 

 

 

Capacităţi şi tendinţe 

Utilizarea calculatorului – 

 cunoasterea a pachetului Office (Word, Excel, 

Acces); programei 1C versiunea 8 şi 7; Internet.   

 

 

Comunicabilitate, punctualitate, responsabilitate, 

abilităţi organizatorice, dorinţă de a lucra şi a mă 

perfecţiona. 

 

 

 

 


