Curriculum Vitae
Date personale

Nume-prenume:
Adresă:
Naționalitate:
Data nașterii:
Locul nașterii:
Stare civilă:

CUJBA IGOR
Chișinău, Moldova
Republica Moldova / România
28.05.1973
R. Moldova, Călărași
căsătorit

Experiență profesională

 Decembrie 2019 – prezent / Moldova, Chișinău / S.A. ”Metalferos”
Director general, administrator
 2016 – 2019 / România, București / sector privat – companii comerciale
Administrator, director executiv, director comercial.
Responsabilități:
 Pregătirea pachetului de documente pentru înregistrarea unei companii (obținerea unui număr
de identificare fiscal pentru un co-fondator străin, atribuirea statutului plătitor de TVA,
obținerea certificatului pentru desfășurarea operațiunilor de import și export in țările UE).
 Selectarea și gestionarea personalului: contabil, juriști, agenți de vânzări, specialiști în logistică.
 Gestionarea și organizarea activităților financiare și economice, comerciale și economice ale
companiei.
 Construirea și extinderea canalelor de distribuție durabile pentru produse, formarea unei
rețele de distribuție.
 Identificarea de noi piețe pentru vânzarea de produse.
 Efectuarea procedurilor de import pentru bunurile accizabile.
 2015 – 2016 / România, București / Persoană fizică autorizată Cujba Igor
Servicii de consultanță în management și afaceri pentru “Mechel Service Global Group” (Olanda,
Italia, Franța, Austria, Belgia, Bulgaria, Ungaria, Serbia, R. Cehă).
Responsabilități:
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 Efectuarea tranzacțiilor de închiriere și vânzare de spații pentru depozitare și alte obiecte
imobile pentru toate companiile din cadrul grupului “Mechel Global Group” Olanda, Haga.
 Identificarea noilor piețe de desfacere a produselor.
 Organizarea și implementarea politicii interne de securitate a companiilor “Mechel Service
Global Group”.
 Analiza și evaluarea posibilelor riscuri financiare și de altă natură în lichidarea filialelor
companiei “Mechel Service Global Group” precum și controlul, prevenirea și minimizarea
costurilor financiare în cursul lichidării.
 2014 – 2016 / Polonia / “Mechel Service Polonia”
Administrator - lichidator “Mechel Service Polonia”.
Responsabilități:
 Elaborarea planului de lichidare a societății comerciale “Mechel Service Polonia” și
implementarea acestuia.
 2013 – 2015 / România, București / “Mechel Service Global b.v.”
Director al Departamentului de securitate “Mechel Service Global b.v.”.
Responsabilități:
 Organizarea măsurilor privind evaluarea și contracararea eventualelor riscuri și amenințări la
adresa securității economico-financiare a companiei.
 Efectuarea investigațiilor și cercetărilor de serviciu, aplicarea măsurilor necesare în cazul
apariției amenințărilor la adresa securității corporative.
 Verificarea solvabilitații persoanelor juridice, organizarea activității de recuperare a
creanțelor.
 Identificarea riscurilor care pun sub amenințare securitatea corporativă (internă), activitățile
de producție, economică, comercială și financiară ale societății.
 2012 – 2013 / România, Târgoviște / “Mechel East Europe Metallurgical Division”
Șef al Departamentului de securitate internă “Mechel East Europe Metallurgical Division”
Responsabilități:
 Participarea la diverse activități ce au ca scop asigurarea confidențialității informațiilor cu
privire la toate aspectele ce țin de activitatea companiei.
 Efectuarea investigațiilor și cercetărilor de serviciu, aplicarea măsurilor necesare în cazul
apariției amenințărilor la securitatea corporativă a companiei.
 Identificarea și evaluarea riscurilor în activitățile de producție, economică, comercială și
financiară ale companiei.
 Colectarea, prelucrarea și analiza informațiilor legate de loialitatea personalului.
 2010 – 2011 / R. Moldova, Chișinău / Ministerul Afacerilor Interne. Departamentul de Poliție
Șef al Comisariatului de poliție în transporturi - raionul Ungheni.
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Responsabilități:
 Managementul, coordonarea și supravegherea personalului din cadrul unității teritoriale a
MAI în procesul prevenirii și combaterii criminalității și menținerea ordinii publice în unitățile
transportului feroviar.
 Coordonarea și supravegherea activității operative de investigatii.
 Interacțiunea și cooperarea cu autoritățile locale în vederea asigurării ordinii publice, precum
și asigurarea asistenței reciproce în combaterea infracțiunilor și punerea în aplicare a
programelor guvernamentale.


2008 – 2009 / R. Moldova, Chișinău / Ministerul Afacerilor Interne. Departamentul servicii
operative. Comisariatul de Poliție al raionului Nisporeni.
Șef al Comisariatului de poliție raionul Nisporeni.
Responsabilități:
 Coordonarea activităților cotidiene a subdiviziunilor comisariatului de poliție.
 Coordonarea și supravegherea activităților financiare și economice ale comisariatului de
poliție.
 Cooperarea funcțională cu alte subdiviziuni teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne al
Republicii Moldova în activitatea de combatere a criminalității.
 Elaborarea de măsuri în vederea combaterii criminalității și menținerii ordinii publice la nivel
raional, controlul finalității acestor măsuri.
 Coordonarea și supravegherea activităților operative de investigație și urmărire penală.


2006 – 2008 / R. Moldova, Chișinău / Ministerul Afacerilor Interne. Departamentul Servicii
Operative. Comisariatul de Poliție al raionului Călărași.
Comisar adjunct de poliție pentru activitatea operativă raionul Calarași.
Responsabilități:
 Organizarea și supravegherea activităților operative de investigație realizate de către serviciile
operative ale comisariatului.
 Elaborarea de măsuri în scopul combaterii criminalității și menținerii ordinii publice la nivel
raional și monitorizarea punerii în aplicare a acestor măsuri.
 În absența Șefului comisariatului de poliție, îndeplinirea atribuțiilor acestuia.


2005 – 2006 / R. Moldova, Chișinău / Ministerul Afacerilor Interne. Comisariatul General de
Poliție al municipiului Chișinău.
Inspector principal în cadrul Serviciului pentru combaterea traficului de droguri, traficului de
persoane și imigrației ilegale.
Responsabilități:
 Analiza situației operative privind traficul și consumul ilicit de droguri, prognozarea tendințelor
acestui fenomen, planificarea planului complex de măsuri în vederea combaterii acestor tipuri
de infracțiuni.
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 Identificarea și anihilarea surselor și canalelor de traficare a drogurilor și desfacerii acestora în
zona deservită.
 Asigurarea supravegherii operative a activității traficanților de droguri cu legături
internaționale și interregionale, a transportatorilor și distribuitorilor de stupefiante.
 Analiza situației operative privind traficul de persoane și imigrația ilegală, prognozarea
tendințelor acestui fenomen.


2004 – 2005 / R. Moldova, Chișinău / Ministerul Afacerilor Interne. Comisariatul General de
Poliție al municipiului Chișinău.
Inspector superior în cadrul Serviciului pentru combaterea traficului de droguri, traficului de
persoane și a imigrației ilegale.
Responsabilități:
 Analiza situației operative privind traficul și consumul ilicit de droguri, prognozarea tendințelor
acestui fenomen, planificarea complexului de măsuri privind combaterea acestor tipuri de
infracțiuni.
 Identificarea și anihilarea surselor și canalelor legate de traficul și consumul ilicit de droguri în
zona deservită.
 Organizarea activității de prevenire a abaterilor de la regulile și normele privind producția,
achiziția, depozitarea, evidența, eliberarea și transportul medicamentelor cu conținut narcotic
și efect psihotrop.


2004 – 2004 / R. Moldova, Chișinău / Ministerul Afacerilor Interne. Direcția de Securitate
Internă.
Inspector superior pentru cazuri exceptionale.
Responsabilități:
 Asigurarea securității interne și combaterea corupției în cadrul Ministerului de Interne al
Republicii Moldova.
 Identificarea și combaterea actelor ilicite venite din partea ofițerilor de poliție, funcționarilor
publici și angajatilor din MAI.


2003 – 2004 / R. Moldova, Chișinău / Ministerul Afacerilor Interne. Direcția de Securitate
Internă.
Inspector superior.
Responsabilități:
 Identificarea și combaterea acțiunilor ilicite venite din partea colaboratorilor organelor
afacerilor interne, funcționarilor publici și salariaților din diverse structuri ale serviciilor
operative.
 În limita competențelor atribuite, prevenirea abaterilor și ilegalităților comise de către
colaboratorii, funcționarii publici și lucrătorii din diverse structuri ale MAI; identificarea și
eliminarea condițiilor ce favorizează apariția acestora.
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1997 – 2003 / R. Moldova, Chișinău / Ministerul Afacerilor Interne. Direcția TehnicoCriminalistică. Serviciul tehnico-operativ.
Inspector Criminalist.
Responsabilități:
 Utilizarea tehnicii speciale la investigarea infracțiunilor și lupta împotriva criminalității,
expertiza armei albe, specificul cercetării locului infracțiunii.


1996 – 1997 / R. Moldova, Chișinău / Ministerul Afacerilor Interne. Comisariatul General de
Poliție al municipiului Chișinău, sectorul Buiucani.
Inspector al politiei criminale.
Responsabilități:
 Prevenirea și combaterea infracțiunilor și abaterilor administrative; identificarea
circumstanțelor care contribuie la apariția acestora; luarea de măsuri în scopul eliminării
acestor circumstanțe (în limita competențelor atribuite).

Educație și formare profesională

 2014 / România, București
Institutul Bancar Roman
Curs Evaluator de risc la securitatea fizică.
Specializare in Evaluator de risc la securitatea fizică (certificat de calificare).
 2009 - 2012 / R. Moldova, Chișinău
Academia de Poliție "Ștefan cel Mare"
Facultatea de Drept.
Master în Drept, cu specializare în drept economic (diplomă de master).
 1992 – 1996 / România, București
Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza"
Facultatea de Drept.
Licență în Drept, cu specializare în științe juridice (diplomă de licență).
 1988 – 1992 / R. Moldova, Călărași
Colegiul Pegagogic.
Facultatea de pedagogie.
Calificare în Pedagogie, cu specializare predare în clasele primare (diplomă de calificare).
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Aptitudini și competențe personale

Limba maternă:

română

Limbi straine:

rusă
italiană
engleză

nivel avansat
nivel mediu
nivel mediu

Competențe și abilități profesionale









Abilități de management (orientare strategică și către rezultat, managementul schimbării,
inovație, managementul performanței, managementul proceselor, planificare și managementul
riscului).
Cunoștințe și abilități în organizarea și asigurarea dezvoltării unei companii (deschiderea de
sucursale, parteneriate, intrarea pe noi piețe etc.; cunoștințe și abilități de cercetare a pieței și
a concurenților, cautarea de idei pentru dezvoltarea afacerii).
Cunoștințe și experiență în identificarea amenințărilor la securitatea corporativă (internă) în
activitățile de producție, economice, comerciale și financiare ale organizațiilor și
întreprinderilor.
Cunoștințe și experiență în organizarea și desfășurarea activității de recuperare a creanțelor.
Abilități și experiență în selectarea personalului și crearea unei echipe coerente pentru
îndeplinirea obiectivelor propuse.
Abilități de relaționare și capacități de aplanare a situațiilor de conflict.

Abilități tehnice


Cunoștințe avansate de utilizare PC ( Word și Excel).

Alte informații





Ofițer de poliție, grad locotenent-colonel.
Membru al Asociației Internaționale a Polițistilor ”International Police Association”, secția
română.
Pasionat de sport și alpinism.
Permis de conducere - categoria B.
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