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INFORMAŢII PERSONALE SCUTARU Tatiana  

 

 

 Str. Ion Creangă, nr.84 bloc 2, Chișinău, MD-2051, R. Moldova  

 +373 79298722      

 tatiana.scutaru@yahoo.com  

www.mydesign.md  

Skype: tatiana.scutaru   

Sexul Feminin | Data naşterii 06/07/1982 | Naţionalitatea Moldova  

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

DOMENIUL OCUPAŢIONAL 
 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

02.2016 - prezent Lector universitar, Catedra Design, Facultatea Informatică Inginerie și Design ULIM 
05.2010 – prezent 
 
 
 
 
 
 
 
 

Designer interior 

My Design TS SRL 

 Fondatoarea studioului de design My Design TS 

 Design indoor & outdoor 
 Consultanță, elaborarea concept stilistic și decor 
 întocmirea schițelor de proiect; 
 elaborarea documentației tehnice a proiectului de design; 
 vizualizări 3D; 
 alegerea tuturor finisajelor și materialelor; 
 proiectare sau selectare mobilier, decor textil; 
 management de proiect. 

Ramura construcții, design interior.  
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06.2009 - 09.2014  

 

 
Jurisconsult 
S.A. ORIZONT, mun. Chișinău str. Uzinelor 171/2, www.orizontconstruct.md 
 reprezentarea companie in instituțiile de control, administrația publica, ș.a. instituții sau 

persoane juridice; 
 elaborarea/întocmirea actelor ce se supun înregistrări de stat cu drept de proprietate 

asupra obiectelor imobiliare; 
 înaintarea acțiunilor în instanțele de judecată, ș.a.  
 actualizarea permanentă a informaţiilor referitoare la noile modificări de legislaţie şi 

punerea la dispoziţie, către persoanele interesate din companie, noile informaţii si 
implicaţii pentru activitatea acestora;  

 întocmirea notificărilor/ petiţiilor/ pretenţiilor faţă de furnizori/clienţi /organele de 
administrare publică; 

 elaborarea proiectelor de contracte; 
 monitorizarea respectării legalităţii în cazul încheierii, modificării si desfacerii contractelor 

în cadrul companiei; 
 reprezentarea angajatorului în cazul supunerii înregistrării de stat 

masive/primare/selective a obiectelor imobiliare ca bunuri prezente/viitoare. 
 analizarea, cu  aprobarea ulterioară,a contractelor existente între companie si 

furnizori/clienţi și ajustarea conform legislaţiei în vigoare şi intereselor companiei 
reprezentate; 

 analiza şi aprobarea tuturor documentelor furnizate de celelalte departamente și 
consultarea juridică cu privire la subiectele expuse; 

  
Companie de construcție - construcţii locative, civile şi industriale 

03.2008 - 09.2014 Manager vînzări și marketing 

S.A. ORIZONT, mun. Chișinău str. Uzinelor 171/2 

 
 Ofertare, contractare; 
 studiul pieții imobiliare în vederea identificării clienţilor potenţiali, și al concurenței; 
 evaluarea satisfacției clientului, la capitolul neconformități; 
 emiterea de oferte noi; 
 analiza derulării contractelor, obiectivele, indicatorii de performanţă, monitorizările şi 

măsurările; 
 dinamica preţurilor în construcţii; 
 promovarea imaginii companiei; 
 elaborarea materialului publicitar; 
 planificarea, organizarea și reprezentarea companiei în cadrul expozițiilor din ramura 

construcției; 
 gestionarea unei serii de date statistice: clienţi, număr de operaţiuni, nivel de achitare 

ș.a. 
 analiza dinamicii vînzărilor după anumiți factori;  
 analiza serviciilor şi produselor companiei, făcând propuneri constructive pentru ridicarea 

calităţii acestora, şi majorarea fluxului contractelor; 
 contribuția la îndeplinirea obiectivelor companiei, a obiectivelor de marketing prin 

susţinerea, cooperarea, rezolvarea plângerilor venite din partea clienţilor prin 
implementarea unor strategii de marketing adaptate la clienţi; 

 
Companie de construcție - construcţii locative, civile şi industriale 

http://www.orizontconstruct.md/
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03.2004 - 03.2008 

 

 
Specialist principal, inspector de muncă - Direcţia tehnologii de inspecţie și logistică, 
Aparatul Central 
Inspecția Muncii de Stat RM, Aparatul Central, mun. Chișinău str. Miron Costin 17/2, et. 
4 

 
 Elaborare tehnologii de inspecție; 
 monitorizarea activității Inspectoratelor de Muncă Teritoriale; 
 elaborarea/actualizarea procedurilor de inspecție conform actelor normative și 

legislative în vigoare; 
 monitorizarea modificărilor legislative și normative, familiarizarea inspectorilor de 

muncă cu acestea; 
 crearea și actualizarea bazei de date a pers. jur. al RM;  
 întocmirea graficului de efectuare a controalelor planificate 

 întocmirea rapoartelor de activitate al Inspecției Muncii, ș.a. 
 

Organ de control de Stat  
 

05.2002 - 06.2003  
 

 
Jurist 
S.A. ORIZONT, mun. Chișinău str. Uzinelor 171/2 

 reprezentarea companie in instituțiile de control, administrația publică, ș.a. instituții sau 
persoane juridice; 

 elaborarea/întocmirea actelor ce se supun înregistrări de stat cu drept de proprietate 
asupra obiectelor imobiliare; 

 actualizarea permanentă a informațiilor referitoare la noile modificări de legislație şi 
punerea la dispoziție, către persoanele interesate din companie, noile informații și 
implicații pentru activitatea acestora;  

 întocmirea notificărilor/ petițiilor/ pretențiilor față de furnizori/clienți /organele de 
administrare publică; 

 elaborarea proiectelor de contracte; 
 monitorizarea respectării legalității în cazul încheierii, modificării si desfacerii contractelor 

în cadrul companiei; 
 reprezentarea angajatorului în cazul supunerii înregistrării de stat 

masive/primare/selective a obiectelor imobiliare ca bunuri prezente/viitoare. 
 analizarea, cu  aprobarea ulterioară, a contractelor existente între companie și 

furnizori/clienți și ajustarea conform legislației în vigoare şi intereselor companiei 
reprezentate;  

 analiza şi aprobarea tuturor documentelor furnizate de celelalte departamente și 
consultarea juridică cu privire la subiectele expuse; 

Companie de construcție - construcții locative, civile şi industriale 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 
2014 – 01.2016 

 

Master în Arte și Design Scrieţi nivelul 
EQF, dacă îl 

cunoaşteţi  
Masterat Tehnologii Moderne în Design Interior 
Facultatea Informatică şi Inginerie, catedra Design Interior 

ULIM – instituție universitară, Chișinău str. V. Pîrcălab 52 

Program de Masterat de profesionalizare 

 
10.2012 - 04.2013 

 

 
Absolvit cursul ʺ3D MAXʺ 

Cursul profesional ʺ3d vizualizare interior/exteriorʺ 
ʺClassic Styleʺ- Instituția de învațamînt nonguvernamentală necomercială, mun. 
Chișinău str. București 23 A 
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07.2012 - 04.2013 

 
Cursul profesional ʺProiectare computerizatăʺ 

Specialitatea - ʺDesigner interior. AutoCadʺ 

Diploma de absolvire a studiilor complimentare profesionale 

ʺClassic Styleʺ- Instituția de învațamînt nonguvernamentală necomercială, 
mun. Chișinău str. București 23 A 

 
06.2012 - 04.2013 

 
Absolvit cursul ʺDesign Interiorʺ 

Cursul cuprinde disciplinele: proiectare artistica, stiluri și tendințe în arta amenajării 
interiorului, istoria Stilurilor in decorarea interior, evoluția designului contemporan, 
arhitectura interiorului, metode de organizare a interiorului, principii de baza în 
proiectarea  interiorului, design proiectul, etape și tehnologii de lucru a designerului, 
principii generale de proiectare a interiorului spațiilor cu menire socială sau 
nerezidențiale.  
Proiectare computerizată – ArCon 

Ore practice: proiectare artistică, perspectiva, planul electric. 
Design proiectul de diplomă - ʺArt Deco-ul în inter. dormitorʺ. 
ʺClassic Styleʺ- Instituția de învațamînt nonguvernamentală necomercială, mun. 
Chișinău str. București 23 A 

 
2009-2010 

 
Certificată în baza cursului ʺStandardele managementului integratʺ  
Calitate ISO 9001: 2008, Mediu ISO 14001: 2004, Sănătate şi Securitate în Muncă 
OHSAS 18001: 2007 

PRIZMA CALITĂȚII S.R.L. în parteneriat cu BUREAU VERITAS 

 
2004-2005 

 
FINANȚE  
Academia de Studii Economice din Moldova– instituție universitară,  
mun. Chișinău str. Bănulescu Bodoni 61 

 
2003-2004 

 
Curs intensiv special, nivel intermediar, de limba engleza  
Instituţie de învățămînt limbi străine “STUDIUM”. 
 

1999-2003 

 
Drept 
Licenţiată în învățămînt superior universitar,  
Profil - jurisprudenţa,  specializare - drept,  Specialitatea - jurist  
Academia Ștefan cel Mare– instituție universitară, mun. Chișinău str. Putna 10 

 
1988 – 1999 

 
Atestat de studii medii de cultură generală 

Școala medie de cultura generală s. Negureni r-nul Telenești 
Instituție de învățămînt mediu de cultura generală 

 
 

COMPETENΤE PERSONALE   

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ Scrieţi competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate 
anterior. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. De exemplu:   

▪ capacitate de efort pentru realizarea scopurilor; 

▪ capacitate de gândire analitică; 

▪ atenţie concentrată şi distributivă; 

▪ responsabilitate personală; 

▪ echilibru comportamental; 

▪ cunoştinţe solide teoretice și practice; 

▪ creativitate în procesul de creare a conceptelor; 

▪ comportament etic-moral în cadrul companiei; 

▪ eficienţă profesională; 

▪ receptivitate la solicitările profesionale; 

▪ abilităţi de coordonare, planificare şi organizare; 

▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii. 
 

Limba maternă Limba română 
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Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba rusă C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 

  

Limba engleză B1/B2 B1/B2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 

 Curs intensiv special, nivel intermediar, de limba engleza. Instituţie de învățămînt limbi 
străine “STUDIUM”.  

Limba franceză B1/B2 B1/B2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 

  

                           Limba Spaniolă B1/B2 B1/B2 A1/A2 A1/A2 B1/B2 

 Program universitar, Facultatea de Drept, Academia Stefan cel Mare 

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator 
experimentat. Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

 

 
AUTOEVALUARE 

 Procesarea informaţiei Comunicare Creare de conţinut Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

Utilizator experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

 Cursul profesional ʺ3d vizualizare interior/exteriorʺ; 
Cursul profesional ʺProiectare computerizatăʺ - Specialitatea: ʺDesigner interior. AutoCadʺ 

 Utilizare PC: Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher), Photoshop, ArCon, AutoCAD, 3Ds 
Max, Revit Architecture, Mud box. 

 

Permis de conducere  categoria permisului de conducere: B  

 Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului. De exemplu:  

▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare 

▪ copia buletinului de identitate 

▪ copia poliței de asigurare medicală 

▪ copia CNAS 

 
 

ANEXE   

 
 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

