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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Vasile DAUD 

Adresă(e) Chişinău, str. Vs Lupu, nr. 36, 39 

Telefon(oane) +373 22 71 56 87 dom. Mobil: +373 078101030 

Fax(uri)  

E-mail(uri) caporalprim@yahoo.com 

Data naşterii 04.02.1968 

Sex 
 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Perioada  
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități 
principale 

Numele și adresa angajatorului  
Tipul activității sau sectorul de 
activitate 
 
 
 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Perioada  
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități 
principale 

Numele și adresa angajatorului  
Tipul activității sau sectorul de 

activitate 
 
 
 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 
Perioada  

Funcția sau postul ocupat 
Activități și responsabilități 

principale 
Numele și adresa angajatorului  
Tipul activității sau sectorul de 

activitate 
 
 
 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 
Perioada  

Funcția sau postul ocupat 

M 
 
Institutul de Energetică, MECC 
Cercetări științifice,  Laboratorul EER 

  2014 - 2020 
Cercetător științific 
Activități de cercetare în domeniul gazier și termic  
Chișinău, str. Academiei 5 
Studiul privind evoluția dezvoltării Sistemului gazier în Rep. Moldova; 
Studiul privind evoluția dezvoltării Sistemului de dobîndire a petrolului în Rep. 
Moldova; 
 
Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică 
an. 2010 -2014 
Consultant Tehnic 
Departamentul Politici și Strategii de Dezvoltare 
ANRE, str. Columna 168 
Grupul de Consultanţă pentru licențierea întreprinderilor în sectorul energetic  
Elaborarea conceptului și actele de reglementare privind managementul 
reglementării în sectorul energetic (gazier, temoficare, aprovizionare cu apă, 
Canalizare), calității serviciilor prestate de titularii de licențe, 
Universitatea Tehnică a Moldovei 
Catedra ACGV, lectr. Superior 
 
an. 2001 -2010 
Lectr. Superior 
Tehnologia organizării proceselor de producție (proiectare, Montare, Mentenanță)  
UTM, Chișinău, str. Bd. Dacia, 39 
Administrare proceselor de practică  a studenților la întreprinderile din domeniul 
termoenergetic; 
Lucrul metodico-științific,  
Elaborarea proiectului de program de formare profesională în vederea dezvoltării 
competenţelor antreprenoriale şi de comunicare la nivel de întreprindere 
Departamentul de Stat pentru Standardizare și Metrologie 
insp. Superior, adjunct șef, Șef inspectorat Tehnic-Gazier  

 Supravegherea Tehnică de Stat la obiectele din sectorul gazier 
an1991 - 2001 
Sp-st principal, Insp. Superior, Adjunct Șef, Șef Inspectorat Tehnic-Gazier  

 Supravegherea Tehnică de Stat la obiectele din sectorul gazier 
DSST, Chișinău, str. 31 august, 1989 
Sp-st principal, adjunct șef, Șef inspectorat Tehnic-Gazier  

  Supravegherea Tehnică de Stat la obiectele din sectorul gazier; Participarea la      
  Elaborarea actelor normative și a procedurilor de audit tehnic 
  Audit tehnic la întreprinderile din sectorul temoenergetic 
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Activități și responsabilități 
principale 

Numele și adresa angajatorului  
Tipul activității sau sectorul de 

activitate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupațional 

Perioada  
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități 
principale 

 
Tipul activității sau sectorul de 

activitate 
 
 

  Certificare producției din sectorul temoenergetic 
  Certificarea sistemului de Calitate ala intreprinderile de producere a producției,    
  materialelor pentru complexul termoenergetic, 

Suport tehnic la elaborarea proiectului de Lege privind Securitatea Industrială. 
Transpunerea standardelor UE (Uniunii Europene) la producerea materialelor, 
utilajelor termoenergetice în Rep. Md, Implementarea tehnologiilor de montare a 
conductelor de gaze din PE. 
Membru a Comosiei de evaluare a specialștilor din sectorul gazier 
Membru a Comitetelor Tehnice de elaborare a actelor de reglementare tehnică la 
obectele complexului termoenergetic. 

  Servicii de asistenţă tehnică privind producerea materialelor  din PE pentru 
montarea conductelor de distribuția gazelorr naturale în Rep. Md. 
 

Ministrul Industriei și Energeticii 
 
an1991 - 2001 
Ingin. Superior, Specialist pricip., Dep. Energetic  
 
Participarea la elaborarea actelor de dezvoltare a complexului termoenergetic , 
procedurilor operaționale de alocare mijloacelor financiare în domeniul 
termoenergetic  
Chișinău,  B-dul Ștefan cel Mare și Sfînt 69,  
Suport tehnic la elaborarea proiectului de HG privind Elaborarea Strategiei de 
gazificare a  Rep.M 
Suport tehnic la elaborarea proiectului de HG privind extracția gazelor naturale pe 
teritoriul Rep. Mildova. 
Dezvoltarea capacităţii instituţionale a întreprinderilor de producere a utilajelor, 
echipamentelor termoenregetice în Rep. Md.. 
 Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a Industriei Rep. Md. 

Studii Studii postuniversitare   

Numele instituţiei de 
învăţământ Perioada 

  Academia de studii în domeniul de Administrare Publică  
 1993 – 1995   

Calificarea / diploma obţinută Seria A nr. 000079 / Administraţia publică centrală 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Studii politice de administrare publică centraă și locală 
Dezvoltarea si consolidarea culturii calităţii la nivelul sistemului de administrare 
publică centraă și locală 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

     Naţional / Internaţională  
 
 

Numele de învăţământ Universitatea Tehnică a Moldovei,  
Facultatea Ingineria construcțiilor 

Perioada   1995 – 1998 

Doctorantura  Instalații de termoficare 
 Sisteme de alimentare cu surse primare energetice 
 Echipamente și utilaje consumatoare de gaze naturale și lichefiate 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Naţional  

Perioada   1995 – 2000 

Calificarea / diploma obţinută Seria KB nr. 586143, Inginer ACGV,  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Sisteme de alimentare cu căldură 
Sisteme de alimentare cu gaze lichefiate  
Sisteme de alimentare cu naturale 
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Specializări și cursuri de 

instruire 
Perioada  

Calificarea/diploma obținută 
Discipline principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite 
Numele și tipul instituției de 

învățământ 
/furnizorul de formare 

Nivelul în clasificarea națională 
sau  

internațională 

 
 
 

  2001 
  Standardizarea – baza normativă a Cerificăriiării;   .  
   Examinarea cadrului normativ legala în domeniul standardizării naționale și UE. 
 
 DSM 
 
  
 Național/ Internaţional 

Perioada     2000 
 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 Pregătirea  întreprinderii  pentru  certificarea  sistemului  calităţii;       . 
  Cadrului normativ legala în domeniul certificării  sistemului  calităţii la     
  întreprinderi.     
   Sistemul național și internațional  de certificare (SM,  UE). 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 DIE al SM 
 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Naţional / Internaţional  

Perioada 
Calificarea / diploma obținută  

Disciplinele principale studiate/ 
competențe profesionale 

dobândite 
Numele și tipul instituție de 
învățământ /furnizorului de 

formare 
Nivelul în clasificarea națională 

sau internațională 
 

1999 
Certificat nr. 083 
 
Autorizație de Expertiză a documentației de proiect și de deviz, supravegherea 
tehnică a producției și obiectelor cu grad sporit de pericol din ramura gazificării 
 

 DIE al SM 
Național 

Specializări și cursuri de 
instruire 

 
Perioada  

Calificarea/diploma obținută 
Discipline principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite 
Numele și tipul instituției de 

învățământ 
/furnizorul de formare 

Nivelul în clasificarea națională 
sau  

internațională 
 

 
 

 
  
 
1997 
    Perfecționarea  calificației  în  domeniul  standardizării  și  metrologiei;   .  
    Examinarea cadrului normativ legala în domeniul standardizării  și  metrologiei  
 
  
 
 
 DSM 
 
   Național 
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Specializări și cursuri de 
instruire 
Perioada  

Calificarea/diploma obținută 
Discipline principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite 
Numele și tipul instituției de 

învățământ 
/furnizorul de formare 

Nivelul în clasificarea națională 
sau  

Internațională   
 

 

 
 

 1997 
    Expert - certificarea utilajelor termoenergetice, materialelor şi echipamentelor din    
  domeniul gazier şi transportarea produselor petrol. 
 
 
 DSM 
 
 Național/ Internaţional 

Specializări și cursuri de 
instruire 
Perioada  

Calificarea/diploma obținută 
Discipline principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite 
Numele și tipul instituției de 

învățământ 
/furnizorul de formare 

Nivelul în clasificarea națională 
sau  

internațională 

 
 1997 
     Expert - auditor în domeniul - ”Certificartea producției”; al Sistemului Național  
  de Certificare al Republicii Moldova, UE; 
 
 DSM 
 
   
 
 Național/ Internaţional 

 
Specializări și cursuri de 

instruire 
Perioada  

Calificarea/diploma obținută 
Discipline principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite 
Numele și tipul instituției de 

învățământ 
/furnizorul de formare 

Nivelul în clasificarea națională 
sau  

internațională 

 
 

 
 1997 
    Perfecționarea  calificației  în  domeniul  standardizării  și  metrologiei;   .  
     Examinarea cadrului normativ legala în domeniul standardizării  și  metrologiei  
 
 DSM 
 
  Național 

  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european   Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  5 Rusa 5 Rusa 5 Rusa 5 Rusa 5 Rusa 

Limba  4 Franceza 4 Franceza 3 Franceza 3 Franceza 3 Franceza 

  3 Engleza 3 Engleza 3 Engleza 3 Engleza 3 Engleza 

Competenţe şi abilităţi sociale Sociabil, comunicabil, respestarea coordonatelor limită, 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Cunoașterea calculatorului, sistemul de operare Office 

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria A,B,C 

  

  

 


