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Andrei Negruța 

Data și locul nașterii: 17.06.1972, or. Tiraspol, RSS Moldovenească 

 

Studii 

2004 - 2008 – Academia Rusă de Administrare Publică pe lângă Președintele Federației Ruse (actual 

Academia Rusă de Economie Națională și Administrare Publică pe lângă Președintele Federației Ruse), or. 

Moscova, la specialitatea „Asistența juridică a economiei de piață”, calificarea – Jurist.  

1999 - 2003 – Universitatea Nouă din Rusia, or. Moscova, la specialitatea „Finanțe și Credit”, calificarea – 

Economist. 

1987 - 1992 – Tehnicumul de auto-drumuri din Chişinău, „Economia, organizarea transportului şi dirijarea 

circulației” (tehnician exploatator). 

 

Experiența de muncă 

Mai 2018 – până în prezent – Președintele asociației obștești „CETESTA”, Republica Moldova 

2012 – până în prezent – activitate de întreprinzător în Germania, Polonia și Federația Rusă în domeniul 

consultanței juridice, financiară și de management în sfera alimentației publice, reconstrucției și construcției 

de clădiri și spații de locuit. 

2008 – 2012 – activitate de întreprinzător în or. Soci, Federația Rusă, în domeniul alimentației publice, 

construcției, reconstrucției și gestionării obiectelor imobiliare locative şi comerciale. 

Iulie 2006 – 2008 – angajat pe bază de concurs în structurile autorității de stat și municipale în funcția de 

Șef de sector pe or. Soci și or. Tuapse al Departamentului Supraveghere Financiar-Bugetară ținutul 

Krasnodar, apoi – vicepreședinte al raionului Hostinski or. Soci, Federația Rusă.  

Mai 2005 – Aprilie 2006 – angajat pe bază de concurs în funcția de consultant principal al Direcției 

Teritoriale a Serviciului Federal pentru Supraveghere în domeniul protecției consumatorilor și bunăstării 

umane „Rospotrebnadzor pe districtul autonom Hantî-Mansiisk - Iugra”, Federația Rusă. 

2001 – 2005 – fondator și redactor-șef al „Ziarului publicitar-informativ – RING” și al studioului de 

televiziune, or. Pîti-Iah, Federația Rusă. 

2000 – 2005 – cofondator și director general al companiei farmaceutice regionale SRL „Adonis”, or. Pîti-

Iah, Federația Rusă. 

1996 – 1999 – Director al filialei din or. Pîti-Iah a SRL „Asia Fruct Inter”, or. Moscova, și director general 

al Corporației Multiramurale SRL „Soiuz-Servis”, or. Pîti-Iah, Federația Rusă. 

1992 – 1996 – mecanic-șef în cadrul Asociației de producție SAD „Iuganskneftegaz”, inginer coordonator 

pentru aprovizionarea tehnico-materială și șef al sectorului de transport auto, or. Pîti-Iah, Federația Rusă. 

 

 

 

 



Studii și proiecte suplimentare 

Mai 2013 – cursul „Fundamentele gândirii puternice”. Centrul analitic „RESULTAT”, or. Tallinn, Estonia. 

Iunie 2009 – instruire în cadrul programului „Tehnologii acmeologice de dezvoltare cognitivă a 

personalității”. Academia Internațională de Științe Acmeologice, or. Moscova, Federația Rusă. 

În anul 2003 împreună cu Universitatea de Stat din Tiumeni în cadrul proiectului „Probleme social-

economice de dezvoltare a regiunii” au fost propuse următoarele soluții pentru dezvoltarea or. Pîti-Iah:  

− Elaborarea soluțiilor pentru problemele privind relațiile organelor de autoadministrare locală ale or. 

Pîti-Iah cu subiecţii businessului mic şi mijlociu. 

− Proiectul privind reorganizarea transportului de pasageri. 

− Elaborarea planului de utilizare mai productivă a proprietății municipale după exemplul complexului 

de comerț cu ridicata și cu amănuntul „Baza Taiojnaia”. 

2001 – absolvirea cursului și obținerea calificării „Consultant de securitate a personalului”. Centrul analitic 

informațional „ECSD-nelmar”, or. Tallinn, Estonia 

1994 – Școala Internațională de Business, or. Moscova, Federația Rusă.  

 

Grade științifice și premii: 

Gradul profesional de „Doctor în economie” conferit de Comitetul Internațional de acreditare și atestare 

academică. 

Decorat cu Ordinul „Pentru credință și fidelitate”, Federația Rusă. 

Decorat cu medalie și diplomă din partea Fondului Internațional de Caritate „Mecenatul secolului”, or. 

Moscova, Federația Rusă. 

Decorat cu diplome din partea președintelui Administrației ținutului Krasnodar, primarilor or. Soci și or. 

Pîti-Iah, Guvernului districtului autonom Hantî-Mansiisk – Iugra, șefului Direcției Teritoriale 

„Rospotrebnadzor pe districtul autonom Hantî-Mansiisk - Iugra” și al Organizației Obștești a Invalizilor din 

districtul autonom Hantî-Mansiisk – Iugra, Federația Rusă. 

Decorat cu ceas nominal lui Președintele Federației Ruse Vladimir Putin. 

Patru ani la rând laureat al premiului „Anul sportiv”, or. Pîti-Iah, Federația Rusă. 

Laureal al premiului „Elita sportivă - 2000” districtul autonom Hantî-Mansiisk – Iugra.  

 

  


