
 

 

 

 

 

 

Curriculum Vitae 

Informații 

personale 

 

 

 

 
Nume, prenume CUCULESCU Andrei 
Cetățenie: Republica Moldova 

Anul naşterii: 12.12.1954 

Starea familiară: Căsătorit, doi copii 

E-mail: cuculescu@asd.md 
 

Experiență 

profesională 

  

 2017 - 

prezent 

2007 - 2017 

2006 - 2007 

2005 - 2006 

 

 

2003 - 2005 

 

2002 - 2003 

 

2001 - 2002 

 

2000 - 2001 
 

1998 - 2000 
 

1997 - 1998 

1996 - 1997 

1992 - 1996 

 

1987 - 1992 

Director general, Î.S. ”Administrația de Stat a 

Drumurilor”;  

Șef Direcție drumuri și poduri, MTID; 

Șef Departament, ”Universinj” SRL; 

Șef Direcție principală dezvoltare regională, 

Agenția de dezvoltare regională din Republica 

Moldova; 

Viceministru, Ministerul transporturilor și 

comunicațiilor, MTC; 

Director, Direcția construcție și întreținere a 

drumurilor, MTC; 

Director general adjunct, Î.S. ”Administrația de Stat 

a Drumurilor”; 

Director, Direcția principală construcție și 

întreținere a drumurilor, MTC ; 

Șef Direcție edilitară Î.M. ”Regicom”, primăria 

mun. Chișinău; 

Șef adjunct S.A. ”Drumuri-Chișinău”; 

Șef Î.S. ”Drumuri”; 

Șef Direcție planificare și producere ”Asociația 

Autodrum Chișinău”; 

Șef grup proiectare IP MOLDGHIPROAVTODOR; 
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1982 - 1987 

1981 - 1982 

 

1978 - 1981 

Colaborator științific, șef de laborator, lector UTM; 

Șef Secție planificare și producere ÎM 

Chișiniovremdorstroi, or. Chișinău; 

Colaborator științific, șef de laborator, lector UTM. 

 
 

Alte activități 2017 – 

prezent 

 

 

 

 

2010 - 2016 

 

 

2013 

Membru al comisiei de atestare tehnico-profesională 

a diriginților de șantier, responsabililor tehnici și 

personalului de specialitate din laboratoarele de 

încercări în construcții, ordinul Ministrului 

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, nr. 12 din 

23.01.2017; 

Secretar Național al Coridorului de Transport 

Europa Caucaz – Asia (TRACECA), H.G. 1155 din 

20.12.2010; 

Membru al Comisiei de stat pentru rezervele de 

substanţe minerale larg răspândite, H.G. 259 din 

12.04.2013, anexa 3; 

Membru a două comitete tehnice pentru 

examinarea și aprobarea normelor tehnice în 

construcții: 

1) CT-C 04 Urbanism și amenajarea teritoriului; 

2) CT-C 06 Construcții hidrotehnice, rutiere și 

speciale. 

 
 

Educație și 

formare 

1973 - 1978 UTM, Facultatea UA, specialitatea drumuri auto, 

calificarea Inginer al căilor de comunicație, 

specialitatea drumuri auto; 

  
 

 

 

Formare 

continuă 

Octombrie 2016  

 

Noiembrie 2014 

 

Septembrie 2014 

 

 

 

Noiembrie 2012 

 

Noiembrie 2011 

Noiembrie 2010 

 

BM Utilizarea Metodologiei RED la estimarea 

eficienței economice a proiectelor la drumuri; 

Planificarea acțiunilor pentru securitatea 

circulației rutiere, 

Consolidarea legislației naționale în domeniul 

portual la primirea navelor și deșeurilor de pe 

acestea; 

Facilitarea comerțului și transportului pe 

coridorul TRACECA; 

Utilizarea instrumentelor moderne de 

planificare în gestionarea drumurilor; 

Implementarea observatorului național în caz 



 

Septembrie - 

octombrie 2010  

 

Martie 2010  

 

Februarie 2008  

 

Septembrie – 

octombrie 2000 

1979 și 1986 

de dezastre, inventarierea și sistematizarea 

riscurilor; 

Experiența SUA în domeniul drumurilor și 

transportului auto; 

Noțiuni de management de proiect și condiții 

de contract FIDIC; 

Managementul schimbărilor și dezvoltarea 

organizațională; 

Suedia SweRoad Managementul și 

administrarea întreținerii drumurilor 

 
 

Mențiuni 
 

Ordinul ”Gloria Muncii”, Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 618 din 29.10.2010; 

”Почетный Дорожник СНГ”, Decizia Consiliului 

Interguvernamental al Drumarilor nr. 8 din 08.12.2014; 
 

Abilități 

profesionale 
 

 

Manageriale 

 

 

 

Proiectare, 

construcție și 

supervizarea 

lucrărilor în 

construcție 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborare 

norme tehnice 

în domeniul 

drumurilor 

Experiență vastă în management (șef și șef adjunct al 

întreprinderilor, șef de direcții în administrația publică centrală, 

viceministru); 

 

Experiență vastă în proiectare, construcție și supervizare a 

lucrărilor în domeniul construcțiilor: 

Certificat de atestare tehnico-profesională ”Proiectant” seria 

2007 - P, nr. 1202 

a) drumuri și piste de aviație; 

b) poduri. 

Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2016-RT, nr. 

2333 

Responsabil tehnic 

 1) Construcții civile, industriale și agrozootehnice; 

 2) Construcții rutiere, a) drumuri și piste de aviație, b) poduri.  

Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2016-DȘ, nr. 

2577  

Diriginte de șantier 

1) Construcții civile, industriale și agrozootehnice, 

2) Construcții rutiere, a) drumuri și piste de aviație, b) poduri. 

Coautor la elaborarea și ajustarea a mai mult de 20 de instrucțiuni, 

norme tehnice și standarde, inclusiv a normativului de proiectare 

a drumurilor 

 



 

Activitate 

științifică 
 

Raționalizare și 

implementare a 

tehnologiilor 

moderne 

 

Limbi vorbite 

 

 

 

Alte abilități 

 

14 publicații în revistele de specialitate. 

 
 

Peste 20 de propuneri de raționalizare și 11 propuneri de 

tehnică nouă 

 

 

Română - limba maternă; 

Franceză; 

Rusă. 
 

Utilizarea calculatorului (Word, Excel, Power Point, etc.) 

Permis de conducere, categoriile A, B, C. 

 

 


