
 

  
 

  
Curriculum Vitae 

 
 

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Pranețchii Ilia  
Adresa(e) Mun. Chişinău (Republica Moldova)  
Tel. Mobil: (+373) 68 155 173 

E-mail(uri) iliapranetchii@yahoo.com 

Data naşterii 04 februarie 1989 

Sex Masculin 

Loc de muncă vizat / 
Domeniu ocupaţional 

Sfera Juridică 

Educaţie şi formare  

Perioada 2005 - 2009  
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de Licență 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare Colegiul Internațional de Administrare și Business. 

Perioada 2009 - 2013  
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de Licență 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
Universitatea de Stat din Moldova, profilul – Drept, specialitatea - Drept 
Internațional. 

Experienţa profesională  

Perioada 2013 → 2014 
Funcţia sau postul ocupat Consultant, Ministerul Justiţiei, Direcţia Relaţii Internaţionale şi Integrare 

Europeană, Secţia Tratate şi Integrare Europeană 
Activităţi si responsabilităţi 

principale 
 
 
 

 

Avizarea proiectelor actelor normative prin care urmează a fi ratificate, aprobate,          
acceptate tratatele internaţionale de către Republica Moldova sau la care urmează să            
adere; examinarea documentelor ce ţin de domeniul de activitate; monitorizarea          
implementării acţiunilor ce se conţin în Planul de Acţiuni IPAP RM-NATO;           
contribuirea la asigurarea realizării şi implementării politicilor şi procedurilor moderne         
de integrare europeană, cooperarea cu alte autorităţi în vederea monitorizării          
procesului de integrare europeană, etc. 
 

Perioada 2014 → 2016 
Funcţia sau postul ocupa Consultant, Ministerul Justiţiei, Direcția Agent Guvernamental 

 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Avizarea proiectelor și/sau acordarea asistenței cu caracter juridic la solicitarea 
autorităților publice și altor organe de resort privind aplicabilitatea prevederilor 
Convenției și explicarea principiilor relevante din jurisprudența Curții Europene; 
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participarea la lucrările din cadrul organizațiilor internaționale, ale comisiilor 
bilaterale și multilaterale, precum și în cadrul altor autorități și instituții în domeniul 
justsiției, etc. 

 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Justiţiei 
Str. 31 august 1989, nr. 82, mun. Chişinău (Republica Moldova) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Funcţionar public/ activitate juridică 

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute 
Autoevaluare 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Rusă C2 Utilizator 
experimentat  C2 Utilizator 

experimentat  C2 Utilizator 
experimentat  C2 Utilizator 

experimentat  C2 Utilizator 
experimentat  

Engleză C2 Utilizator 
experimentat  C2 Utilizator 

experimentat  C2 Utilizator 
experimentat  C2 Utilizator 

experimentat  C2 Utilizator 
experimentat  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

Competenţe şi abilităţi sociale - Motivare; 
- Dinamism; 
- Spirit creativ; 
- Spirit de echipă; 
- O bună capacitate de comunicare. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Seriozitate; 
- Punctualitate; 
- Responsabilitate; 
- Spirit organizatoric; 
- Abilităţi de coordonare; 
- Capacitate de sinteză şi analiză. 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Word, Explorer, Excel, Power Point, Outlook. 

Alte competenţe şi aptitudini Hobby-uri: sport, culturi străine, lectura. 

Permis de conducere Tip B  
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