
 

PERSONAL INFORMATION Chiper Carolina 
 

 

 

 

  

Sex Fem | Date of birth 13/02/1978 | Nationality Republic of Moldova  

Marital Status   căsătorită, 2 copii 

 

 
WORK EXPERIENCE 

 

 

JOB APPLIED FOR 
  

Director general  
CIE Moldexpo S.A 
Chisinau, str. Ghioceilor, 1, Republica Moldova 

 Organizarea şi desfăşurarea manifestărilor expoziţionale în ţară şi peste hotare 
 Promovarea afacerilor clienţilor prin intermediul acţiunilor promoţionale, internet-resurselor 

etc. 
 Organizarea şi desfăşurarea conferinţelor, seminarelor, prezentărilor, programelor de afacer 

etc. 
 Elaborarea, designul, proiectarea şi montarea standurilor expoziţionale 
 Darea în chirie a spaţiului şi echipamentului expoziţional  

 
 
Director general interimar  
CIE Moldexpo S.A 
Chisinau, str. Ghioceilor, 1, Republica Moldova 

 Organizarea şi desfăşurarea manifestărilor expoziţionale în ţară şi peste hotare 
 Promovarea afacerilor clienţilor prin intermediul acţiunilor promoţionale, internet-resurselor 

etc. 
 Organizarea şi desfăşurarea conferinţelor, seminarelor, prezentărilor, programelor de afacer 

etc. 
 Elaborarea, designul, proiectarea şi montarea standurilor expoziţionale 
 Darea în chirie a spaţiului şi echipamentului expoziţional  

 
 
Șef al  direcției evenimente de afaceri, târguri și expoziții 

      Iulie 2020 - prezent 
        
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
      Mai –Iulie 2020 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Ianuarie 2016-Mai 2020 

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova 

MD2004, Chisinau, bd. Ștefan cel Mare 151 
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EDUCATION AND TRAINING 
 

Organizarea tîrgurilor și expozițiilor  la nivel național și internațional; 
 Organizarea e standurilor de țară la expozițiile internaționale; 
 Organizarea concursurilor pentru agenți economici”; 
 Organizarea evenimentelor pentru bussines; 
 Coordonarea și organizarea misiunilor economice peste hotare, vizite de studii, forumuri bilaterale, 

conferințe, intrevederi B@B, prezentări de companii, programe de afaceri; 
 Cooperarea cu instituțiile precum  EUROCHAMBERS, Camere de Comerț și Industrie de peste hotare, 

etc; 
 Coordonarea organizării vizitelor delegațiilor oficiale peste hotare;   
 Asigurarea tuturor proceselor administrative și organizaționale ale expozițiilor și 
  evenimetelor business; 
 Gestionarea activității direcției, planificarea activităților, planificare și anaziză economicăa 

evenimentelor, întocmirea rapoartelor, gestionarea fluxului de documente ; 
 Negocierea contractelor; 
 Elaborarea platformei expoțiilor virtuale; 
 Membru al grupurilor de lucru la nivel ministerial în organizarea și participarea la expoziții; 

 

Business or sector Organizare expoziții și evenimente de afaceri  

Manager în  direcția târguri și expoziții Septembrie 2003-Ianuarie 2016 
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova 

MD2004, Chisinau, bd. Ștefan cel Mare 151 
 Organizarea, tîrgurilor, expozițiilor, seminarelor și prezentărilor de companii;  
   Suport informațional expozanților locali și internaționali; 
 Elaborarea conceptelor expozițiilor și condițiilor de participare; 
 Organizarea participării agenților economici la expozițiile internaționale; 
 Organizarea concursurilor; 
  planificarea activităților, planificare și anaziză economică,  

Întocmirea rapoartelor,; 
 
Business or sector Organizare expoziții  

 
 
 

August 2000-Septembrie 2003 

 
 
Manager  
 

Casa de Comerț  “BelMoldIntegratia” 
str., Chisinau Muncesti 181 
 

 Promovarea produselor pe piață 
 consultarea întreprinderilor locale și străine în  identificarea potențialilor parteneri 
 informarea despre piața Belorusă 
 logissuport logistic pentru exportul produselor 

 
Business or sector Marketing  
 



 

PERSONAL SKILLS 
 

 

 

 

 

Septembrie  1995 – Iunie 2000 
 
 

                    
26  - 27 Noiembrie 2015 

 
 

Mai .2015 
 
 
 

04-06 Martie 2014 
 
 
 
 
 

22 May 2012 
 
 
 

November 2006 
 
 

Economist-manager, Univesitatea Agrară de Stat din Moldova 
 
 
 
Training “ Conducerea prin comunicare efectivă” 
 Dr. Karl Does 
SES expert, Germany 
 
Training  “ Managementul  schimbării” 

Dr. Karl Does  
SES expert, Germany 
 

Formarea organizațiilor de business în managementul proiectelor s-a concentrat pe 
regulile administrative și financiare ale UE și principiile de bază ale managementului de 
proiect: 
- Finanțare UE 
- Ciclul de management al proiectului 

Proceduri administrative și financiare 
 EUROCHAMBRES 
 
Training ”Eventmanagement”  
Dr. Anke Cimdars 
German Committee on Eastern European Economic Relations 
 
Training “ Planning and organizing exhibitions, fairs, conferences and other events” 

Moldovan-German partnership project in Business 
 

Mother tongue(s) Română 
  

UNDERSTANDING  SPEAKING  WRITING  Other language(s) 

Listening  Reading  Spoken interaction  Spoken production   

Rusă C2 C2 C2 C2 C2 
  

Engleză B2 B2 B2 B2 B2 
 Replace with name of language certificate. Enter level if known. 
 Levels: A1/A2: Basic user – B1/B2: Independent user – C1/C2 Proficient user 

Common European Framework of Reference for Languages 

Communication skills  Comunicarea și cooperarea cu reprezentații administrației centrale și  locale, parteneri de 
afaceri 

 Experiență vastă cu diverse companii și clienți în organizarea afacerilor 
 Experiență în organizarea forumurilor de afaceri investiționale 
 Experiență în organizarea intrevederilor de matchmaking, evenimente business, expozițiilor, 

vizitelor de studio, lucru în echipă în implimentarea proiectelor . 

Organisational / managerial skills  Calități de lider 
 Competențe în organizarea evenimentelor de  brokerage și  matchmaking  
 Competențe în organizarea trainingurilor și seminarelor 
 Competențe de lider de echipă  în implementarea proiectelor internaționale 
 Atitudine profesională față de toate activitățile implicate 

Job-related skills  Organizarea concursurilor :  
 Marca comercială a anului 
 Premiul pentru realizări în domeniul calității 

  

SELF-ASSESSMENT Digital competence 

Information 
processing Communication Content 

creation Safety Problem 
solving 
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ADDITIONAL INFORMATION 
 

Specific experience in the region (if any):  
Country Date from - Date to 

CCI Belgium 08.02-11.02.17 
CCI Czeh Republic 05.04-08.04.17 

 Utilizator profesional Utilizator 
profesional 

Utilizator 
profesional 

Utilizator 
profesional 

Utilizator 
profesional 

 Levels: Basic user  - Independent user  -  Proficient user 
Digital competences – Self-assessment grid  

Project experience   Date from – Date to Project Position 
Septembrie 2013 
-JIanuarie 2015 

Consolidarea capacităților IMM-urilor 
din Moldova și Regiunea 
transnistreană prin participarea la 
expozițiile internaționale UNDP 

Manager expoziție 

Mai 2013-Mai 
2015 

“e-Fairs & Trade Networking”      
BLACK SEA CBC Program   

Personal tehnic 

April-June  2015 Vizită de studiu in Italia, Expoziția 
Mondială, SME Roadshow activity 
East Invest Project, 
EUROCHAMBRES 

EaP Junior 

Septembrie 
2015-Decembrie 
2016 

Organizarea vizitei de studiu 
pentru producătorii din Moldova 
de biomasă solidă. UNDP, 
Moldova Energy and Biomass 
Project  
 

Project executive 
coordinator 

June 2018-
Januari 2019 

Oxford Policy Management 
Project support 8 company form 
Transnistrian Region to build the 
business capacity  

Trainer, Coaching 

November 
2019- 
June 2020 

WEglobal 
Support to Quality Infrastructure 
Framework within the DCFTA 
context in the Republic of Moldova 

Trainer, Coaching 

 



   Curriculum Vitae  Chiper Carolina  
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