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CURRICULUM VITAE

Informaţii personale:

NumelPrenume/: Melnic Alexandr

Data/Anul naşterii: 27 ianuarie 1989

Naţionalitate: Republica Moldova

Locul naşterii: Mun.Chişinău

Starea civilă: Celibatar

Adresa de corespondenţă: mun. Chişinău, b.d. Bănulescu-Bodoni 45, of.18.

Telefoane de contact: 069-30-55-96

Email: civil@mail.ru

Experienţă profesională:

~ 2014 - prezent Avocat;

~ 2014 - Mediator;

~ Ianuarie 2013 - prezent: reprezentant al Asociaţiei Obşteşti "Oficiul

Republican al Dreptului de Autor";

~ 2012 - 2014 : Jurist Companii de Construcţii;

Educaţie şi formare:

~ 2012- 2014: studii de master, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea

de drept, Specializare drept civil. Titlul Master în Drept. Media generală

9,74;

~ 2008 - 2012: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de drept

(specialitatea - drept civil). Licenţiat în drept;

~ 2012 - Pactica de stat efectuată în cadrul Biroul asociat de avocaţi

ProVeritas'"" ,
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~ 2011 - Practica de licenţă efectuată în cadrul Procuraturii sect. Rîşcani, Mun.

Chişinău;

~ 2011 - Practica de licenţă efectuată în cadrul Judecătoriei sect. Rîşcani, Mun.

Chişinău;

~ 2008 - Absolvent al Liceului teoretic Alexei Mateevici din or. Cricova,

Mun.Chişinău, Profil Real, Media Generală 9,60;

~ 2009 - Locul II la Olimpiada Naţională la disciplina Dreptul Muncii,

Organizată de Universitatea de Stat din Moldova;

Domeniile de interes:

~ Dreptul proprietăţii intelectuale;

~ Drept civil;

~ Management, Marketing, Vînzări;

~ Dreptul contractelor şi obligaţiilor;

~ Drept comercial;

Limbi (scris, vorbit, citit):

~ Română (limba maternă);

~ Rusă (fluent);

~ Engleză (slab).

Permis de conducere: Categoria B şi C.

Automobil personal.

Alte aptitudini şi competente organizatorice şi tehnice:

~ abilitatea de a investiga, analiza şi rezolva problemele;

~ abilităţi analitice şi de diagnosticare;

~ abilităţi de negociere;
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~ calculator: ablilităţi În utilizarea calculatorului şi a aplicaţiilor soft;

~ cunoştinţe În utilizarea pachetului Oftice, internet, Excel s.a.;

~ aptitudini interpersonale: capacitatea de a motiva şi încuraja echipa din care

fac parte, fie în calitate de coechipier, fie În calitate de lider.

Calităţi: seriozitate, onestitate, punctualitate, spirit organizatoric, lucrul în echipă,

spirit de iniţiativă, perseverenţă, puterea de a Învăţa repede lucruri noi şi a mă

adapta cu uşurinţă la situaţii noi, sociablilitate şi claritate şi coerenţă în exprimare.

Hobby: fotbalul, Înotul, internet, muzică, jocuri logice.
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