
Valeriu Caisîn 

Data nașterii: 04/10/1968  Cetățenie: moldoveană  Gen: Masculin  

(+373) 023521959  (+373) 60102396  caisin.v.orhei@gmail.com  

Skype: valeriu.caisin  str.V. Lupu. 166. or. Orhei, 3505, ORHEI, Moldova  

Despre mine: Inginer silvic 

1990 – 1991 
MAISTRU SILVIC – OS VULCĂNEȘTI, GS CAHUL 

Organizarea activității de producție a șase cantoane silvice în cadrul sectorului. 

Cahul, Moldova  

1998 – 1998 
INGINER PROIECTANT – INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI AMENAJĂRI SILVICE 

Implementarea produsului informatic APVPROD pentru verificarea actelor de punere în valoare a masei
lemnoase în cadrul parchetelor de exploatare.  

Chișinău, Moldova  

1998 – 1999 
INGINER FOND FORESTIER – REZERVAȚIA "CODRII" 

Organizarea activităților de producție în cadrul fondului forestier gestionat de rezervația "Codrii".  

Lozova, Moldova  

1999 – 2012 
INGINER SILVIC-ȘEF – REZERVAȚIA "CODRII" 

Activitate administrativă în cadrul Rezervației "Codrii" 

Lozova, Moldova  

2012 – 2019 
VICEDIRECTOR ȘTIINȚIFIC AL INSTITUTULUI DE CERCETĂRI ȘI AMENAJĂRI SILVICE – INSTITUTU
L DE CERCETĂRI ȘI AMENAJĂRI SILVICE 

Chișinău, Moldova  

05/02/2018 – 31/12/2018 
MANAGER PROIECT – ICAS 

Inventarierea fîșiilor riverane de protecție a apelor pentru râurile Botna, Cahul, Nîrnova, Ciuluc, Ciuhur,
Căinar.  

Chișinău, Moldova  

03/09/2019 – 03/12/2019 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

mailto:caisin.v.orhei@gmail.com


DIRECTOR AGENȚIA MOLDSILVA – MADRM 

- Asigurarea realizării misiunii și îndeplinirea funcțiilor Agenției, în domeniul silviculturii și cinegeticii, în
conformitate cu aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției ”Moldsilva”,
structurii și efectivului-limită ale acesteia;
- Organizarea și conducerea activității Agenției.
- Coordonarea și controlul activității structurilor teritoriale desconcentrate ale Agenției;
- Organizarea și implementarea sistemului de management financiar și control, precum și răspundere
managerială pentru administrarea bugetului Agenției și a patrimoniului public aflat în gestiune;
- Stabilirea obligațiilor directorilor adjuncți și ale șefilor subdiviziunilor structurale din cadrul Agenției,
- Numirea în funcții publice, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor
publici din Agenție, în condițiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul
funcționarului public;
- Conferirea gradelor de calificare funcționarilor publici, acordarea stimulări și aplicarea sancțiunilor
disciplinare personalului Agenției, în condițiile legii;
- Aprobarea sau modificarea statului de personal și schemei de încadrare ale Agenției în limitele fondului
de retribuire a muncii și ale structurii și efectivului-limită stabilite de Guvern;
- Aprobarea regulamentelor, planurilor anuale de activitate și bugetele subdiviziunilor teritoriale ale
Agenției;
- Exercitare altor atribuții corespunzător cu funcțiile atribuite, în conformitate cu prevederile actelor
legislative speciale ce reglementează relațiile în subdomeniile sau în sferele de activitate.

Chișinău, Moldova  

2019 – ÎN CURS 
VICEDRECTOR ȘTIINȚIFIC – INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI AMENAJĂRI SILVICE 

Chișinău, Moldova  

01/06/2020 – 30/10/2020 – CHISINAU, Moldova 
MANAGER PROIECT „RESTORING DANUBE DELTA WETLANDS AND STEPPE” – AO VERDE E
MOLDOVA 

Proiectul „Restoring Danube Delta wetlands and steppe” ca parte a Programului Peisajelor Pereclitate,
finanțat de Arcadia și Rewilding Europe. 
Scopul Proiectului este de restabilire a integrității ecologice și de funcționare a ecosistemelor arvatice și
terestre în regiunea Deltei Dunării - Rezervația Biosferei Prutul de Jos și crearea condițiilor pentru revenirea
faunei sălbatice, în cadrul preocupărilor de revenire la economia verde a țărilor Moldova, Romania și
Ukraina.

23/12/2021 – ÎN CURS – ORHEI 
DIRECTOR INTERIMAR – INTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURĂ ORHEI 

Conduce activitatea și asigură funcționarea eficientă a întreprinderii
Asigură executarea deciziilor Fondatorului și ale Consiliului de administrație
Organizează îndeplinirea programului de producție, a obligațiunilor contractuale și de alt gen ale
Întreprinderii
Dirijează activitatea serviciilor și specialiștilor în vederea asigurării unei funcționări stabile și eficiente
a Întreprinderii, utilizării maxime a capacităților de producție, producerii bunurilor materiale,
executării lucrărilo, și prestării serviciilor de calitate înaltă, reducerii cheltuielilor materiale și de
muncă, în activitatea de producție și sporirii rentabilității Întreprinderii
Prezintă Consiliului de administrație informația despre rezultatele controalelor efectuate de organele
abilitate, inclusiv deficiențele depistate, precum și planul de acțiuni privind corectarea abaterilor și
înlăturarea deficiențelor identificate
Prezintă Fondatorului și Consiliului de administrație darea de seama anuală cu privire la rezultatele
activității economico= financiare a Înrepreinderii, raportul Comisiei de cenzori și raportul auditorului
Asigură elaborarea și actualizarea anuală a planului trienal de afaceri și îl prezintă spre aprobare
Consiliului de administrație
Asigură regenerarea, paza, protecția,ameliorarea stării de sănătate a păduri, îngrijirea și sporirea
productivității lor, conservarea și ameliorarea biodiversității forestiere, sporirea fertilității solurilor
forestiere, organizarea folosirii și ținerea evidenței pădurilor

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 



Îndeplinirea altor obligațiuni de funcție

1975 – 1985 – sat. Pelinei ; rn. Cahul, Moldova 
ATESTAT – Școala generală 

1985 – 1989 – Camenca, Moldova 
DIPLOMĂ (CU MENȚIUNE) – Tehnicumul de pomicultură și legumucultură "Ion Soltîs" 

Curicula generală pentru specialitatea silvicultură 

Maistru silvic  

1990 – 1993 – Campulung Moldovenesc, România 
DIPLOMĂ TEHNICIAN SILVIC – Școala postliceală în cadrul Liceului Silvic Câmpulung
Moldovenesc, România 

Curicula școlară conform programei pentru specialitatea silvicultură și exploatări forestiere  

Tehnician silvic  

1993 – 1998 – Suceava, România 
DIPLOMĂ DE LICENȚĂ (INGINER SILVIC) – Facultatea de Silvicultură a Universității "Ștefan cel
Mare" 

Curicula facultății de silvicultură  

Inginer silvic  

1998 – 2002 – Chișinău, Moldova 
DIPLOMĂ (DOCTOR ÎN BIOLOGIE) – Grădina botanică (Institut) a AȘM 

19/05/2014 – 24/05/2014 – B-dul Eroilor nr. 29, Cod postal 500036, Brașov, România, BRAȘOV, România 
CURSURI DE PERFECȚIONARE PENTRU CADRELE DE CONDUCERE DIN SECTORUL FORESTIER.
CERTIFICAT DE ABSOLVIRE – Universitatea Transilvania din Brașov Facultatea de Silvicultură și
Exploatări Forestiere 

◦ 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ



Limbă(i) maternă(e):  ROMÂNĂ 

Altă limbă (Alte limbi):  

COMPREHENSIUNE VORBIT SCRIS

Comprehensiune
orală Citit Exprimare scrisă Conversație

RUSĂ C2 C2 C2 C2 C2

FRANCEZĂ B2 B2 A2 A2 A2

ENGLEZĂ B2 B2 C1 C1 B2

Niveluri: A1 și A2 Utilizator de bază B1 și B2 Utilizator independent C1 și C2 Utilizator experimentat

Competențe organizatorice 

bune competențe de organizare dobândite ca vicedirector științific al ICAS, responsabil cu
organizarea activictății cercetătorilor șiințifici;
leadership (responsabil al unei echipe compuse din 21 de angajați din cadrul ICAS, în prezent
conducător al unei echipe de 161 de angajați ai IS ORHEI)    

Competențe de comunicare și interpersonale 

bune abilități de comunicare dobândite în urma experienței mele ca administrator 

Competențe dobândite la locul de muncă 

o bună cunoaștere a proceselor naturale în cadrul ariilor protejate gestionate de Agenția "Moldsilva";
bun organizator (ca manager de proiect,am fost responsabil de implementare bugetului proiectului
în cadrul Rezervației Biosferei Prutul de Jos.
bun organizator al procesului de producție în cadrul IS ORHEI

COMPETENȚE LINGVISTICE 

COMPETENȚE ORGANIZATORICE 

◦ 

◦ 

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE 

◦ 

COMPETENȚE DOBÂNDITE LA LOCUL DE MUNCĂ 

◦ 
◦ 

◦ 



Experiență internațională 

6-7 decembrie 2001 – Geneva, Elveția – Intîlnirea experților naționali pe problema elaborării posibilelor
scenarii de dezvoltare a sectorului forestier mondial;
16-18 noiembrie 2005 - Berlin, Germania – Intîlnirea experților pentru pregătirea Acordului internațional în
domeniul pădurilor de la New York, februarie 2006;
24 aprilie -15 mai, 2008 – Beijing , China – Universitatea de silvicultură, Seminar " Administrarea duabilă a
resurselor forestiere ";
16 noiembrie 2009 – present – Consultant în relații cu publicul din Cadrul Programului ENPI- FLEG. Oficiul
ENPI-FLEG Moldova;
1 noienbrie 2010- present – Consultant în domeniul pădurilor. Oficiul "Schimbarea climei", Chișinău;
1 noienbrie 2010- present – Consultant în domeniul estimării stocului de carbon din plantațiile silvice.
Proiectul "Conservarea solului din R. Moldova", Chișinău;
1 august 2012- present – Expert în cadrul Progamului de elaborare a Sistemului Informatic Național în
domeniul Silviculturii din R. Moldova", Blom Service, Chișinău ; Dezvoltarea proiectului "Trasabilitatea
lemnului în Moldova"
15 martie 2015 - prezent - Coordonatorul național al Programului EUFORGEN în Republica Moldova.
25 aprilie 2014 - 25 februarie 2016 Asistent proiect "Consolidarea rețelei de arii naturale protejate pentru
protecția biodiversității și dezvoltare durabilă (SD) în Delta Dunării (DD) și Regiunea Prutului de Jos (RPJ) -
PAN Nature"
25 februarie 2016- prezent Coordonator din partea Agenției Moldsilva a activităților de creare și funcționare
a Rezervațieie Biosferei Prutul de Jos.
01 iunie 2020 - 31 decembrie 2020 - Manager Proiect. Proiectul Restoring Danube Delta wetlands and
steppe Restabilire a integrității ecologice și de funcționare a ecosistemelor arvatice și terestre în regiunea
Deltei Dunării - Rezervația Biosferei Prutul de Jos și crearea condițiilor pentru revenirea faunei sălbatice, în
cadrul preocupărilor de revenire la economia verde a țărilor Moldova, Romania și Ukraina.
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                 Competențe de comunicare și interpersonale
                 <ul><li>bune abilităţi de comunicare dobândite în urma experienţei mele ca administrator </li></ul>
            
        
         
             
                 Competențe organizatorice
                 <ul><li>bune competenţe de organizare dobândite ca vicedirector științific al ICAS, responsabil cu organizarea activictății cercetătorilor șiințifici;</li><li>leadership (responsabil al unei echipe compuse din 21 de angajați din cadrul ICAS, în prezent conducător al unei echipe de 161 de angajați ai IS ORHEI)</li></ul>
            
        
         
             
        
         
         
         
         
             Competenţe dobândite la locul de muncă
             
                 Competenţe dobândite la locul de muncă
                 <ul><li>o bună cunoaştere a proceselor naturale în cadrul ariilor protejate gestionate de Agenția "Moldsilva";</li><li>bun <span style="color: rgb(51, 51, 51);"> organizator </span> (ca manager de proiect,am fost responsabil de implementare bugetului proiectului în cadrul Rezervației Biosferei Prutul de Jos.</li><li> bun organizator al procesului de producție în cadrul IS ORHEI</li></ul>
            
        
         
             Experiență internațională
             
                 Experiență internațională
                 <p>6-7 decembrie 2001 – Geneva, Elveţia – Intîlnirea experţilor naţionali pe problema elaborării posibilelor scenarii de dezvoltare a sectorului forestier mondial;</p><p>16-18 noiembrie 2005 - Berlin, Germania – Intîlnirea experţilor pentru pregătirea Acordului internaţional în domeniul pădurilor de la New York, februarie 2006;</p><p>24 aprilie -15 mai, 2008 – Beijing , China – Universitatea de silvicultură, Seminar " Administrarea duabilă a resurselor forestiere ";</p><p>16 noiembrie 2009 – present – Consultant în relaţii cu publicul din Cadrul Programului ENPI- FLEG. Oficiul ENPI-FLEG Moldova;</p><p>1 noienbrie 2010- present – Consultant în domeniul pădurilor. Oficiul "Schimbarea climei", Chişinău;</p><p>1 noienbrie 2010- present – Consultant în domeniul estimării stocului de carbon din plantaţiile silvice. Proiectul "Conservarea solului din R. Moldova", Chişinău;</p><p>1 august 2012- present – Expert în cadrul Progamului de elaborare a Sistemului Informatic Naţional în domeniul Silviculturii din R. Moldova", Blom Service, Chişinău; Dezvoltarea proiectului "Trasabilitatea lemnului în Moldova"</p><p>15 martie 2015 - prezent - Coordonatorul național al Programului EUFORGEN în Republica Moldova.</p><p>25 aprilie&nbsp;2014 - 25 februarie 2016 Asistent proiect "Consolidarea reţelei de arii naturale protejate pentru protecția biodiversității și dezvoltare durabilă (SD) în Delta Dunării (DD) și Regiunea Prutului de Jos (RPJ) - PAN Nature"</p><p>25 februarie 2016- prezent Coordonator din partea Agenției&nbsp;Moldsilva a activităților de creare și funcționare a Rezervațieie Biosferei Prutul de Jos.</p><p>01 iunie 2020 - 31 decembrie 2020 - <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Manager Proiect. </span>Proiectul Restoring Danube Delta wetlands and steppe <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Restabilire a integrității ecologice și de funcționare a ecosistemelor arvatice și terestre în regiunea Deltei Dunării - Rezervația Biosferei Prutul de Jos și crearea condițiilor pentru revenirea faunei sălbatice, în cadrul preocupărilor de revenire la economia verde a țărilor Moldova, Romania și Ukraina.</span></p>
            
        
    


