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Nume / Prenume 
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Data naşterii 

Sex 

Starea civilă 

 

 
 

Experienţa profesională 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi si responsabilităţi principale 

 

 

 

 

 

 

 
Numele angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi si responsabilităţi principale 

 

 

 

 

 

 

 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

 
Nicolai ILIEV 

Republica Moldova, mun.Chişinău 

 

+(373) 69 571 529 

+(373) 79 007 776 

nicolai_iliev@yahoo.com 

www.actuar.md 

28.07.1983 

M 

Căsătorit 

 

 

 

 

2010-prezent 

Actuar,consultant independent 

calculul tarifelor de asigurare la asigurări generale; 

calculul rezervelor tehnice; 

analiza politicilor investiţionale; 

analiza activelor şi pasivelor al companiei; 

pregătirea rapoartelor trimestriale şi anuale de solvabilitate,lichiditate şi 

suficienţa activelor; 

pregătirea raportului actuarial anual către acţionari. 

 

Societatea Internaţională de Asigurări “Moldasig” S.A. 

Asigurări generale 

 
2010-prezent 

Actuar,consultant independent 

calculul tarifelor de asigurare la asigurări de viaţă şi anuităţi; 

calculul rezervelor matematice; 

calculul sumelor de răscumpărare şi sumelor reduse; 

estimarea tabelelor de cumutaţie (dupa necessitate); 

analiza politicilor investiţionale; 

analiza activelor şi pasivelor al companiei; 

pregătirea rapoartelor trimestriale şi anuale de solvabilitate,lichiditate şi 

suficienţa activelor; 

pregătirea raportului actuarial anual către acţionari. 
Compania de Asigurări de Viaţă “Sigur-Asigur” S.A. 

Asigurări de viaţă 

mailto:nicolai_iliev@yahoo.com
http://www.actuar.md/


Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi si responsabilităţi principale 

 

 

 

 

 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi si responsabilităţi principale 

 

 

 

 

 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Educaţie şi formare 

Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de invăţămant/ 

furnizorului de formare 

 
 

Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de invăţămant/ 
furnizorului de formare 

 

Perioada 

Specialitatea 

Numele şi tipul instituţiei de invăţămant/ 

furnizorului de formare 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Limba maternă 

Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare 

Rusă 

Engleză 

 

Competenţe şi abilităţi sociale 

Competenţe şi aptitudini organizatorice 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 

calculatorului 

2008-2009 

Director, Departament Asigurări de viaţă 

administrarea departamentului; 

oraginizarea vînzărilor produselor de asigurări de viaţă; 

negocierea şi închierea contractelor de reasigurare cu “Munich Re”, 

“SCOR Re”; 

pregătirea rapoartelor către reasigurători; 

pregătirea rapoartelor către conducerea companiei; 

 

Compania de Asigurări de Viaţă “Sigur-Asigur” S.A. 

Asigurări de viaţă 

 
2007-2008 

Actuar 

elaborarea produselor de asigurări de viaţă şi anuităţi ( 5 produse ); 

caculul tarifarelor la asigurări de viaţă; 

pregătirea notelor tehnice pentru elaborarea sistemului de baze de date 

pentru evidenţa contractelor de asigurare şi calculul rezervelor matematice; 

calculul rezervelor matematice; 

calculul sumelor de răscumpărare şi sumelor reduse; 

estimarea tabelelor de cumutaţie (dupa necessitate); 

Compania de Asigurări de Viaţă “Sigur-Asigur” S.A. 

Asigurări de viaţă 

 

 
 

2009-2012 

Doctorat “Statistica Economică” 

Academia de Studii Economice din Moldova, Chişinău, Republica Moldova 

 

 

 
2006-2008 

Master “Administrarea Afacerilor” 

Universitatea “Al.I. Cuza”, Iaşi, România 

 

 

2002-2006 

Statistica Economică 

Academia de Studii Economice din Moldova, Chişinău, Republica Moldova 

 

 

 

Bulgara, Româna 

 

 

 
Avansat 

Mediu 

 
Sociabil, receptiv 

 

Orientat către rezultat, responsabil, punctual, cu abilitîţi bune analitice 

Cunoştinţe aprofundate MS Office, utilizarea bazelor de date Fox Pro. 


