
Andrei CHISTOL 

 

CURRICULUM VITAE 

 
Data nașterii 24 septembrie 1984, satul Mingir, raionul Hâncești  

Tel: +373 67 49 17 17 

Email: andrei.chistol@mc.gov.md 

Cetățenia Republica Moldova 

Studii 2007 - 2008 - Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii 

Moldova, Master în Relații Internaționale  

2002 - 2006 - Institutul de Studii Politice și Relații Internaționale, Facultatea 

Relații Internaționale - Studii Europene, Licențiat în Relații Internaționale 

1990-2002 – Liceul teoretic din s. Mingir, r. Hîncești  
Experiența profesională Noiembrie 2021 – 

prezent  

Șef direcție Turism, Ministerul Culturii 

 

Iunie – 

octombrie 2021 

Șef direcție Promovare Turism, Agenția de Investiții 

 

Decembrie 2019-

decembrie 2020 

Secretar de stat, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

(responsabil pentru sectorul culturii (politici, monitorizare, 

administrare), domeniul minorităților naționale (documente 

de politici, programe educaționale, monitorizare) și 

integrarea europeană (Acordul de asociere, proiecte 

sectoriale) 

Septembrie-

Decembrie 2019 

Consilier, Cabinetul Ministrului Educației, Culturii și 

Cercetării (coordonarea și supravegherea tuturor activităților 

Cabinetului ministrului; elaborarea politicii de personal; 

gestionarea activităților de relații publice) 

2017-2019 Secretar de stat, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

(responsabil pentru sectorul culturii (politici, monitorizare, 

administrare), domeniul minorităților naționale (documente 

de politici, programe educaționale, monitorizare) și 

integrarea europeană (Acordul de asociere, proiecte 

sectoriale)) 

2014-2017 Secretar de stat, Ministerul Culturii 

(responsabil pentru sectorul culturii (politici, monitorizare, 

administrare), monitorizarea și analizat politicilor, integrarea 

europeană (Acordul de asociere, proiecte sectoriale)) 

2013 - 2014 Șef al Direcției Cooperare Internațională, Ministerul Culturii 

2012 - 2013 Șef al Secției cooperare internațională în domeniul politicilor 

culturale, Ministerul Culturii 

2010 - 2012 Șef al Secției integrare europeană, relații şi proiecte 

internaționale, Ministerul Culturii 

2008 - 2010 Șef al Serviciului relații externe şi integrare europeană, 

Ministerul Culturii și Turismului 

2007 - 2008 Consultant, Direcția relații economice externe, Ministerul 

Industriei și Infrastructurii 



Competențe lingvistice 

 

Limba română: maternă 

Limba engleză – B2 nivel avansat 

Limba franceză – B1 nivel autonom 

Limba rusă – B2 nivel avansat 

Experiență în calitate de 

formator: 

 

2012-2015  Formator în stragiile de formare privind implementarea politicilor în 

domeniul culturii 

2015-2019  Formator în modalitățile de promovare a programelor comunitare  

Experiență în calitate de 

reprezentant în cadrul 

organizațiilor/instituțiilor 

internaționale/naționale 

Internaționale: 

Membru al Biroului Comitetului Director pentru Cultură, Patrimoniu și Peisaje al 

Consiliului Europei; 

Membru ale Comitetului Interguvernamental privind restituirea bunurilor 

culturale al UNESCO; 

Membru ale Comitetului Interguvernamental privind diversitatea expresiilor 

culturale al UNESCO 

Membru al Comitetului director al Programului de Cultură şi Creativitate al UE și 

Parteneriatul Estic; 

Lider al Biroului Europa Creativă din Republica Moldova; 

Membru al Grupului de lucru privind implementarea proiectelor de renovare a 

Circului din Chișinău și a Cetății Tighina, finanțate de UE în cadrul Programului 

„Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”; 

Coordonator din partea MECC pentru crearea Centrului de Industrii Creative 

ARTCOR și Centrului MEDIACOR, finanțate de Agenția SUA pentru Dezvoltare 

Internațională (USAID), Suedia, UK aid, Universitatea de Stat din Moldova și 

Asociația Companiilor de Creație COR. 

Naționale: 

2017-2019 – Coordonator resident în cadrul Proiectului Twinning „Suport pentru 

promovarea patrimoniului cultural în Republica Moldova, prin păstrarea și 

protecția acestuia”; 

2019-2020 – Președinte al Consiliului Biblioteconimic Național; 

2018-2020 – Președinte al Comisiei Naționale privind editarea cărții naționale; 

2020 – membru a Comisiei interministeriale privind evaluarea proiectelor pentru 

finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională. 

Formare/dezvoltare: 1. 2021 – participant la Cursul organizat de OCDE și Comisia Europeană - 

"Back in business: SME support ecosystems for cultural and creative 

sectors"; 



2. 2021 – participant la webinarul privind Rolul managerului în dezvoltarea 

instituțională organizat de Masters Business Academy. 

3. 2021 (martie) - Coordonator al seminarului „Un nou model de regenerare 

urbană pentru Cahul, cu contribuția Industriilor Culturale și Creative 

(ICC)”. 

4. 2021 (iulie) - participant la seminarul Professional Certificate in Strategic 

Economic Diplomacy organizat de Centrul Internațional pentru Studii 

Parlamentare. 

5. Proiectul UE Twinning „Suport pentru promovarea patrimoniului cultural 

în Republica Moldova, prin păstrarea și protecția acestuia”:  

Atelierul „Promovarea patrimoniului cultural, susținerea cercetării / 

creativității”; 

Atelier de lucru de cinci zile cu genericul „Patrimoniul cultural și măsuri 

pentru protecția acestuia”; 

6. Participare la 4 seminare privind conservarea patrimoniului, cursul de 

arhitectură; un curs de training de 9 luni (septembrie 2018 - iulie 2019) 

privind conservarea arhitecturală, la care au participat aproximativ 20 de 

arhitecți și ingineri, inclusiv profesori  din învățământul superior și 

profesional tehnic; participare la două ateliere practice privind Tehnicile 

de construcție tradiționale moldovenești și, respectiv, Tehnici de 

restaurare aplicate în practică, antrenând aproximativ; 

7. Participare la elaborarea a două studii de pre –fezabilitate - Circul din 

Chișinău și a Cetății Tighina, care au servit drept bază pentru proiectele de 

conservare la scară largă finanțate de UE în cadrul Programului 

„Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”.  

8. Participare la elaborarea Raportului privind starea actuală a abordării 

metodologice privind reabilitarea structurală și consolidarea seismică a 

monumentelor istorice și potențialele de îmbunătățire a cadrului normativ. 

9. 2016-2017 - Curs de dezvoltare profesională ”Dezvoltarea capacităților 

conducerii de nivel superior”, organizat în cadrul Proiectului Twinning 

„Suport în modernizarea serviciului public în Republica Moldova în 

concordanță cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene”. 

10. 2019 - Program de instruire pentru funcționarii publici privind aplicarea 

Metodologiei unice de analiză a impactului în procesul de fundamentare a 

proiectelor de acte normative, organizat de Cancelaria de Stat; 

11. Curs de dezvoltare profesională ”Procedurile de achiziții Publice 

(Examinarea legislației naționale, practica realizării achizițiilor publice 

pentru bunuri, servicii și lucrări” organizat de Agenția Achiziții Publice; 

12. 2012 -2013 - Curs de dezvoltare profesională ” Procesul de elaborare a 

politicilor publice. Experiența țărilor UE”, organizat Programul Cultură și 

Creativitate al Parteneriatului Estic; 

13. 2010-2012 – Cursuri de dezvoltare profesională „Politici Publice”, 

”Dezvoltare organizațională”, organizate în cadrul Academiei de 

Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova. 

  

Competențe profesionale și 

abilități sociale: 

-    Capacități analitice și de cercetare; 

-    Experiență în elaborarea și promovarea tratatelor internaționale 

(acorduri, memorandum-uri, programe/protocoale de colaborare) 

-    Experiență în scrierea de rapoarte și materiale analitice; 

-    Experiență în organizarea și moderare a evenimentelor (seminare, 

conferințe, mese rotunde); 



-    Capacități de mobilizare și administrare a grupurilor de persoane 

precum și a diverselor activități; 

-    Capacități și experiență în elaborarea proiectelor de documente 

legislative în domeniile aferente administrației publice centrale;  

-    Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: MS Windows, 

Word, Excel, PowerPoint, etc 

-    Responsabil; 

-    Perseverent; 

-    Sociabil; 

-    Competențe de adaptabilitate profesională; 

-    Flexibilitate funcțională; 

-    Experiență în colaborarea cu partenerii de dezvoltare: Uniunea 

Europeană, OSCE, UNDP, USAID, Consiliul Europei, UNESCO. 

 


