
CURRICULUM VITAE 

Ministrul Muncii și Protecției Sociale 

ALEXEI BUZU 

 

 

EDUCAȚIE 

 

 2001-2005 – Academia de Studii Economice, Licență în 

Economie și Finanțe 

 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ 

 

 2023-prezent – Ministru al Muncii și Protecției Sociale al 
Republicii Moldova 
 

 2012-2023 – Director al Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare 
 
 2017 septembrie-2023 – Consultant Crisis Management Initiative 

Finland  

 

 2021-2022 – Consultant Global Gender Help Desk  

 2021 noiembrie-2022 mai  – evaluarea programelor în Zambia, 

Macedonia și Liberia privind integrarea componentei de egalitate 

de gen, creșterea salariilor și oportunităților de angajare; 

 2021 octombrie-2022 martie  – realizarea unei evaluării privind 

cooperarea pe componenta egalitate de gen, Liberia; 

 2021 ianuarie-martie  – asigurarea evaluării de bază privind 

egalitatea de gen în vederea dezvoltării unei noi strategii pentru 

Asia și Pacific 2021-2025. 

 

 2021-2022 – Consultant Consiliul Europei 

 2021 noiembrie-2022 mai  – efectuarea studiului de bază pentru 

implementarea proiectului Consolidarea diversității și egalității în 

Republica Moldova. 

 

 2021 martie-2022 mai – Lider de echipă pentru proiectul Băncii 

Mondiale și Agențiile ONU pentru elaborarea unei evaluări 

cuprinzătoare a egalității de gen în Moldova. 



 

 2021, 2020, 2017, 2013, 2012 – Consultant UN WOMEN  

 2020 noiembrie-2021 martie – evaluarea finală a Strategiei pentru 

asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova; 

 2017 septembrie-decembrie – suport la elaborarea Planului 

național de acțiuni pentru implementarea Rezoluției nr. 1325 a 

Consiliului de Securitate ONU privind Femeile, Pacea și 

Securitatea; 

 2013 martie-mai – asigurarea asistenței tehnice pentru Agenția 

Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în vederea realizării 

auditului privind egalitatea de gen; 

 2012 ianuarie-decembrie – suport Programului Comun Dezvoltare 

Locală Integrată pentru Femei, prin elaborarea unui Ghid de 

advocacy. 

 

 2020 februarie-martie – Consultant Läkarmissionen Sweden &  

Life and Light Foundation România, responsabil de evaluarea unui 

program de educație. 

 

 2020, 2018, 2017, 2014, 2013 – Consultant UNDP Moldova  

 2020 octombrie-decembrie – efectuarea evaluării pe termen mediu 

a rezultatelor pilonului de creștere incluzivă; 

 2020 februarie-mai – suport Guvernului Republicii Moldova în 

elaborarea Raportul de evaluare voluntară națională pentru 

implementarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030; 

 2017 noiembrie-2018 octombrie – sprijin pentru Platforma femeilor 

deputate din Moldova și integrarea dimensiunii de gen; 

 2014 aprilie-septembrie – evaluare privind implicarea grupurilor 

comunitare locale în procesul local de planificare și bugetare 

sensibilă la gen; 

 2013 aprilie-iunie – realizarea auditul privind egalitatea de gen în 

cadrul Comisiei Electorale Centrale (CEC). 

 

 2019 mai-octombrie – Consultant USAID/INTERNEWS Moldova, 

acordarea sprijinului Centrului pentru Jurnalism Independent în 

elaborarea Planului de Dezvoltare Strategică. 

 

 

 



 

 2019, 2014 – Consultant Terre des Hommes 

 2019 februarie-septembrie – sprijin pentru evaluarea egalității de 

gen în cadrul Programului regional Child-Hub, oficiul Terre des 

Hommes din Budapesta; 

 2014 mai-iulie – Evaluarea perspectivei de gen în managementul 

cazurilor copiilor repatriați. 

 

 2018 iunie-noiembrie – Consultant pentru UE, acordarea 

asistenței tehnice pentru elaborarea documentelor de planificare 

strategică pentru monitorizarea Acordului de Asociere cu UE. 

 

 2017-2018 – Consultant UNICEF Moldova 

 2017 septembrie-2018 martie – efectuarea analizei privind  

deficitul de capacitate a autorităților publice locale și a consiliilor 

locale de tineret de a promova și implementa politica de tineret la 

nivel local în Moldova. 

 

 2017 – Consultant UNFPA 

 2017 martie-mai – Dezvoltarea Metodologiei Indicelui de 

Dezvoltare Regională a Tineretului 

 2016 iunie-octombrie – evaluarea Programului național strategic în 

domeniul securității demografice. 

 

 2017-2018 – Consultant GIZ Moldova 

 2018 iunie-iulie – evaluarea egalității de gen a Programului 

„Gestionarea intercomunitară a apelor de-a lungul Nistrului”; 

 2017 noiembrie-decembrie – actualizarea analizei de gen pentru 

ajustarea propunerii de proiect pentru proiectul Consilierea 

Guvernului Republicii Moldova în politici economice. 

 

 2017, 2013 – Consultant Biroul de Cooperare al Elveției 

 2017 martie-mai – servicii de consultanță pentru integrarea 

egalității de gen și a incluziunii sociale în noua Strategie de 

Cooperare cu Republica Moldova (2018-2021); 

 2013 februarie-iunie – efectuarea analizei de țară privind 

egalitatea de gen. 

 



 2017 august-octombrie – Consultant CEDA, evaluarea de gen a 

tuturor materialelor dezvoltate și implementate de CEDA în cadrul 

proiectului REVOCC. 

 

 2016 noiembrie-decembrie – Consultant Uniunea Instituţiilor 

Medico-Sanitare Private, evaluarea egalității de gen a Programului 

„Îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor de sănătate”. 

 

 2016 mai-august – Consultant Swedish Police Authority, 

expertiză egalitate de gen în politicile comunitare. 

 

 2015 iunie-noiembrie – Consultant Help Age International, 

dezvoltarea unei metodologii de evaluare a capacității 

organizaționale. 

 

 2015 septembrie-octombrie – Consultant Indevelop Sweden, 

evaluarea impactului Zonei de Liber Schimb cu UE asupra egalității 

de gen în Moldova, Ucraina și Georgia. 

 

 2009 decembrie-2011 iunie – Consultant Fundația Est-Europeană, 

servicii de consultanță și sprijin în dezvoltarea capacităților strategice 

ale ONG-urilor pe sectorul tineretului. 

 

 2010 august-decembrie – Consultant Program de dezvoltare 

locală integrată PNUD/UN Women, sprijinirea implementării și 

monitorizării inițiativelor proiectelor de dezvoltare locală bazate pe 

principiile participării, răspunderii, transparenței, nediscriminării și 

egalității de șanse pentru femei și bărbați. 

 

 2008 ianuarie-2009 decembrie – Consultant pentru buna 

guvernare Soros Moldova, Programul pentru municipiul Chișinău. 

 

 

ABILITĂȚI LINGVISTICE 

 

Limba română – nativă 

Limba engleză – fluent 

Limba rusă –  fluent 


