
Curriculum Vitae 
 
 

 

Nume/Prenume: Darii Ion   
Data naşterii: 07.07.1990 

 
Domiciliul: Străşeni, Sireţi 

 
Mob.: 068118455 

 
E-mail: director@ssmexpert.md  

Web: www.ssmexpert.md 

 

 

Obiectiv personal: munca într-un domeniu de actualitate şi de perspectivă, la un 

nivel corespunzător precum şi dobîndirea de noi cunoştinţe şi 

optima lor conjugare cu aptitudinile personale; 
 

Studii: - 2006-2010 – Colegiul Financiar-Bancar “A.Diordiţă”, 
specialitatea Finanţe, specializarea Finanţe Publice; 
- 2010- 2014 – Academia de Studii Economice din Moldova 
(frecvenţă redusă), specialitatea Finanţe, specializarea Finanţe 
şi Bănci; 
- Din 2022 – student Universitatea Tehnică din Moldova, 
specialitatea Inginerie Antiincendiară și Protecție Civilă 

 
 
Experienţa profesională: - de la 01.02.2011 pînă în prezent , şef serviciu de securitate şi 

sănătate în muncă la SRL “GVN Consulting”; 
- de la 01.02.2012 pînă la 30.12.2018- angajat prin cumul în 
funcţia de specialist apărarea civilă la Spitalul Internaţional ICS 
“Health Forever International” (Spitalul MedPark); 
- de la 01.04.2014 pina in prezent angajat prin cumul în funcţia 
de director la SRL “SSM EXPERT”; 
- de la 01.07.2014 pina in prezent angajat prin cumul in functia 
de specialist securitatea si sanatatea muncii la firmele de 
constructie “LUCET COMERT” SRL, “COMALION&CO” SRL si 
“CONSTRUCT-MAJOR-CENTRU”SRL; 
- de la 15.07.2015 pina in prezent angajat prin cumul in functia 
de specialist securitatea si sanatatea muncii la “Varincom” SRL. 
- de la 01.06.2016 pina in prezent angajat prin cumul în funcţia 
de director la SRL “PERSONAL SERVICES GROUP”; 
- de la 03.01.2017 pina in prezent angajat prin cumul în funcţia 
de director la SRL “RU&TSM SERVICII”; 
- de la 22.09.2017 pina in prezent angajat prin cumul în funcţia 

de director la SRL “SSM Protect”; 

- de la 21.02.2019 pina in prezent angajat prin cumul în funcţia 

de director la SRL “First Company”; 
 
 
Aptitudini şi competenţe - abilităţi organizatorice şi de   
                                        comunicare;  
                                       - capacitate    de lucru în echipă; 

- stăpînire de sine, îngăduinţă; 
- responsabilitate, iniţiativă, sinceritate; 
- punctualitate  etc. 
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