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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

Numele  POTLOG ION ION 
Adresa permanentă  mun. Chișinău, Republica Moldova 

E-mail  potlog@gmail.com 
 

Cetățenia  Republica Moldova 
LinkedIn  https://www.linkedin.com/in/potlog-ion-ion/ 

 

Data naşterii [ Ziua, luna, anul ]  14.02.1984 
Locul naşterii  OR. CĂLĂRAȘI, REPUBLICA MOLDOVA 

 
EXPERIENȚA DE LUCRU 
 

• Data (de la – până la)  30/01/2020 – prezent 
• Denumirea şi adresa angajatorului  "PInvestments" S.R.L., Chișinău (Moldova) 

• Genul de activitate  Dezvoltarea și implementarea proiectelor investiționale în infrastructură, atragerea și 
gestionarea investițiilor 

• Poziţia deţinută  Fondator/Administrator 
 

• Data (de la – până la)  14/01/2019 – prezent 
• Denumirea şi adresa angajatorului  "Madame Modiste" S.R.L., Chișinău (Moldova) 

• Genul de activitate  Confecționarea acoperămintelor de cap 
• Poziţia deţinută  Director Financiar 

 
• Data (de la – până la)  10/08/2019 – 16/11/2020 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Ministerul Economiei și Infrastructurii, Chișinău (Moldova) 
• Genul de activitate  Administrarea și deetatizarea proprietății publice 

• Poziţia deţinută  Consilier al Ministrului 
 

• Data (de la – până la)  12/03/2017 – 22/07/2019; 
20/11/2020 – prezent  

• Denumirea şi adresa angajatorului  Comunitatea “WatchDog.MD”, Chișinău (Moldova) 
• Genul de activitate  Analist economic pe subiecte ce țin de (1) dezvoltarea politicilor economice; (2) evaluarea 

programelor de dezvoltare a infrastructurii publice; (3) analiza și structurarea investițiilor 
publice prin parteneriat public-privat, privatizarea și managementul proprietății publice (4) 
analiza achizițiilor publice 

• Poziţia deţinută  Co-fondator, expert economic 
 

• Data (de la – până la)  01/02/2017 – 16/09/2018  
• Denumirea şi adresa angajatorului  S.R.L. “StarNet Soluții”,  Chișinău (Moldova) 

• Genul de activitate  Tehnologii Informaționale și Telecomunicații 
• Poziţia deţinută  Manager pentru dezvoltarea afacerilor (B2B) 

 
• Data (de la – până la)  16/09/2016 – 01/02/2017 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, Chișinău (Moldova) 
• Genul de activitate  Infrastructura drumurilor 

• Poziţia deţinută  Consultant principal pentru achiziții internaționale 
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• Data (de la – până la)  12/01/2015 – 16/12/2015 
• Denumirea şi adresa angajatorului  DESSA International LTD, Chișinău (Moldova) 

• Genul de activitate  TIC în infrastructura destinată prevenirii și asigurării securității rutiere 
• Poziția deținută  Vice-președinte pe dezvoltare și R&D 

 
• Data (de la – până la)  06/06/2010–04/01/2015 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Agenția Proprietății Publice, Chișinău (Moldova) 
• Genul de activitate  Administrarea și deetatizarea proprietății publice 

• Poziția deținută  Șef direcție parteneriat public-privat 
 

• Data (de la – până la)  12/09/2008 – 16/09/2009 
• Denumirea şi adresa angajatorului  CASCO Petroleum Middle East LTD, Erbil (Iraq) 

• Genul de activitate  Companie de servicii pentru explorarea și exploatarea bazinelor de petrol și gaze naturale 
• Poziția deținută  Șef adjunct al departamentului economic 

 
• Data (de la – până la)  20/08/2007 – 12/09/2008 

• Denumirea şi adresa angajatorului  GIF ASCOM Group S.A., Chișinău (Moldova) 
• Genul de activitate  Holding în explorarea și exploatarea bazinelor de petrol și gaze naturale 

• Poziția deținută  Economist 
 

• Data (de la – până la)  03/08/2006 – 20/08/2007 
• Denumirea şi adresa angajatorului  CASCO Petroleum Overseas LTD, Mombasa (Kenya) 

• Genul de activitate  Companie de servicii pentru explorarea și exploatarea bazinelor de petrol și gaze naturale 
• Poziția deținută  Manager logistică internațională 

 
ACTIVISM CIVIC 
 

• Data (de la – până la)  2017 – prezent 
• Denumirea şi adresa angajatorului  Comunitatea “WatchDog.MD”, Chișinău (Moldova) 

• Genul de activitate  Societate civilă/Activism civic 
• Poziția deținută  Expert în politici publice 

• Activități principale  Din 2017, am conlucrat (în calitate de expert) cu diverse grupuri de inițiativă privind formarea opiniei 
publice pe mai multe subiecte de interes public larg, cum ar fi: 

- Analiza și documentarea încălcărilor privind proiectele de infrastructură publică (parcările 
publice cu plată din mun. Chișinău; sistemul de taxare electronică din transportul public din 
mun. Chișinău; achiziționarea de autobuse de către primăria Chișinău, ș.a.). 

- Stabilirea principiilor de modernizare a mun. Chișinău în cadrul programului Smart City. 
- Analiza și expertizarea financiară a programului guvernamental “Drumuri bune”. 
- Expert în cadrul proiectului “Incubator de parteneriate locale pentru organizațiile societății civile 

și autoritățile publice locale”. 
- Multiple consultări privind dezvoltarea proiectelor PPP și concesiuni în Republica Moldova, 

precum și experiența Agenției Proprietății Publice în contextul administrării bunurilor mobile și 
imobile a Republicii Moldova, administrării corporative precum și dezvoltarea programelor și 
politicilor privind administrarea proprietăților publice. 

- Elaborarea proiectului de lege privind parteneriatele public-private din Georgia. 
- Participarea în cadrul grupului de experți internaționali în domeniul parteneriatelor public-

private, cooptați de UNECE pentru elaborarea standardelor internaționale în domeniul 
parteneriatelor public-private (1) ZERO tolerance to corruption in Public-Private Partnerships 
(PPPs) și (2) Putting People First in PPPs for Sustainable Development. 

   
STUDII ȘI EDUCAȚIE 

 
• Data (de la – până la)  15 Oct 2011 – prezent 

• Denumirea şi adresa instituției  Academia de Studii Economice din Moldova, Chișinău (Moldova) 
• Teza   Finanțarea infrastructurii publice prin intermediul parteneriatului public-privat (Finanțe) 
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• Titlul    Doctorand în Științe Economice 
 

• Data (de la – până la)  4 Sep 2009 – 19 Ian 2011 
• Denumirea şi adresa instituţiei  Academia de Studii Economice din Moldova, Chișinău (Moldova) 

• Teza  Influența investițiilor străine directe asupra economiei Republicii Moldova (Finanțe) 
• Titlul    Master în Științe Economice 

 
• Data (de la – până la)  1 Sep 2002 – 26 Iun 2006 

• Denumirea şi adresa instituţiei  Academia de Studii Economice din Moldova, Chișinău (Moldova) 
• Teza  Managementul riscului financiar în Moldova (Business și Administrarea Afacerilor) 
• Titlul    Licență în Științe Economice 

 
• Data (de la – până la)  20 Oct 2019 – 3 Nov 2019 

• Denumirea şi adresa instituţiei  Departamentul Agriculturii din Statele Unite ale Americii, Washington, D.C. (SUA) 
• Specializare  Creșterea bovinelor / promovarea geneticii de bovine din S.U.A. 

 
• Data (de la – până la)  5 Dec 2016 – 9 Dec 2016 

• Denumirea şi adresa instituţiei  International Training Centre of International Labour Organization, Torino (Italia) 
• Specializare  Senior Executive Education - Managementul achizițiilor de lucrări și servicii al Bancii Mondiale 

 
• Data (de la – până la)  27 Apr 2017 – 28 Apr 2017 

• Denumirea şi adresa instituţiei  ELO Digital Office S.R.L., București (România) 
• Specializare  Managementul Proiectului - ELO Digital Office 

 
• Data (de la – până la)  8 Dec 2014 – 12 Dec 2014 

• Denumirea şi adresa instituţiei  Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt (Germania) 
• Specializare  Senior Executive Certification – Parteneriatul Public-Privat în sectorul sănătății 

 
• Data (de la – până la)  16 Oct 2013 – 25 Oct 2013 

• Denumirea şi adresa instituţiei  NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, Singapore (Singapore) 
• Specializare  Senior Executive Certification - Parteneriatul Public-Privat în dezvoltarea proiectelor de 

infrastructură 
 

• Data (de la – până la)  14 May 2012 – 18 May 2012 
• Denumirea şi adresa instituţiei  HARVARD Business School & HARVARD Kennedy School, Cambridge (SUA) 

• Specializare  Senior Executive Certification – Cosporația Internațional Financiară (IFC),  Parteneriatul 
Public-Privat în infrastructură 

 
• Data (de la – până la)  15 Nov 2010 – 19 Nov 2010 

• Denumirea şi adresa instituţiei  WIIW - The Vienna Institute for International Economic Studies, Vienna (Austria) 
• Specializare  Politici de investiții străine directe 

 
• Data (de la – până la)  27 Sep 2010 – 1 Oct 2010 

• Denumirea şi adresa instituţiei  WIIW - The Vienna Institute for International Economic Studies, Vienna (Austria) 
• Specializare  Parteneriatul Public-Privat 

 
• Data (de la – până la)  10 Sep 2005 – 23 Sep 2006 

• Denumirea şi adresa instituţiei  Associazione Italiana di logistica e di supply chain management (AILOG), Chișinău (Moldova) 
• Specializare  Logistică și managementul lanțului de aprovizionare 

 


