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Studii: 2007 – 2015 - Academia de Studii Economice din Moldova. 
 Diplomă de doctor în științe economice : doctor în științe 
 economice specializarea 522.02. Contabilitate; audit; analiză 
 economică; 

 2005 – 2006 - Academia de Studii Economice din Moldova. 
 Diplomă de magistru: magistru în economie specializarea 
 „Contabilitate și Audit”. 

 1999 – 2004 – Academia de Studii Economice din Moldova. 
 Diplomă de licență: licențiat în economie, specializarea 

 „Contabilitate și Audit”. 
 1988 – 1999 – Atestat școala medie din s. Oziornoe, rn Ismail, reg. Odesa, 
 Ucraina 
  

Titlu științific: Doctor in științe economice, iunie 2015, 
 Academia de Studii Economice a Moldovei 
  

Titlu didactic: Conferențiar universitar, octombrie 2018, 
 Academia de Studii Economice a Moldovei 
  

Experiența 2004 – prezent: Academia de Studii Economice din Moldova, departamentul 
Profesionala: „Contabilitate, Audit și Analiză Economică” asistent universitar, lector 

 universitar, lector superior, conferențiar universitar. 
 2016 – prezent: Academia de Studii Economice din Moldova, Prodecan al 
 facultății „Contabilitate”, 
  

Calificări Program de instruire „Atragerea fondurilor europene de către cercetători”, 22 ore 
specifice (ianuarie 2021); 
domeniului, Program de instruire „Inovații pedagogice în studii le economice și adaptarea la noile  
perfecționări condiții a învățământului online”, 22 ore academice (decembrie 2020); 

 Program de instruire „Elaborarea curriculumului universitar”, 40 ore academice 
 (decembrie 2019); 

 Seminarul de instruire „Modificările operate în SNC și alte reglementări contabile 
 naționale: conținutul de bază și modul de aplicare”, 12 ore (noiembrie 2019); 

 Curs de perfecționare „Aplicarea standardului ISO 9001:2015 în instituțiile de 
 învățământ superior”, 40 ore academice (ianuarie 2019); 

 Curs de perfecționare „Învățarea bazată pe probleme”, 40 ore academice (ianuarie 
 2018); 
 Curs de perfecționare „Psihologie. Dezvoltarea personală a cadrului didactic”, 40 

 ore academice (decembrie 2016); 
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 Curs de perfecționare „Deontologia și eficiența comunicării didactice”,  40 ore 

 academice (ianuarie 2016). 
   

Proiecte de  Projet régional l’AUF en Europe centrale et orientale (AUF-ECO) en collaboration 

cercetare-  avec l’Institut de la Francophonie pour la Gouvernance Universitaire (AUF-IFGU) 
dezvoltare,  „Assurance qualité et gouvernance universitaire”, titre „ Stratégies d’amélioration 
inovare și  de la qualité des études dans le cadre de la faculté de Comptabilité, AEEM” – 
transfer  membru 
tehnologic  https://old.ase.md/facultatea/contabilitate/catedra/caae/activitate- 

          

  stiintifica/proiecte-de-cercetare.html#proiecte- interna%C8%9Bionale 
         

  Proiect 19.00059.06.15F/ MS din cadrul direcției strategice 5: 16.06 și 08.07: 

  Patrimoniul  național  și  dezvoltarea  societății,  înscris  în  Registrul  de  stat  al 
  proiectelor  din  sfera  științei  și  inovării  cu  cifrul  19.00059.06.15F/  MS  prin 

  Hotărârea Consiliului Suprem nr. 02 din 14 decembrie 2019, câștigat în cadrul 
  concursului proiectelor pentru Organizarea Manifestărilor Științifice Internaționale 
  finanțate   de   la   bugetul   de   stat   pentru   anul   2019   –   membru 

  https:/ /ancd.gov.md/si tes/default /fi les/document/attachm ents/ordin% 20de% 20 fin  

  antare% 20manifestar i% 202019% 20 -% 20Anexa% 20m odif_0.pdf  

  Proiect 18.00059.06.22F/MS din cadrul direcției strategice 5: 16.06 și 08.07: 
  Patrimoniul  național  și  dezvoltarea  societății,  înscris  în  Registrul  de  stat  al 

  proiectelor  din  sfera  științei  și  inovării  cu  cifrul  18.00059.06.22F/MS  prin 
  Hotărârea Consiliului Suprem nr. 112 din 30 august 2017, câștigat în cadrul 

  concursului proiectelor pentru Organizarea Manifestărilor Științifice Internaționale 
  finanțate   de   la   bugetul   de   stat   pentru   anul   2018   –   membru 
  http://ancd.gov.m d/si tes/de fault /fi les/docum ent/at tachm ents/H ot112% 20manif.pd   

  f 
      

  Proiect 17.00059.08.07A/MS din cadrul direcției strategice 5: 16.06 și 08.07: 
  Patrimoniul  național  și  dezvoltarea  societății,  înscris  în  Registrul  de  stat  al 
  proiectelor  din  sfera  științei  și  inovării  cu  cifrul  17.00059.06.15F/MS  prin 

  Hotărârea  Consiliului  Suprem  nr.  13  din  26  aprilie  2017,  câștigat  în  cadrul 
  concursului proiectelor pentru Organizarea Manifestărilor Științifice Internaționale 

  finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2017- membru 
  http://www.acd.asm.md/ro/noutati-evenimente/rezultatele-expertizei-propunerile- 
  din-cadrul-concursului-proiectelor-pentru  
          

 

Mai multe inițiative de proiecte de cercetare. 
 

Participări la Ultimile participări.     
foruri științifice -   Mobilitate CEEPUS III Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România 
naționale și (2019);      

internaționale -   Conferința IN_EXTENSO nr.7/2020, TOM I Științe Economice, Alba Iulia, 
  România, 2020.     

 -   Conferința  Științifică  Internațională  „Provocările  Contabilității  în  viziunea 

  tinerilor cercetători” 12-13 martie 2020. Disponibil: 
  https:/ /old.ase.m d/fi les/catedre/caae/conf_12.03.20.pdf   

 -   Conferința  Științifică  Internațională  „Provocările  Contabilității  în  viziunea 
  tinerilor cercetători” 11-12 martie 2021.    
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- Conferința Științifică Internațională de Contabilitate “ISCA 2020” 2-3 aprilie  

2020. Disponibil: 
https://old.ase.md/files/catedre/cae/conf/Culegeri_conferinta_aprilie_2020F.pd 
f  

- Conferința Științifică Internațională de Contabilitate “ISCA 2021” 1-2 aprilie 
2021.  

- Simpozionul Științific Internațional al Tinerilor Cercetători, Ediția a XVIII-a 
16-17 aprilie 2021, ASEM, Chișinău.  

- Conferința Științifică Internațională „Competitivitate și inovare în economia 
cunoașterii” 25-26 septembrie 2020, ASEM, Chișinău. Disponibil: 
https://old.ase.md/files/evenimente/Program_Conf_25.09.20_v3.pdf  

- Conferința Științifică Internațională „Competitivitate și inovare în economia 

cunoașterii” 27-28 septembrie 2019, ASEM, Chișinău. Disponibil: 
https://old.ase.md/files/publicatii/electronice/conf_09.19_teze_v1.pdf  

- Conferința Științifică Internațională „Contabilitatea și educația contabilă în 
societatea digitală”. 04-05 aprilie 2019, ASEM, Chișinău. Disponibil: 
https://old.ase.md/files/catedre/cae/conf/conf_con_05.04.19.pdf  

- Conferința Științifică Internațională „Contabilitatea și auditul în condițiile 
globalizării: realități și perspective de dezvoltare”. 19-20 aprilie 2018, ASEM,  
Chișinău. Disponibil: 
https://old.ase.md/files/catedre/cae/conf/conf_con_20.04.18.pdf  

- Conferința Științifică Internațională „Contabilitatea și profesia contabilă în era 
provocărilor”. 5-6 aprilie 2017, ASEM, Chișinău. Disponibil: 
https://old.ase.md/files/catedre/cae/conf/conf_aprilie_2017.pdf  

- Conferința Științifică Internațională „Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi 

naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale”. 01 aprilie 2016, ASEM,  
Chișinău. Disponibil: 
https://old.ase.md/files/catedre/cae/conf/conf_aprilie_2016.pdf  

- Conferința Științifică Internațională „Contabilitatea, auditul şi analiza 
economică între conformitate, schimbare şi aşteptări”. 02 aprilie 2015, ASEM,  
Chișinău. Disponibil: 
https://old.ase.md/files/catedre/cae/conf/conf_aprilie_2015.pdf 

 
Date statistice Total  peste 70 publicații (din care aproximativ 24 în anii 2016-2020), inclusiv: 
privind - monografie – 1;      

numărul total -   articole în reviste științifice recunoscute în străinătate – 1;  
de lucrări -   articole în reviste din Registrul Național al revistelor de profil de categoria B 
științifice și  – 2;      
metodico- - articole  în  culegeri  științifice  în  lucrările  conferințelor  internaționale 
didactice  organizate în țară – 17;      

publicate -   teze în culegeri științifice în lucrările conferințelor internaționale organizate în 
  țară – 1;      

 -   manual (coautor) – 2;      
       

Participări în -   Membru  al  Comitetului Științific la Conferința Științifică Internațională 

activități de  dedicată Zilei contabilului din aprilie (2016-2020);   
expertiză, -   Membru  al  Comitetului Științific la Conferința Științifică Internațională 
consultanță,  studențească (2016 -2020);      

activități - Membru  al  Comitetului Științific al Confer inței Științifice Internaționale 
editoriale  „Competitivitate și inovare în economia cunoașterii” (2020);  
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-   Moderator la Conferințe Științifice Internaționale, Simpozioane ale Tinerilor   

  Cercetători. 
   

Premii,  2020, octombrie - Diploma pentru activitate rodnică în domeniul educațional și cu 

mențiuni,  prilejul Zilei Profesionale a Lucrătorilor din Învățământ 
distincții și   

titluri onorifice   
   

Antrenarea în - Prodecan la facultatea „Contabilitatea” (2016-prezent); 

managementul - Vicepreședinte la Consiliul facultății Contabilitate ASEM (2016-prezent); 
cercetării și - Membru al Senatului ASEM (2020-prezent); 
educației:   

   

Limbi:  Romana – limba materna 
  Rusa – excelent 
  Franceza, Engleza – suficient 
   

Competențe de  Bune competențe de comunicare dobândite prin experiența proprie în calitate de 
comunicare  prodecan al facultății Contabilitate și conferențiar universitar la departamentul 

  Contabilitate, Audit și Analiză Economică. 
   

Alte abilități - Abilități de leadership, capacitate de sinteza și analiză, capacitați decizionale, 
profesionale  spirit organizatoric, aptitudini de coordonare; 

 -  Punctualitate, responsabilitate, competențe etice, inițiativă în acțiuni; 
 -  Capacitate de evaluare abilități profesionale ale colaboratorilor; 
 - Spirit analitic; 

 - Lucru in echipa; 
 -  Spirit de evaluare si îmbunătățire; 
 -  Monitorizarea lucrului echipei (controlul calității); 

 - Învățare și autodezvoltare. 
  Aceste aptitudini au fost dobândite si îmbunătățite în perioada de experiență 

  profesionala în calitate de conferențiar universitar la departamentul Contabilitate, 
  Audit și Analiză Economică ASEM, prodecan la facultatea Contabilitate ASEM, 
  precum și in calitatea de membru al organismelor de conducere și diferite comisii 

  din cadrul ASEM, participarea  în cadrul numeroaselor training-uri și ateliere de 

  lucru, congrese și conferințe, etc. 
    


