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Studii: 2002 – 2008 - Academia de Studii Economice din Moldova, doctorat. 
 

 

  Diploma: doctor în științe  economice    

 2001– 2002 - Academia de Studii Economice din Moldova, doctorat.  

  Diploma: magistru în economie, specializarea  „Contabilitatea  și  

  auditul firmei”       

 1994 - 1999 – Academia de Studii Economice din Moldova.   

  Diploma de licență: economist, specializarea  „Contabil-  

  economist”.       

 1992 – 1994 – Școala medie nr. 6 din or. Cahul, Republica  Moldova   

 1990 – 1992 – Liceul teoretic Iona Vodă din or Cahul, Republica  Moldova  

 1983 – 1990 – Școala medie nr. 1 din or. Cahul, Republica  Moldova   
        

Titlu științific: Doctor in științe  economice,       

 Academia de Studii Economice, 7 Mai 2008      
        

Titlu didactic: Conferențiar  universitar       

 Academia de Studii Economice, 23 Decembrie 2014    
    

Experiența 1999 – prezent: Academia de Studii Economice  din Moldova, departament  

Profesionala: „Contabilitate,  audit și analiză  economică”,  asistent universitar,  lector, lector  

 superior, conferențiar universitar.       
    

Alte funcții 2019 -  prezent: Membru al Comisiei de  certificare  a  auditorilor  de  pe  lângă  

profesionale Consiliul  de supraveghere  publică a auditului;      

 2017 – prezent: trainer la SRL „POACTIVE-CONSULTING”;   

 2016-2019:  Membru  al  Comisiei  de  certificare  a  auditorilor  de  pe  lângă  

 Ministerul  Finanțelor  al Republicii  Moldova;      

 2016: speaker la ONC „POACTIV”;      

 2016: speaker la JSI Chişinău,  proiectul „Business Practicum”;   

 2014-2017: lector la MACIP (Centrul de Instruire şi Consultanţă  în Afaceri al  

 ASEM);        

 2014-2017: lector la Centrul de Instruire  Contabilă al ASEM;   

 2014-2016:  trainer  la  CCIRM  (Camera  de  Comerţ  şi  Industrie  a  Republicii  

 Moldova);        

 2012: trainer la Proiectul “Administrarea  afacerilor mici în domeniul agrar”  

 2008 – 2009, 2012-2013, 2016: lector ACAP (Asociația contabililor si  
           



 

 auditorilor  profesioniști  din Republica  Moldova);    

 2000 – 2001: SRL „Compass”, contabil.    
  

Calificări 2019,  noiembrie:  seminar  de  instruire  „Modificările  operate  în  SNC  și  alte 

specifice reglementări  contabile  naționale:  conținutul  de  bază  și  modul de aplicare”, 

domeniului, Școala ASEM de formare continuă     

perfecționări 2019,  mai: Seminar de instruire pentru formatori „Modificările operate în SNC 
 și  alte reglementări vontabile naționale:  conținutul de  bază și modul  de 

 aplicare”,  Ministerul finanțelor al RM     

 2019,  ianuarie:  stagiu  de  perfecţionare  „Deontologia  şi  eficienţa  comunicării 

 didactice”       

 2017, februarie: stagiu de perfecţionare „Aplicarea tehnologiilor 
 informaționale  de comunicare  în instruire.  Sistemul MOODLE”   

 2017, februarie: în cadrul contabilității  SA „Bucuria”    

 2016,  decembrie:  stagiu  de  perfecţionare  „Metode  inovative  de  predare- 

 învăţare-evaluare  în învăţămîntul profesional”    
      

Participări  la In total sunt peste 30 de participări.     
foruri științifice 1. International Student  Scientific Conference  ISSC 2021:  CHALLENES OF 

naționale și  ACCOUNTING FOR YOUNG RESEARCERS. 5
th

 edition 11-12 March 2021. 

internaționale  ASEM.        
2. VІ International scientific and practical conference dedicated to the 20th 

anniversary of the Audit Department "ACCOUNTING, ANALYSIS, AUDIT 

AND TAXATION: A MODERN PARADIGM IN THE CONTEXT OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT" December 10, 2020, Kyiv, Ukraine. 

3. Conferința  Științifică  Internațională  “Provocările  Contabilității  în  viziunea  
tinerilor cercetători” 12-13 martie 2020. Disponibil: 
https://old.ase.md/files/catedre/caae/conf_12.03.20.pdf   

 
4. 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  
5. 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  
6. 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  
7. Conferința  Științifică  Internațională  “Provocările  Contabilității  în  viziunea  

tinerilor cercetători” 15 martie 2019. Disponibil: 
https://old.ase.md/files/catedre/cae/conf/conf_con_15.03.19.pdf  

 
8. Conferința Științifică Internațională „Competitivitate și inovare în economia 

cunoașterii” 28-29 septembrie 2018, ASEM, Chișinău. Disponibil: 

https://old.ase.md/files/publicatii/electronice/conf_09.18_articole_1.pdf  
9. Conferința Științifică Internațională „Contabilitatea și auditul în condițiile 

globalizării: realități și perspective de dezvoltare”. 19-20 aprilie 2018, 

ASEM, Chișinău.  
10. Conferința  Științifică  Internațională  “Provocările  Contabilității  în  viziunea  

tinerilor cercetători” 15 martie 2018. Disponibil: 
https://old.ase.md/files/catedre/caae/conf_12.03.20.pdf    

11. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Provocările contabilităţii în viziunea 

tinerilor cercetători” din 22 noiembrie 2017, ASEM  

https://old.ase.md/files/catedre/caae/conf_12.03.20.pdf
https://old.ase.md/files/evenimente/Program_Conf_25.09.20_v3.pdf
https://old.ase.md/files/publicatii/electronice/conf_09.19_teze_v1.pdf
https://old.ase.md/files/catedre/cae/conf/conf_con_05.04.19.pdf
https://old.ase.md/files/catedre/cae/conf/conf_con_15.03.19.pdf
https://old.ase.md/files/catedre/caae/conf_12.03.20.pdf


 

12. Conferință Științifică Internațională „Perspectivele și problemele 

integrării în spațiul european al cercetării și educației” din 7 iunie 2017, 

Universitatea de Stat “B. P. Haşdeu”, Cahul, RM 
  

13. Conferința Științifică Internațională de Contabilitate “Economic and 

Financial Analisis in the context of Integrated Reporting: Educational 
Peradigms and Professional Challenes” 27-28 mai 2017, ASEM  

14. International scientific - practical conference „Financial aspects of the 

development of the state, regions and business entities: current status and 

prospects” May 17, 2017, Poltava, Ukraine.  
15. 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  

16. Conferința  Științifică  Internațională  “Provocările  Contabilității  în  viziunea  
tinerilor cercetători” 17 martie 2017. Disponibil: 
https://old.ase.md/files/catedre/cae/conf/Conf_video_2017.pdf  
        

17. Conferința Științifică Internațională  consacrată celei de-a XXV-a aniversări  
a ASEM „25 de ani de performă economică în Republica Moldova: prin 

inovare şi competivitate spre progres economic” din 23-24 septembrie 

2016 ASEM, Disponibil:  
https://old.ase.md/files/publicatii/electronice/Conf_2016_Vol_4.pdf  

18. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Creșterea economică sustenabilă în 

condițiile contemporane” 8-9 noiembrie 2016, ASEM  
19. 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  
20. 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 80 publicații cu un volum de peste 90 c.a. (din care aproximativ  25 

privind  în anii 2016-2021), inclusiv:  

numărul total Articole în reviste științifice  din străinătate  recunoscute  – 3; 

de lucrări  Articole în reviste din Registrul  Național de profil  – 7; 

științifice și Articole în culegeri internaționale  și naționale  - circa 25; 

metodico- Capitole în monografii – 1  

didactice  Capitole în manuale și note de curs – 8,  
publicate        

   

Participări  în Avizarea  articolelor ştiinţifice,  lucrări metodico – didactice, etc. 

activități de       

expertiză,       

consultanță,       

activități        

editoriale        
        

Premii,  2018, octombrie  – pentru  activitate rodnică  în  domeniul  educațional  și  cu 

mențiuni,  prilejul Zilei profesionale  a lucrătorilor din învățămînt,  ASEM 

distincții și       

titluri onorifice        

https://old.ase.md/files/catedre/cae/conf/conf_aprilie_2017.pdf
https://old.ase.md/files/catedre/cae/conf/Conf_video_2017.pdf
https://old.ase.md/files/publicatii/electronice/Conf_2016_Vol_4.pdf
https://old.ase.md/files/catedre/cae/conf/conf_aprilie_2016.pdf
https://old.ase.md/files/catedre/cae/conf/conf_aprilie_2015.pdf


 Antrenarea în Consultant la elaborarea tezei de doctor    

 managementul Membrul Seminarului Științific  de Profil din cadrul ASEM la specialitatea  

 cercetării și  522.02 Contabilitate; audit; analiză  economică  (anterior vicepreședinte  al  

 educației:  seminarului) (2016-2020)     
         

 Limbi: Romana – limba materna      

  Rusa – excelent       

  Engleza  – suficient      
       

 Competențe de Bune competențe de comunicare dobândite prin experiența proprie în calitate de  

 comunicare lector, etc.       
     

 Alte abilități - Abilități  de leadership,  capacitate de sinteza si 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 în echipa;  
- Spirit de evaluare și îmbunătățire; 

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

profesionala în calitate de lector în cadrul numeroaselor training-uri și 

ateliere de lucru, congrese și conferințe, etc.  


