
  

  

INFORMAŢII PERSONALE 

 

 
Nume / Prenume ANATOL GRAUR 

 

Adresă(e) mun. Chișinău, str. Albișoara 80/3, ap 153 

 

Telefon(oane), E-mail(uri) +373 60022334, graur.anatol@ase.md 

 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

 

Data  și locul naşterii 20.02.1975, or. Hânceşti, Republica Moldova 

 

Sex Masculin 

 

Statutul civil căsătorit (2 copii) 

  

EXPERIENŢĂ 

PROFESIONALĂ 

 

 

Perioada 

 

 

August 1997 - Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar  

 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 Elaborarea suportului de curs și a curriculei; 

 Dezvoltarea capacităţii de înţelegere, asupra principalelor 

probleme, din domeniul contabilității; 

 Desfăşurarea cursurilor Contabilitatea impozitelor avansată, 

Contabilitatea financiară avansată, Contabilitate financiară, 

Contabilitate în societăţi pe acţiuni, Contabilitate în ramuri, 

Contabilitatea impozitelor, conform planului de învăţământ; 

 Evaluarea rezultatelor învăţării şi aplicarea instrumentelor de 

evaluare 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Academia de Studii Economice a Moldovei, Chişinău, Moldova  

Facultatea “Contabilitate” 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Departamentul “Contabilitate, audit și analiză economică” 

 

  

Perioada Iulie 2005 - prezent  

 

Funcţia sau postul ocupat Preşedintele Comisiei de Cenzori 

Activităţi şi responsabilităţi  Controlul respectării legilor şi regulamentelor aplicabile Fondului 

mailto:graur.anatol@ase.md


principale şi prezintarea Consiliului de administraţie rapoartele respective;  

 Certificarea indemnizaţiilor membrilor Consiliului de 

administraţie şi a directorului general executiv;  

 Certificarea rapoartelor financiare anuale, elaborarea unor 

rapoarte generale asupra rapoartelor financiare anuale  

 Elaborarea și prezentarea Consiliului de administraţie a 

rapoartelor speciale de aplicare a prevederilor legale 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, 

Chişinău, Republica Moldova 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Comisia de Cenzori, președinte 

  

Perioada septrembrie 2020 – decembrie 2020 

  

Funcţia sau postul ocupat Consultant expert 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Proiect german “Reducerea poverii de raportare statistică pentru 

mediul de afaceri din Moldova” 

  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ) 

  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Consultanță domeniul statistic, contabil, raportare 

 

Perioada 

 

Iunie 2019 - prezent 

 

Funcţia sau postul ocupat Consultant expert 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Elaborarea şi aprobarea actelor normative în domeniul contabilităţii 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Ministerul finanţelor al Republicii Moldova, Consiliului de 

contabilitate și raportare financiară de pe lîngă Ministerul 

Finanțelor, Chişinău, Republica Moldova 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

 

Perioada 

 

2017- prezent 

 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Expert contabilitate și servicii fiscale 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Prestare servicii contabilitate, consultanță domeniul contabil și 

fiscal 

Numele şi adresa 

angajatorului 

„Contprof Consulting” SRL 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Servicii contabilitate și consultanță fiscală 

 

Perioada 

 

Decembrie 2006 - Prezent 

 

Funcţia sau postul ocupat Contabil şef 

Activităţi şi responsabilităţi Organizarea și ținerea contabilităţii, întocmirea rapoartelor 



principale financiare şi fiscale 

Numele şi adresa 

angajatorului 

ICS “Transterminal-S” SRL  

 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Departament financiar 

 

Perioada 

 

Ianuarie 2004 - Decembrie 2007 

 

Funcţia sau postul ocupat Consultant expert 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Elaborarea şi aprobarea actelor normative în domeniul contabilităţii 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Ministerul finanţelor al Republicii Moldova, Consiliul Metodologic 

Contabilitate, Chişinău, Republica Moldova 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

 

Perioada 

 

Aprilie 2008 - aprilie 2010 

 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Consultant expert 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Elaborarea şi suprvagherea actelor normative în domeniul auditului 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Ministerul finanţelor al Republicii Moldova,  

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Consiliul de Supraveghere a Activităţii de Audit 

 

Perioada 

 

Mai 1998 – 2016 

 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Contabil şef 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Organizarea și ținerea contabilităţii, întocmirea rapoartelor 

financiare şi fiscale 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Filomela SRL, Macros Service SRL, Chişinău, Republica Moldova 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Departament contabilitate 

  

Perioada Iunie 1997 - Septembrie 1997 

 

Funcţia sau postul ocupat Contabil 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Responsabil de sectoarele contabilităţii: casierie, bancă, decontări 

cu personalul 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Glass Container Company SRL 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Departament contabil 

  

Perioada Octombrie - decembrie 2016 

 

Funcţia sau postul ocupat Consultant național 



Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 elaborarea metodologiei privind realizarea unui studiu 

pentru măsurarea antreprenorialului din perspectiva 

dimensiunii de gen; 

 elaborarea instrumentarului statistic (chestionarul statistic, 

indicațiile metodice de completare, etc.) privind realizarea 

studiului 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Proiectul UNDP „National consultant to develop the statistical 

toolkit for data collection on entrepreneurship from gender 

perspective” 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Consultant național 

  

Perioada Octombrie 2016 - noiembrie 2016 

 

Funcţia sau postul ocupat Consultant național 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 elaborarea unui capitol privind mișcarea activelor 

imobilizate 

 elaborarea instrucțiunii de completare a acestuia în situațiile 

financiare anuale 

Numele şi adresa 

angajatorului 

“STATREG” project by the European Union 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Consultant național 

  

Perioada Septembrie 2015 - decembrie 2015 

 

Funcţia sau postul ocupat Consultant național 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 evaluarea indicatorilor disponibili și a instrumentelor de 

colectare a datelor din perspectiva dimensiunii de gen. 

 cartografierea datelor disponibile din diferite statistici oficiale 

și neoficiale cu privire la antreprenoriat din perspectiva 

dimensiunii de gen; 

 elaborarea metodologiei privind măsurarea 

antreprenorialului din perspectiva dimensiunii de gen 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

UN Joint Project on Strengthening the National Statistical 

System 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Consultant național „Elaborarea metodologiei privind măsurarea 

antreprenorialului din perspectiva dimensiunii de gen” 

 

  

Perioada 2014 

 

Funcţia sau postul ocupat Consultant național 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 elaborarea Metodologiei calculării datelor statistice privind 

activitatea întreprinderilor în aspect teritorial prin îmbinarea 

datelor statistice în cadrul Anchetei Structurale Anuale cu 



datele din raportul financiar anual; 

 testarea producerii datelor statistice conform metodologiei 

elaborate şi  producerea datelor statistice pentru anii 2011 

şi anii 2012. 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Proiectul UNDP „Consultant to develop the methodology on 

territorial business statistic” în cooperare cu Biroul Naţional de 

Statistică. 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

  

Perioada Iulie – octombrie 2012 

 

Funcţia sau postul ocupat Consultant național  

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Elaborarea, revizuirea și actualizarea formularelor de evidență 

primară privind timpul de muncă și câștigurile salariale ținînd cont 

de necesitățile statisticii oficiale. 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Proiectul UNDP ”National consultant to revise the forms of 

primary accounting on labour time and wages for statistical 

purposes” 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Consultant național  

  

Perioada Septembrie – noiembrie 2010 

 

Funcţia sau postul ocupat Consultant național 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 expertiza instrumentarului statistic (chestionarul statistic 

integrat, instrucțiunile de completare) elaborate de BNS în 

conformitate cu cerințele naționale de contabilitate, 

Standardele Naţionale de Contabilitate,  

 elaborarea chestionarelor statistice, inclusiv prin utilizarea 

aplicaţiilor software de contabilitate 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Proiectul UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME 

(UNDP) „National consultant in accounting to expertise and 

test the statistical toolkit (questionnaires) to be applied within 

the integrated statistical survey on enterprises”.  

 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Sef grup de lucru 

  

Perioada Iunie 2005 

 

Funcţia sau postul ocupat Lector, formator  

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 Elaborarea suportului de curs și a curriculei; 

 Desfăşurarea cursurilor Contabilitatea impozitelor, Raportare 



fiscală, Legislația muncii; 

 Evaluarea rezultatelor învăţării şi aplicarea instrumentelor de 

evaluare 

 
Numele şi adresa 

angajatorului 

Project HIV/AIDS, UNDP Moldova 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Formator 

  

Perioada Iulie 1997 – mai 2000 

 

Funcţia sau postul ocupat Consultant național 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate 

 elaborarea Planului general de conturi contabile 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Accounting reform project financed by USAID „MOLDOVAN 

ACCOUNTING REFORM PROJECT” 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Membru al grupului de lucru pentru elaborarea Standardelor 

Naționale de Contabilitate 

  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 

 

 

Perioada 

 

Ianuarie1998 - Ianuarie 2001 

 

Calificarea / diploma obţinută Diploma doctor în ştiinţe economice 

Disciplinele principale 

studiate / Competenţe 

profesionale dobândite 

Contabilitate 

Teza de doctor cu tema “Corelaţiile contabilităţii financiare cu 

fiscalitatea”. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice, Chişinău, Moldova. Facultatea 

Finanţe 

  

 

Perioada 

 

Septembrie 1992 - Iulie 1997 

 

Calificarea / diploma obţinută Diploma licențiat în economie, specializarea Bănci şi Burse de 

Valori 

Disciplinele principale 

studiate / Competenţe 

profesionale dobândite 

Bănci şi Burse de Valori 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice, Chişinău, Moldova. Facultatea 

Finanţe, Credit şi Monedă 

  

 

Perioada 

 

Septembrie 1992 - Iulie 1997 

 



Calificarea / diploma obţinută Diploma licențiat în economie (contabilitate), specializarea 

Contabilitate şi audit 

 

Disciplinele principale 

studiate / Competenţe 

profesionale dobândite 

Contabilitate şi audit 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice, Chişinău, Moldova. Facultatea 

Contabilitate şi Audit 

 

Perioada 

 

Martie 2017, 2018, 2019, 2020 

 

Calificarea / diploma obţinută Certificat cursuri de perfecționare a specialiștilor domeniul practic  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

„Sovirina Audit” SRL 
 

 

Perioada 

 

Decembrie 2016, 2018 

 

Calificarea / diploma obţinută Certificat cursuri de perfecționare „Particularitățile întocmirii 
situațiilor financiare și a Declarației cu privire la impozitul pe venit 
pe anul în organizațiile necomerciale”  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

„Contabil-Service” SRL 
 

  
  

COMPETENȚE 

PERSONALE 

 

  

Limba (i) maternă (e) Româna 

 

Alte limbi străine 

cunoscute 

 

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: 
Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

 

Alte limbi 
străine 

cunoscute 

ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs 
oral   

Franceza C1 C2 B1 B1 B2 

Engleza A2 A2 A1 A1 B1 

Competenţe de comunicare  bune competențe de comunicare dobândite în procesul 

desfășurării activității de profesor în cadrul Academiei de 

Studii Economice, de trainer și de consultant în cadrul mai 

multor întreprinderi; 

 excelente abilități de comunicare dobândite în cadrul 

participării la diferite mese rotunde, conferințe etc. 

 bune abilități de comunicare dobândite și în activitatea 

desfășurată în cadrul mediului de afaceri. 

Competenţe informatice Cunoașterea la nivel avansat a programului Word, Excel, Power 



Point, 1Contabilitate 

 

Permis de conducere Categoria B 

 

Alte informații  Autor a peste 45 publicații științifice 

 Membru Consiliului Ştiinţific Specializat 522.02. - 

Contabilitate; audit; analiză economică din cadrul ASEM  

 Membru în colegiul de redacție: International 

conference   regional sustainable development – through 

competitiveneess, innovation and human capital, 2nd and 

3rd JUNE, 2014-2018 

 Membru Senat ASEM 

 Membru comisia metodică facultatea Contabilitate și audit 

 Membru al grupului de lucru privind elaborarea Standardelor 

Naţionale de Contabilitate de pe lângă Ministerul Finanţelor 

al Republicii Moldova  

 Membru al Consiliului Consultativ de pe lângă Ministerul 

Finanţelor  

 Membru al Consiliului de Supraveghere a Activităţii de Audit  

de pe lângă Ministerul Finanţelor 

 

  

 


