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Educație și 

formare 

2002 – 2003 - Academia de Studii Economice din Moldova, studii doctorale.  

                       Diploma: doctor în științe economice 

1997 - 1992 – Academia de Studii Economice din Moldova, studii superioare. 

Diploma de licență: licențiat în economie, specialitatea 

„Contabilitate și control”. 

1982 – 1992 – Școala medie din s. Clocușna, Republica Moldova, studii medii. 

                         Atestat de studii medii 

Titlu științific Doctor în științe economice,  

Academia de Studii Economice, octombrie 2003 

Titlu științifico-

didactic 

Conferențiar universitar 

Academia de Studii Economice, decembrie 2006 

Experiență 

profesionala 

2018 – prezent: Academia de Studii Economice din Moldova,  

                          șef departament„Contabilitate, Audit și Analiză Economică” 

2014 – 2017:     Academia de Studii Economice din Moldova,  

                         șef- catedra „Contabilitate și Analiză Economică”,  

2013:                Academia de Studii Economice din Moldova,  

                           șef- catedra „Contabilitate”, 

2009 – 2013:    Academia de Studii Economice din Moldova,  

                          prodecan facultatea„Contabilitate”, 

1997 – prezent: Academia de Studii Economice din Moldova, departament/        

catedra „Contabilitate, Audit și Analiză Economică”, asistent 

universitar, lector, lector superior, conferențiar universitar. 

Alte activități 

profesionale 

(cumul) 

2019 - prezent: Membru al Comisiei de certificare a auditorilor de pe lîngă 

Consiliul de supraveghere publică a auditului din Republica 

Moldova, http://cspa.md/node/30 

2016 – prezent: Abilitat cu drept de conducător de doctorat  

2016 – 2019:   Membru al Comisiei de Certificare a auditorilor  de pe lângă 

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova 

2010 – 2012:     Membru al Consiliului de Supraveghere a Activităţii de Audit de 

pe lîngă Ministerul Finanţelor  

2020 – prezent: Expert în cercetare și inovare al Agenției Naționale de Asigurare 

a Calității în Educație și Cercetare  

http://www.cnaa.md/i/news/2020/05062020/registru-

ci_anacec-01.11.2020.pdf 

Calificări specifice 

domeniului, 

perfecționări 

1998 - 1999: Proiectul Reformei Contabilității in Moldova (USAID); Programul 

International de Contabilitate si Audit 

mailto:liliana.lazari@ase.md
mailto:lilianalazary@gmail.com
http://cspa.md/node/30
http://www.cnaa.md/i/news/2020/05062020/registru-ci_anacec-01.11.2020.pdf
http://www.cnaa.md/i/news/2020/05062020/registru-ci_anacec-01.11.2020.pdf


2008, 10-13 aprilie: Program de instruire în domeniul Standardelor Internaționale 

de Raportare Financiară, ACAP, Moldova 

2009-2013: Programul REPARIS (The Road to Europe: Program of Accounting 

Reform and Institutional Strengthening) din cadrul Centrului pentru 

Reforma Raportării Financiare al Băncii Mondiale 

2010, 20 decembrie:, seminar tehnic “Gidul calității și controlul calității în audit” 

ACAP și ACCA 

2011, 15 decembrie: Seminar practic “Pregătirea către controlul extern al calității 

lucrărilor de audit în conformitate cu ISQC1” ACAP 

2014, 27-28 iunie, 04-05 iulie: seminar consultativ “Aspecte practice SNC și 

IFRS în concordanță cu cadrul normativ fiscal”, SRL Evidență 

Internațională, mun. Chișinău 

2014–2019:  Programul STAREP (Strengthening Auditing and Reporting in the 

Countries of the Eastern Partnership) din cadrul Centrului pentru 

Reforma Raportării Financiare al Băncii Mondiale 

https://cfrr.worldbank.org/programs/starep; 

2015, 12-17 ianuarie: Program de instruire “Metode inovative de predare-

învățare în învățămîntul profesional”, ASEM 

2015, iunie:  stagiu de profesionalizare SRL “CinciStele”, mun. Chișinău; 

2016, 11 – 15 ianuarie: Program de instruire: „Deontologia și eficiența 

comunicării didactice”, ASEM  

2016, 26-30 decembrie: Program de instruire: “Psihologie. Dezvoltarea 

personală a cadrului didactic”, ASEM 

2017, 09 iunie: Seminar “Consolidarea educației universitare în domeniul 

contabilității și auditului prin prisma acreditării ACCA” ASEM și 

CFRR 

2017, 18-19 septembrie: Atelier de lucru „Managementul Proprietăţii 

Intelectuale”, Centrul de proiecte internaţionale AŞM şi Agenţia de 

stat pentru proprietatea intelectuală. 

2018, 11 – 15 ianuarie: Program de instruire: “Învăţarea  bazată  pe probleme”, 

ASEM 

2018, ianuarie: Program de instruire „Utilizarea tablei interactive în procesul de 

predare – învățare”, ASEM  

2018, februarie: Program de instruire “Aplicarea tehnologiilor informaționale 

de comunicare în instruire. Sistemul MOODLE”, ASEM 

2019, 20- 25 ianuarie: Program de instruire “Aplicarea Standardului ISO 

9001:2015 în instituțiile de învățământ superior”, ASEM 

2019, mai: mobilitate CEEPUS III cu predare, Universitatea “Babeș Bolyai” 

Cluj-Napoca, România 

2019, 21 -24 mai: seminar de instruire pentru formatori “Legea contabilității și 

raportării financiare și modificările Standardelor Naționale de 

Contabilitate”, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova 

2019, 21-25 noiembrie: Seminar de instruire “Modificările operate în SNC și 

alte reglementări contabile naționale”, ASEM 

2019, 23-30 decembrie: Program de instruire “Elaborarea curriculumului 

universitar”, ASEM 

2020, 13 – 26 august: stagiu de perfecționare profesională SRL “SL – 

LOGISTIC” mun. Chișinău 

2020, 21-23 decembrie: Program de instruire “Inovații pedagogice în studiile 

economice și adaptarea la noile condiții ale învățământului online”, 

ASEM 

https://cfrr.worldbank.org/programs/starep


2021, 12 – 14 ianuarie: Program de instruire “Atragerea fondurilor europene de 

către cercetători”, ASEM 

Coordonare și 

participare în 

proiecte de 

cercetare-

dezvoltare, 

inovare și transfer 

tehnologic  

Membru al Proiectului « Stratégies d’amélioration de la qualité des études 

dans le cadre de la faculté de Comptabilité, AEEM », Projet régional l’AUF en 

Europe centrale et orientale (AUF-ECO) en collaboration avec l’Institut de la 

Francophonie pour la Gouvernance Universitaire (AUF-IFGU) «Assurance 

qualité et gouvernance universitaire» 

https://old.ase.md/facultatea/contabilitate/catedra/caae/activitate-

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

Membru al Proiectului 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 

https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ordin%20de%20fi

nantare%20manifestari%202019%20-%20Anexa%20modif_0.pdf 

Director de 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 

http://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Hot112%20manif.p

df 

Membru al Proiectului 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 

http://www.acd.asm.md/ro/noutati-evenimente/rezultatele-expertizei-

propunerile-din-cadrul-concursului-proiectelor-pentru 

Conducător științific al temei de cercetare “Oportunități și provocări pentru 

raportarea financiară și managerială în procesul integrării europene” pentru 

perioada 2015-2017, realizată de membrii catedrei “Contabilitate și Analiză 

Economică”, ASEM 

https://old.ase.md/facultatea/contabilitate/catedra/caae/activitate-

stiintifica/teme-de-cercetare.html  

Conducător științific al temei de cercetare “Racordarea practicilor contabile 

din Republica Moldova cu Directivele Europene și cerințele SIRF” pentru 

perioada 2014, realizată de membrii catedrei “Contabilitate”, ASEM 

https://old.ase.md/facultatea/contabilitate/catedra/caae/activitate-

stiintifica/teme-de-cercetare.html   

Executant al temei de cercetare “Racordarea practicilor contabile din 

Republica Moldova cu Directivele Europene și cerințele SIRF” pentru perioada 

2013, realizată în cadrul catedrei “Contabilitate”, ASEM 

https://old.ase.md/facultatea/contabilitate/catedra/caae/activitate-

stiintifica/teme-de-cercetare.html  
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Participări la foruri 

științifice naționale și 

internaționale 

Peste 50 participări la foruri științifice naționale și internaționale 

Publicații 

științifice, 

științifico-

metodice și 

didactice 

Total – în jur de 100  publicații științifice și didactice cu un volum de peste 100 

c.a., inclusiv: 

Articole în reviste științifice din străinătate recunoscute – 6;  

Articole în reviste din Registrul Național de profil – 21; 

Articole în culegeri internaționale și naționale - circa 57; 

Capitole în manuale și note de curs – 13,  

Participări în 

activități de 

expertiză, 

consultanță, 

activități 

editoriale 

1. Membru în Colegiul editorial științific al revistei European journal of 

accounting, finance & business (2010-prezent) http://www.accounting-

management.ro/?pag=es 

2. Membru al Comisiei de referenți ai revistei Economica. 

https://old.ase.md/publicatii/revista-economica.html 

3. Membru în Comitetul Științific al Conferințelor Științifice Internaționale din 

țară și de peste hotare 

4. Membru al Comisiei de îndrumare a tezelor de doctorat 

5. Recenzent al tezelor de doctorat la departament (Frumusachi L. 2019), la 

Seminarul Științific de Profil (Bajan M. 2015) 

6. Recenzent al manualelor, monografiilor, lucrărilor metodico-didactice în 

cadrul departmentului și în cadrul Comisiei Metodice a facultății Contabilitate, 

ASEM 

Distincții, premii, 

mențiuni și titluri 

onorifice 

2018, octombrie:  Medalia „Mihai Eminescu” (brevet nr. 024), ASEM  

2016, septembrie: Diploma de onoare a Ministerului Educației, Cercetării și 

Culturii al Republicii Moldova 

2016, septembrie:  Diplomă de gratitudine ASEM 

2015, aprilie: Diplomă de merit, Corpul Experților Contabili și Contabililor 

Autorizați din România, filiala Suceava; România 

2011, septembrie: Diplomă de gratitudine ASEM 

Antrenarea în 

managementul 

cercetării și educației: 

 Membru Senat ASEM (2013 – prezent);  

 Membru al Consiliului Coordonator al Școlii Masterale ASEM (2018 – 

prezent); 

 Membru al Consiliului Facultății Contabilitate, ASEM (2008 – prezent); 

  Membru Consiliului Științific Specializat pe specialitatea 522.02. 

Contabilitate; audit; analiză economică, din cadrul ASEM (pentru susținerea 

tezei de doctor Brînzilă L.(2015), Bajan M.(2015), Chirilov N. (2014)); 

 Vicepreședinte (2020 – prezent) și Membru (2012-2020) al Seminarului 

Științific de profil 522.02 Contabilitate; Audit; Analiză Economică, din 

cadrul ASEM;   

 Președinte (2014 -prezent) și Membru (2007-2014) al Comisiei Metodice a 

facultății Contabilitate, ASEM 

 Membru al echipei de audit intern, ASEM (2019); 

 Membru în cadrul Comisiilor de elaborare și actualizare a actelor interne ale 

ASEM; 

 Membru al Centrului de studii în domeniul raportării financiar-manageriale şi 

auditului al ASEM; 

  Membru în Comitetul de organizare al unor conferințe internaționale și 

naționale din țară; 

 Vicepreședinte al Comisiilor de susținere a tezelor de licență și tezelor de 

masterat. 

http://www.accounting-management.ro/?pag=es
http://www.accounting-management.ro/?pag=es
https://old.ase.md/publicatii/revista-economica.html


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

Competențe de 

comunicare 

Bune competențe de comunicare dobândite în procesul desfășurării activității de cadru 

didactic în cadrul Academiei de Studii Economice, de șef de departament/catedră, etc., 

precum și în cadrul participării la diverse mese rotunde, conferințe, comisii, etc. 

Abilități și 

competențe 

profesionale 

- abilități manageriale, capacitatea de colaborare, abilități de negociere,  

- abilitatea de a analiză și capacitate decizională, 

- responsabilitate, spirit de echipă, abilități de comunicare și ascultare, 

- gândire critică, creativitate, inteligența emoțională, 

- motivație de muncă și proactivitate, adaptabilitate, flexibillitate și deschidere 

către nou,  

- auto-motivare și învățarea de lucruri noi.  

Aceste abilități au fost dobândite și îmbunătățite în perioada de experiență 

profesionala în calitate de șef departament/catedră ASEM (în subordine – 55/28 

persoane), prodecan al Facultății Contabilitate ASEM (conlucrarea cu cadre 

didactice de la toate departamentele și aproximativ 1 500 studenți), precum și în  

calitatea de membru al diferitor comisii din cadrul ASEM, membru în diferite 

comisii ale unor autorități publice, participarea  în cadrul numeroaselor training-

uri și seminare de instruire, conferințe, dar și de organizare a diverselor 

evenimente și activități etc. 

 

 


