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INFORMAŢII PERSONALE Angela Popovici  
 

  

Chisinau (Republica Moldova)  

 022402757     

 popovici.angela.alexandru@ase.md  

https://ase.md/facultatea/contabilitate/catedra/caae/contingentul-departamentului.html   

Sexul Feminin | Data naşterii | Naţionalitatea română, moldoveană  

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

                                        

                                       2017 - prezent  Expert evaluator  

                                                                 Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional (Republica Moldova) / 

                                                                 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare (prezent) 

 

 

 

 

 

 

2015–2017  Sef-catedră ”Contabilitate și audit” 

Academia de Studii Economice a Moldovei, Chisinau (Republica Moldova)  

2015–2017  Membru al Consiliului Facultății ”Contabilitate” 

Academia de Studii Economice a Moldovei, Chisinau (Republica Moldova)  

2014–Prezent  Membru al Comisiei metodice al Facultății ”Contabilitate” 

Academia de Studii Economice a Moldovei, Chisinau (Republica Moldova)  

2014–Prezent  Membru al Senatului 

Academia de Studii Economice a Moldovei, Chisinau (Republica Moldova)  

1998–Prezent  Asistent, Lector universitar, Lector superior, Conferenţiar universitar la catedra 
„Contabilitate şi audit”, Departamentul ”Contabilitate, audit și analiză economică” 

Academia de Studii Economice a Moldovei, Chisinau (Republica Moldova)  

Discipline predate: 
 

▪ Bazele contabilității - la ciclul I, Licență (rom, rus); 

▪ Contabilitatea financiară I - la ciclul I, Licență (rom, rus); 

▪ Contabilitatea financiară II - la ciclul I, Licență (rom, rus); 

▪ Contabilitatea în construcții - la ciclul II, Masterat (rom, rus). 

Conducerea tezelor de doctor, master, licenta. 

Recezent la teze de doctor, monografii, manuale, lucrari metodico-didactice. 

2008–2018 Membru al grupului de lucru privind prestarea serviciilor de cercetare și dezvoltare 
în domeniul contabilității și prezentare a concluziilor în proiecte de elaborare a 
actelor normative (Standarde  Naționale de Contabilitate (SNC), Ghiduri 
metodologice, indicații metodice) pe lângă  

Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, Chisinau (Republica Moldova)  

Participantă la elaborarea următoarelor proiecte de SNC (2008 - 2014): 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 

 

▪ Prezentarea situațiilor financiare; 

▪ Capital propriu și datorii; 

▪ Venituri; 

▪ Costurile îndatorării. 

Participanta la elaborarea proiectelor actelor normative după cum urmează: 

▪ SNC ”Prezentarea situațiilor financiare consolidate” (2016 - 2017);  

▪ Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare (2016 - 2017); 

▪ Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în sistemul parteneriatului public-privat 
(2018). 

2002–2009 Membru al Consiliului Facultății ”Contabilitate” 

Academia de Studii Economice din Moldova, Chisinau (Republica Moldova)  

2002–2009 Prodecan al facultatii „Contabilitate” 

Academia de Studii Economice a Moldovei, Chisinau (Republica Moldova)  

1998–2000 Studii de doctorat 

Academia de Studii Ecnomice a Moldovei, Chisinau (Republica Moldova)  

1996–1997 Contabil 

SRL „Acolit”, Chisinau (Republica Moldova)  

1991–1996 Economist 

Departamentul Republican pentru pensii şi Asistenţă Socială, Chisinau (Republica Moldova)  

2002 Stagiere in scop de documentare si experienta pedagogică 

Universitatea Pierre Mendes, Grenoble (Franţa)  

07/10/2015 Certificat de abilitare cu drept de conducător de doctorat  

Consiliul National pentru Acreditare si Atestare, Chisinau (Republica Moldova)  

Profilul: finante, contabilitate, analiza economica 

Specialitatea: 522.02 - Contabilitate, audit, analiza economica 

26/04/2006 Atestat de conferentiar universitar (docent) in Contabilitate; Audit; 
Analiza Economica 

 

Academia de Studii Economice din Moldova, Chisinau (Republica Moldova)  

18/05/2001 Doctor in stiinte economice  

Academia de Studii Economice din Moldova, Chisinau (Republica Moldova)  

1987–1991 Diploma de studii superioare in Evidenţa Contabilă şi Analiza  
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COMPETENŢE PERSONALE   

 

 

 

 

 

Activităţii Economice 

Universitatea de Stat din Moldova, Chisinau (Republica Moldova)  

1986 Atestat de studii medii generale  

Şcoala medie nr. 1 (în prezent: Liceul "Gheorghe Asachi"), Chisinau (Republica Moldova)  

Limba(i) maternă(e) română  

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

rusă   

franceză  

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 

Competenţe de comunicare  ▪ excelente abilităţi de interacţiune cu studentii, dobândite prin activitatea de lector 

▪ excelente abilităţi de interacţiune cu cadrele didactice, dobândite prin activitatea de prodecan si sef 
de catedra 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ bune abilităţi de conducere dobândite în funcție de sef catedră Contabilitate si Audit (responsabila 
echipei compuse din 36 cadre didactice si 2 metodiste) 

▪ bune abilităţi de conducere dobândite ca prodecan al facultatii de Contabilitate 

▪ bune abilități de lucru în echipă, fiind responsabil de elaborarea planurilor de învățământ la ciclul I, 
Licență, precum și ciclul II, Master (4 programe de master)  

▪ bune abilități de lucru în echipă, fiind responsabil de acreditare a programului de studii Contabilitate, 
acreditat de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional pe 5 ani  

▪ bune abilități de conducere și lucru în echipă, fiind președinte/membru al echipei de experți 
evaluatori ai Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare 

▪ abilități de prestare a serviciilor de cercetare și dezvoltare în domeniul contabilității și prezentare a 
concluziilor în proiecte de elaborare a actelor normative (Standarde Naționale de Contabilitate, 
Ghiduri metodologice, indicații metodice) 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ o bună cunoaştere a proceselor educationale în instituțiile superioare de învtatamânt 

▪ o bună cunoaştere a proceselor manageriale în instituțiile superioare de învtatamânt 

▪ o bună cunoaştere a proceselor de expertizare - evaluare a calității în învățămîntul general, 
profesional tehnic și superior,precum și în evaluarea programelor de formare profesională continua 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE   

 

 

 

 

 
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

 

▪ 1C 

▪ Microsoft Office 

▪ Google 

▪ Facebook 

▪ Skype, Viber, Messenger, WhatsApp 

▪ MOODLE, TEAMS, ZOOM, Google meet etc. 

Permis de conducere  B 

Afilieri ▪ Membru al Senatului ASEM; 

▪ Membru al Consiliului Facultății "Contabilitate"; 

▪ Membru al Comisiei metodice al Facultății "Contabilitate"; 

▪ Membru al grupului de lucru privind elaborarea proiectelor actelor normative (Standardelor 
Naționale de Contabilitate, Ghidurilor metodologice, indicațiilor metodice) de pe lângă Ministerul 
Finanțelor al Republicii Moldova. 

▪ Președinte / membru al comisiilor de experți evaluatori: Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în 
Educație și Cercetare. 

Conferinţe Participantă la peste 30 de conferințe națonale și internaționale din țară și peste hotare. 

Publicaţii Peste 80 de publicații în reviste și culegeri de lucrări științifice din Republica Moldova, România, 
Bulgaria, Lituania, Ucraina.  

Coordonator și coautor la lucrările: "Aplicații la contabilitatea financiară – I", Chişinău, ASEM, 2016, 
176 p.; "Aplicații la contabilitatea financiară – II", Chişinău, ASEM, 2015, 196 p.; Финансовый учет: 
Учебное пособие (часть 1), Кишинэу, МЭА, 2017, 259 с.  

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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Proiecte Participantă la proiecte naționale şi internaționale privind reforma sistemului contabil în Republica 
Moldova. 
 

Membru al grupului de lucru privind prestarea serviciilor de cercetare și dezvoltare în domeniul 
contabilității și prezentare a concluziilor în proiecte de elaborare a actelor normative (Standarde 
Naționale de Contabilitate, Ghiduri metodologice, indicații metodice) de pe lângă Ministerul Finanțelor 
al Republicii Moldova.  

Participanta la elaborarea următoarelor proiecte de SNC (2008 - 2014): 

 

▪ Prezentarea situațiilor financiare; 

▪ Capital propriu și datorii; 

▪ Venituri; 

▪ Costurile îndatorării. 

Participanta la elaborarea proiectelor actelor normative după cum urmează (2016 - 2017): 

▪ SNC ”Prezentarea situațiilor financiare consolidate”;  

▪ Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare. 

Participanta la elaborarea proiectului Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în 
sistemul parteneriatului public-privat (2018). 

 

Seminarii Participarea in calitate de lector la instruirea cadrelor economice in diverse institutii: predarea cursurilor 
de contabilitate pentru incepatori si pentru practicieni. 

 


