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Obiectiv: Extinderea cunoștințelor și experienței mele pe partea didactică și 
practică, ca specialist în domeniul finanțe, contabilitate și fiscalitate, 
mizând întotdeauna pe inovație, perseverență și încredere.  

 

 
EXPERIENŢĂ 

PROFESIONALĂ  
Perioada Septembrie 2011 – prezent: 

Funcția sau postul Conferențiar universitar 

Activități și 

▪
  Pregătirea și desfășurarea cursurilor la disciplinele: Bazele contabilității; 

responsabilități Contabilitatea  financiară  I;  Contabilitatea  financiară  II;  Contabilitatea 
principale financiară  avansată,  Elaborarea  situațiilor  financiare,  Sisteme  contabile 

 automatizate, Situații Financiare Consolidate la ciclul I, Licență (rom, rus) 

 și la ciclul II, Masterat (rom, rus); 
 

▪
  Evaluarea rezultatelor învățării și aplicarea instrumentelor de evaluare; 

 
▪
  Conducerea tezelor de master, licență, proiectelor de an; 

 
▪
  Elaborarea programelor analitice și a probelor de examinare pe disciplinele 

 de specialitate; 

 
▪
  Verificarea probelor de examinare și notarea cunoștințelor; 

 
▪
  Realizarea activităților de cercetare; 

 
▪
  Învățarea  celor  mai  bune  practici  și  metodologii  moderne  de  predare  / 

 învățare, bazate pe sistemul educațional autohton; 

 
▪
  Promovarea conceptului de învățare activă, încorporat în noile module prin 

 demonstrarea celor mai bune practici în cadrul disciplinelor predate. 

Numele și adresa Academia de Studii Economice a Moldovei, mun. Chișinău, Republica Moldova, 

angajatorului str. Bănulescu Bodoni, 61. 

Tipul activității sau Facultatea „Contabilitate”, 

sectorul de activitate Departamentul „Contabilitate, Audit și Analiză Economică” 
  

Perioada August 1997 – Septembrie 2011: 

Funcția sau postul Asistent universitar, lector universitar, lector superior universitar 

Activități și 

▪
  Desfășurarea  cursurilor  la  disciplinele:  Bazele  contabilității;  Contabilitatea 

responsabilități întreprinderii,   Contabilitatea   financiară   I;   Contabilitatea   financiară   II, 
principale Contabilitatea în comerț; Sisteme contabile automatizate; Rapoarte Financiare 

   



 

 Consolidate, Elaborarea situațiilor financiare la ciclul I, Licență (rom, rus) și 

 la ciclul II, Masterat (rom); 
 

▪
  Evaluarea rezultatelor învățării și aplicarea instrumentelor de evaluare; 

 
▪
  Conducerea tezelor de master, licență; 

 
▪
  Realizarea activităților de cercetare. 

Numele și adresa Academia de Studii Economice a Moldovei, mun. Chișinău, Republica Moldova, 

angajatorului str. Bănulescu Bodoni, 61. 

Tipul activității sau Facultatea „Contabilitate”, 

sectorul de activitate Catedra „Contabilitate și audit”; Catedra „Contabilitate”. 
  

Perioada Iulie 2005 - prezent (cumul de funcții): 

Funcția sau postul Expert / consultant în materia finanțe, contabilitate și fiscalitate 

Activități și 

▪
  Consultații, dezvoltarea organizațională, promovarea și livrarea instruirilor în 

responsabilități domeniul materiei finanțe, contabilitate și fiscalitate beneficiarilor de servicii; 

principale 
▪
  Suport pentru instructorii organizației și altor beneficiari în elaborarea noilor 

 module de instruire  a persoanelor fizice și  juridice  pe utilizarea metodelor 
 inovative în materia finanțe, contabilitate și fiscalitate;  

▪
 Oferirea de suport în fortificarea capacităților organizației de a promova 

metodologii moderne pentru învățare activă și inovațiile digitale în sistemul de 
învățământ al Republicii Moldova, servind ca platformă educațională pentru 
împărtășirea de experiențe, a celor mai bune practici și a lecțiilor învățate ca 
rezultat al implementării modelelor de predare, în dependență de cererea 
beneficiarilor de servicii prestate de organizație;

  
▪
 Beneficierea de instruiri pe tematici ce se referă la tehnici de predare inovative și 

învățare activă.
 

 

Numele și adresa FDRM, Chișinău, Republica Moldova, str. Al. Mateevici, 60, bir. 320, MD-2009 

angajatorului https://proeducatie.md/aboutus/  

Tipul activității sau FDRM este recunoscută pe plan național și internațional ca o organizație de referință 

sectorul de activitate cu programe / proiecte actuale și de impact în sectorul educației formale, care vizează 

  diverse categorii de beneficiari. 
    

    

EDUCAȚIE   
ȘI FORMARE   

    

Perioada  2010 - 2011  

Calificarea / diploma  Atestat: Conferențiar universitar (Atestat de Conferențiar universitar cu Seria CU, nr. 

obținută /  0736 din 16 septembrie 2011) 

Disciplinele    

principale studiate /    

Competențe  Titlul științifico – didactic de Conferențiar universitar în Contabilitate, audit, analiză 

profesionale  economică (Hotărârea Comisiei de atestare a CNAA nr. AT-5/4 din 08 iulie 2011) 

dobândite    

Numele și tipul  Academia de Studii Economice a Moldovei, mun. Chișinău, Republica Moldova. 

instituției de  Facultatea Contabilitate 

învățământ /    
     

https://proeducatie.md/aboutus/


furnizorului de   
formare   

   

Perioada  2000 - 2003 

Calificarea / diploma  Diploma: Doctor în economie (Diploma cu Seria DR, nr. 1825 din 25 decembrie 

obținută /  2003) 

Disciplinele   

principale studiate /  Specialitatea: 08.00.12 - Evidența contabilă, controlul și analiza activității economice 

Competențe  (cifrul Consiliului științific specializat D 08.01.65) 

profesionale   

dobândite  Teza de doctor cu tema „Rapoarte financiare consolidate”. 

Numele și tipul   

instituției de   

învățământ /  Academia de Studii Economice a Moldovei, mun. Chișinău, Republica Moldova. 

furnizorului de  Facultatea Contabilitate 

formare   
   

Perioada  1992 – 1997 

Calificarea / diploma  Diploma: Licențiat în economie (Diploma cu Seria AL, nr. 005414 din 25 iunie 1997) 

obținută /   

Disciplinele   

principale studiate /   

Competențe  Specialitatea: Contabilitate și control 

profesionale  Calificarea: Economist - contabil 

dobândite   

Numele și tipul   

instituției de  Academia de Studii Economice a Moldovei, mun. Chișinău, Republica Moldova. 

învățământ /  Facultatea Contabilitate 

furnizorului de   

formare   
   

Perioada  1982 - 1992 

Calificarea / diploma  Diploma: Studii medii generale 

obținută /  Atestat de studii medii generale 

Disciplinele   

principale studiate /   

Competențe   

profesionale   

dobândite   

Numele și tipul  Școala medie nr. 31, mun. Chișinău, Republica Moldova. 

instituției de   

învățământ /   

furnizorului de   

formare   
   

STAGII  
DE PERFECȚIONARE  

   

  1.  Program  de  instruire  „Tehnologii  informaționale  de  comunicare  pentru 

  procesul de instruire” din 25-29 ianuarie 2021 – 40 ore academice, ASEM – 

  5 zile (Certificat Seria CRP, nr. 221 din 29 ianuarie 2021); 

  2.  Program de instruire „Atragerea fondurilor europene de către cercetători” din 

  12-14 ianuarie 2021 – 22 ore academice, ASEM – 3 zile (Certificat Seria 

  CRP, nr. 161 din 14 ianuarie 2021); 
    



 
3. Program de instruire „Inovații pedagogice în studiile economice și adaptarea 

la noile condiții a învățământului online” din 21-23 decembrie 2020 – 22 
ore academice, ASEM – 3 zile (Certificat Seria CRP, nr. 071 din 23 
decembrie 2020);  

4. Program de instruire „Învățare bazată pe probleme – PBL” din 9-15 ianuarie 
2019 – 40 ore academice, ASEM – 5 zile;  

5. Program de instruire „Deontologia și eficiența comunicării didactice” din 9-
15 ianuarie 2019 – 40 ore academice, ASEM – 5 zile;  

6. Program de instruire „Aplicarea Standardului ISO 9001:2015 în Instituțiile 
de Învățământ Superior” din 20-25 ianuarie 2019 – 40 ore academice, 
ASEM – 5 zile.  

7. Program de formare / dezvoltare profesională „Psihologie. Dezvoltarea 
personală a cadrului didactic”, perioada de studii: ianuarie 2018, ASEM, 
Serviciul Studii, Dezvoltare Curriculară și Management al Calității – 5 zile 
(40 ore academice / 8 ore pe zi);  

8. Training de formare / dezvoltare profesională „Mobility of youth workers” 

– participated in a learning mobility project „Everybody Matters! 

Development of Inclusive and Participatory Youth Work Practices in the 

Eastern Partnership countries”. The Project took place from 07.04.18 to 

15.04.18 in Yerevan, Armenia – 8 zile (64 ore academice / 8 ore pe zi)  
9. Program de instruire „Aplicarea tehnologiilor informaționale de comunicare 

în instruire”, Certificat de perfecționare Seria C.P. MOOD nr. 17-36A-12 
din 17.02.2017, ASEM – 5 zile (40 ore/8ore pe zi);  

10. Program de instruire „Metode inovative de predare-învățare - evaluare în 
învățământul profesional”, Certificat de perfecționare Seria FC nr. 142 din 

18.02.2017, ASEM - 5 zile (40 ore/8ore pe zi);  
11. Seminar practic de dezvoltare profesională „Calculul și contabilizarea 

salariului”, Certificat din 22.02.2017 – 2 zile;  
12. Seminar practic de dezvoltare profesională „Strategii fiscale aferente 

impozitului pe venit”, Certificat din 20.12.2016 – 1 zi; 

13. Program  de  instruire  cu  calificare  întărită  prin  examen  „International 

Financial Reporting”, Diploma in International Financial Reporting (ACCA), 

Certificate number 1817331, December 2013;  
14. Program de instruire „Modul psiho - pedagogic”, Certificat de instruire 

Seria MMP nr. 0016 din 19.05.2012, ASEM - 15 zile (120 ore/8ore pe zi). 

 

COMPETENȚE  
PERSONALE  

Limba maternă  Limba română        
           

Alte limbi străine           

cunoscute: 
 

         

Alte limbi  Înțelegere  Vorbire  Scriere  

  străine  Ascultare Citire Participare Discurs    

  cunoscute    la oral    

      conversație     

  Limba  A2 A2 A1 A1 A2  

  engleză         

  Limba  A1 A1 A1 A1 A1  

  franceză         

  Limba  C2 C2 C2 C2 C2  

  rusă         
  Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator   

  experimentat, Cadrul european comun de referință pentru limbi străine    
            



Competențe de Competențe de comunicare formate, dobândite în procesul desfășurării activității de 

comunicare profesor în cadrul Academiei de Studii Economice, precum și în cadrul participării 

 la diferite mese rotunde, conferințe, instruiri, fiind pro activă, ceea ce presupune, 

 inclusiv, găsire de soluții în situații inopinate, etc. 
  

Competențe Cunoașterea programului Word, Excel, Power Point, 1Contabilitate și altor soft-uri 

informatice specializate, necesare desfășurării activității de bază în domeniul de formare, 

 predare, învățare, inclusiv, necesare pentru realizarea activităților ca specialist în 

 finanțe, contabilitate și fiscalitate. 
  

Competențe - Creativitate; 

organizaționale/ - Responsabilitate, competențe etice; 

manageriale - Spirit de echipă; 

 - Spirit de evaluare și perfecționare; 

 - Rezistență la stres; 

 - Sociabilitate; 

 - Abilități de conducere; 

 - Excelente abilitați comunicaționale, fire dinamică, sociabilă, ușor adaptabila; 

 - Posibilitatea de a lucra în week-end și peste program; 

 - Adaptare ușoară la condițiile de munca; 

 - Învăț lucruri noi și i-mi formez ușor noi deprinderi profesionale; 

 -Învățare și autodezvoltare. 

 Abilitățile specificate au fost dobândite și îmbunătățite în perioada de experiență 

 profesionala în calitate de profesor și specialist în domeniul finanțe, contabilitate și 

 fiscalitate, membru în diferite comisii și echipe de lucru ale unor persoane juridice, 

 participarea în cadrul numeroaselor training-uri și ateliere de lucru, conferințe, etc. 
  

Permis de Categoria B 

conducere  
  

Publicații În jur de 60 de publicații științifice și didactice: manuale, lucrări metodice și 

 didactice, articole științifice, etc. 
  

Prezentări Mai mult de 20 prezentări în cadrul diferitelor evenimente, desfășurate în țară și 

 peste hotare (congrese, conferințe științifice și practice, ateliere de lucru, Works- 

 shopuri, colocvii, întâlniri profesionale, cursuri de perfecționare, etc. ) 
  

Conferințe Aproximativ 30 participări, membru în echipa de organizare a mai multor conferințe 

 naționale și internaționale. 
  

Proiecte Membru al următoarelor Proiecte, din perioada recentă: 

 •  Acordul de cooperare dintre LED (Foundation Liechtenstein Development 

 Service) și FDRM pentru perioada 01.10.2019 - 30.09.2022, „Dezvoltarea 

 Capacității Centrului Național de Inovații Digitale în Educație (CNIDE)”, nr. 

 proiectului: 40418_2019/22; 

 •  Acordul de cooperare dintre Pestalozzi Children’s Village Foundation si 

 FDRM pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2022, „Incluziunea educațională 

 și socio - psihologică a copiilor lăsați în urmă de părinții lor emigranți”, nr. 

 proiectului: 513008/Phase 1; 

 •  EaP  CSF  Secretariat  //  Contract  de  Grant  Nr.  SEC004/2019/NP  din 

 15.04.2019  până  la  30.11.2020  „Moldova  National  Platform  –  moving 

 reforms forward”; 

 •  Acordul de cooperare LED (Foundation Liechtenstein Development Service) 

 pentru  perioada  01.12.2018  -  31.05.2019,  Centrul  Național  de  Inovații 
   



 

Digitale în Educație (CNIDE), care este lansat în cadrul proiectului „Clasa  

 Viitorului”; 

 •  Proiectul „Creșterea performanței sistemului educațional prin implementarea 

 analizei impactului de reglementare şi participare responsabilă a OSC în 

 domeniul educației” din cadrul proiectului FHI 360 „Parteneriate pentru o 

 Societate Civilă Durabilă în Moldova” (MPSCS), Septembrie 2014 – August 

 2017, finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) – 

 RIA. 

  

Alte informații 
▪
 Membru în Comitetul științific al unor conferințe internaționale și naționale din 

 țară; 

 
▪
 Membru în Comitetul de organizare al unor conferințe internaționale și naționale 

 din țară. 
   
 

 

Data 12 aprilie 2021 
 

 

Semnătura __________________ 

http://www.fhi360.md/

