
 

Curriculum vitae 
Europass 

 
 
 
 
 
 
 Informaţii personale            

 Nume / Prenume GRABAROVSCHI Ludmila     
 

Adresă(e) 
  

  mun. Chișinău, Republica Moldova     
 

Telefon(oane) 
 

 

- 
   

-  
 

  

  

   

 E-mail(uri) ludmila.grabarovschi@ase.md     

 Naţionalitate(-tăţi) ucraineancă        

 Data naşterii 08 aprilie 1959        

 Sex Feminin        

Locul de muncă vizat / 
Învățământul  superior – conferențiar  universtar, 
titular disiplina Contabilitate 

Domeniul ocupaţional            

Experienţa profesională            
 Perioada 

2018-prezent 
       

 
Funcţia sau postul ocupat 

       

 Conferenţiar universitar     

Activități și responsabilități  principale 
    

Activități  didactice și de cercetare     

Numele și adresa angajatorului 
    

ASEM, Facultatea Contabilitate  , departamentul  Contabilitate, Audit și Analiză Economică 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

Învățământ superior universitar     
      

 Perioada 1996-2018        

 Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar     

Activităţi şi responsabilităţi  principale Activități  didactice și de cercetare     

Numele şi adresa angajatorului ASEM, Facultatea Contabilitate,  catedra Contabilitate și audit   

Tipul activităţii  sau sectorul de activitate Învățământ superior universitar     

 Perioada 1991 -  1996        

 Funcţia sau postul ocupat lector superior        

Activităţi şi responsabilităţi  principale Activități  didactice și de cercetare     

Numele şi adresa angajatorului ASEM, Facultatea Contabilitate,  catedra Contabilitate și control  

Tipul activităţii  sau sectorul de activitate Învățământ superior universitar     

 Perioada 1987 - 1991        

 Funcţia sau postul ocupat Lector, lector superior     

Activităţi şi responsabilităţi  principale Activități  didactice și de cercetare     

Numele şi adresa angajatorului Universitatea  de Stat din Moldova, Facultatea  Contabilitate,  catedra Contabilitate  și analiză  

  economico-financiară     

Tipul activităţii  sau sectorul de activitate Învățământ superior universitar     

 Perioada 1987        

 Funcţia sau postul ocupat Asistent        

Activităţi şi responsabilităţi  principale Activități  didactice și de cercetare     
 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Contabilitate, catedra Contabilitate și analiză 
economico-financiară 



Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

 
Numele şi adresa angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

 
Numele şi adresa angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 

Educaţie şi formare 
 

Perioada 
 

Calificarea  / diploma obţinută 

 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 
Numele şi tipul instituţiei  de învăţământ 
 / furnizorului de formare 

 Perioada 

 Calificarea  / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei  de învăţământ 
 / furnizorului de formare 

 Perioada 

 Calificarea  / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei  de învăţământ 
 / furnizorului de formare 

 

Aptitudini şi 
competenţe personale 

 

Limba(i) maternă(e) 

 

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) Autoevaluare 
 

Nivel european (*) 

 

Limba franceză 
 
 

 

Competenţe şi abilităţi sociale 
 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului 



Învățământ superior universitar 
 
1983 - 1986 
 
Doctorandă 
 
Activități didactice  și de cercetare 
 
Institutul de finanțe,  or.Moscova 
 
Învățământ superior universitar 
 
1981 - 1983 
 
Asistent 
 
Activități didactice  și de cercetare 
 
Universitatea de Stat din 

Moldova, Facultatea 

Contabilitate, catedra 

Contabilitate și statistică 

Învățământ superior 

universitar 

 

 

2004 
 
Contabil – practician certificat 
(certificat nr. 0002204) în cadrul 
Programului internațional de 
certificare a contabililor și auditorilor 
CAP – CIPA 
 
Contabilitate financiară, Contabilitate
 managerială,  Impozitare  și 
drept, Tehnologii informaționale 

 

Asociaţia  Contabililor  şi Auditorilor 
Profesionişti din Republica Moldova (ACAP) 

 

1987 
 
Doctor în științe  economice,  domeniul 
Contabilitate 
 
Institutul de finanțe,  or.Moscova 

 

1981 
 
Licență 
 
Universitatea  de Stat din Moldova, 
facultatea  de Economie 
 

 

Abilitatea  de asumare a 
responsabilităților, dinamism  și spirit de echipă. 
 

 

Rusă, română 
 

 

 Înţelegere   Vorbire   Scriere 
             
 

Ascultare 
   

Citire 
 

Participare  la 
  

Discurs oral Exprimare scrisă        

       conversaţie      
             

A2 
Utilizator  

A2 
 Utilizator 

A1 
Utilizator 

A1 
 Utilizator 

A1 
Utilizator 

independent  independent elementar  elementar elementar        
            

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine     

 

Comunicare în contexte  publice, competență didactică 

 
Spirit organizatoric,  abilitatea  de a lua decizii 
 

 

Cunoașterea procesului de culegere, prelucrare și raportare a informației  contabile 

 

Cunoștințe  de utilizare a Microsoft  Office  (Word, Excel, PowerPoint) 



Informaţii suplimentare Activități de coordonare științifică și didactică: 
   

  Membru în comisii  de doctorat din cadrul ASEM; 

  Membru   al   Seminarului  Ştiinţific de  Profil  "Problemele  contabilităţii,  auditului  şi  analizei 

 



economice"  

 Coordonator lucrări ale studenților publicate  la sesiuni de comunicări științifice 
 

Participarea la proiecte, granturi de cercetare sau transfer tehnologic: 
 

1998-2001 – Proiectul USAID privind Reforma Contabilității în Moldova;  
2001-2004 – Proiectul USAID privind Formarea Managementului Financiar și Activitatea de 
Consultanță 

 
Stagii:  
1994 – în domeniul dezvoltării curriculumului universitar al învăţămîntului economic, ASE 
București România;  
2003 – în domeniul dezvoltării curriculumului universitar al învăţămîntului economic, Universitatea 
Nebrasca, Omaha, SUA; 
2003 – în domeniul formării cadrelor didactice,  Ukraine Acconting  Reform Project, Kiev;  
2014 – în domeniul dezvoltării curriculumului universitar al învăţămîntului economic, ASE 
București, România 

 
Perfecţionări:  
 1995  –   treningul   «Bazele  contabilității internaționale  financiare»,  organizat de  întreprinderea 

moldo-italiană « EURO-IN-CONSULTING » în cadrul programului ITA (INERNATIONAL 
TECHNICIAN ACCOUNTANT), Chișinău, iunie 1995 (diploma cu mențiune); 

 1995   –   cursul   «Formare   consultanți   de   management»,   organizat  de   Centrul  pentru
 

 1998  –  treningul în  cadrul «Programului internațional de  contabilitate  și audit»,   organizat de

 
 2003 – cursul la disciplina «Contabilitatea financiară 1», organizat de Ukraine Acconting Reform 

Project în cadrul Programului internațional de certificare a contabililor și auditorilor

CAP- CIPA, Kiev, 2003; 
 2005 – Seepad Regional Seminar of the South Eastern European. Partnership on 

Accountancy Development - SEEPAD, România, septembrie, 2005;
 2006   –   Asociația   Contabililor  și  Auditorilor  Profisioniști  (ACAP)  în  cadrul  Programului

 

internațional de certificare a contabililor și auditorilor CAP - CIPA cursul cu tema „Contabilitatea 
financiară 2” (certificat nr.081106/19CF2), 2006;  

 2010 – Treningul privind implementarea  Standardelor Internaţionale  de Raportare Financiară
(prezentarea aspectelor  practice) organizat de Proiectul UE:  „Misiunea Expertului pe Termen 
Scurt în domeniul Contabilităţii şi Auditului” și Ministerului  Finanţelor RM,  2010;  

 2009-2010 – în domeniul promovării Standardelor Internaționale de Raportare Financiară 
Standardelor de educație, ateliere de lucru în cadrul Programului REPARIS (Calea spre 
Europa, Programul de Reformă a Contabilităţii şi Fortificare Instituţională), Austria, Croația; 

 
și 

 
 2014 – în domeniul dezvoltării curriculumului universitar al învăţămîntului economic, 

ASE București, România;
 2015 – în domeniul promovării Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, atelier de 

lucru în cadrul Programului STAREP (Regional Framework-based IFRS Teaching Workshop), 
Kiev, Ucraina;

 2016 – cursul de instruire Contabilitatea financiară 2 (66 ore academice) în cadrul 
programei internaționale de certificare a contabililor „Certifiend International Professional 
Accountant” Certificat Nr. 101116/1021, ACAP, noiembrie 2016;

 2017 – cursul de dezvoltare profesională în deontologia și eficiența comunicării 
didactice. Certificat de perfecționare FC Nr.215/ ASEM, ianuarie 2017;

 2018 – cursul de dezvoltare profesională: Aplicarea tehnologiilor informaționale de 
comunicareîn instruire. Sistemul MOODLE. Certificat de perfecționare C.P. MOOD Nr.18-
136PD-26, ASEM, Centrul de instruire și Consultanță în Afaceri MACIP, februarie 2018.

 2019 – cursul de instruire: „Recomandări practice și tratamente contabile aferente noilor 

prevederi operate în Standardele Naționale de Contabilitate” din cadrul Programului de

Dezvoltare Profesională Continuă – 20 ore academice. Certificat Nr. 060919/0574, ACAP, 
septembrie 2019; 

 2021 – programul de instruire „Tehnologii informaționale de comunicare pentru procesul 
de instruire”. Certificat CRP Nr.222, ianuarie 2021, Școala de formare continuă, ASEM. 



Participări în activităţi de expertiză, consultanţă, activităţi editoriale: 
 

 ACAP, “CONTABIL-SERVICE S.R.L.” -  Consultarea întreprinderilor şi firmelor  de audit
în implementarea Standardelor Internaţionale  şi Naţionale de Contabilitate (1996-prezent);  

 MINISTERUL FINANȚELOR AL REPUBLICII MOLDOVA - membru al Grupelor de lucru pentru
 elaborarea actelor normative:   

 1996 – 1998 – elaborarea Standardului Naţional de Contabilitate  21 Efectele  variaţiilor cursurilor  
 valutare;   

 2007  - Legea contabilității;   

 2010 – 2013 - Standardele Naţionale de Contabilitate:  Creanţe şi investiţii financiare; 
 Diferenţe de curs valutar şi de sumă; Părţi afiliate  şi contracte  de societate civilă; 

 membru al Consiliului Consultativ  de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova 
 (2008 - 2019);   

 membru  al  Colegiului  de  redacție  al  revistei  științifico-practice  Contabilitate  și  audit  (2008  - 
 prezent)   

Alte abilităţi profesionale:   

 membru al Consiliului facultății  Contabilitate  (2010 - 2020);  
 formator  ACAP  în  cadrul  cursurilor  de  perfecționare  continuă  în  domeniul IFRS,  contabilității  

 manageriale, contabilității  financiare (2004 - prezent)  

 
Date statistice privind numărul total de publicaţii ştiinţifice şi metodico-didactice: 

 
Peste 80 lucrări ştiinţifice şi metodico – didactice, inclusiv coautor la 2 manuale 
universitare, 17 ghiduri metodice și practico-didactice. 

 
Apartenenţa în organizaţii profesionale 
Membru al Asociaţiei  Contabililor şi Auditorilor  Profesionişti  din Republica Moldova (din 1996). 

 
Diplome, menţiuni, distincţii şi titluri onorifice:  
Diploma cu ocazia aniversării a 115 ani de la înființarea Băncii Naționale a României, 
București, 29 aprilie 1995;  
Diploma de gratitudine pentru activitate prodigioasă în Senatul ASEM, Academia de Studii 
Economice din Moldova, august 2003; 
Diploma de merit pentru contribuția  în dezvoltarea reformei contabilității în Republica Moldova 

(1998 -2004), FMTAA, USAID, martie 2004;     

Medalia „Paul Bran”, brevet nr. 111, ASEM Chisinau, 2011;   

Diploma cu prilejul Zilei Profesionale a Lucrătorilor din Învățământ, Academia de Studii Economice 
a Moldovei, octombrie  2012;     

Diploma pentru contribuția  adusă în edificarea sistemului contabil al Republicii Moldova și pentru 

aportul considerabil la promovarea reformei contabilității, Ministerul Finanțelor al RM, 04 aprilie 2013. 
Diploma de gratitudine  pentru performanțele  remarcabile în activitatea  profesională,  contribuție 
substanțială  la pregătirea specialiștilor  de înaltă  valoare economică și cu prilejul celei de-a 
25 – aniversări a ASEM, septembrie  2016.     

Diplomă de gradul al doilea pentru rezultatele remarcabile în activitatea  didactică  și de cerceta re, 
promovarea studiilor de calitate  și a metodelor inovative, măiestrie profesională și perseverență 
în implementarea  politicii  de stat în domeniul educației,  precum și cu prilejul Zilei profesionale a 
lucrătorilor din învățământ,  Guvernul Republicii Moldova, octombrie 2016.  

 
 
 
 
 
 
 

 

10.04.2021 


