
   CURRICULUM VITAE  

   

Informaţii personale :  

Nume / Prenume Iachimovschi Anatolie  

Adresa mun. Chişinău, Republica Moldova  

E-mail iachimovschi.anatolie.constantin@ase.md  

Naţionalitatea Republica Moldova  

Data naşterii 2 martie 1977  

Locul naşterii Nisporeni, Republica Moldova  

Starea civilă Căsătorit, doi copii   
 

 

Experienţa profesională: 

 

 August 1999 – octombrie 2003: angajat în postul de asistent universitar la catedra
“Contabilitate şi audit”, Academia de Studii Economice din Moldova; 

 Noiembrie 2003 – octombrie 2007: angajat în postul de lector universitar la 
catedra “Contabilitate şi audit”, Academia de Studii Economice din Moldova;

 Noiembrie 2007 – octombrie 2009: angajat în postul de lector superior la 
catedra “Contabilitate şi audit”, Academia de Studii Economice din Moldova;

 Din noiembrie 2009 angajat în postul de conferenţiar universitar la catedra “Contabilitate 
şi audit”, Academia de Studii Economice din Moldova. 

 

 

Educaţie şi formare: 

 

 1994 - 1999: Academia de Studii Economice din Moldova , Facultatea de Contabilitate, 
Specializarea Contabilitate şi Control;

 2001 - 2002: Academia de Studii Economice din Moldova, studii de master,
Specializarea Contabilitatea şi auditul firmei. 30 septembrie 2002 – Titlu de magistru în 
economie. Teza de master: Obţinerea dovezilor de audit; 

 2002 – 2006: Academia de Studii Economice din Moldova, studii de doctorat.
28 septembrie 2007 gradul ştiinţific de doctor în economie. Teza de doctor: Procedeele 
obţinerii dovezilor de audit; 

 2014: în baza Hotărîrii Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi 
Atestare nr.AT-7/3.3 din 23 decembrie 2014 şi a recomandării Senatului Academiei de 
Studii Economice din Moldova din 22 octombrie 2014 s-a conferit titlul ştiinţifico-
didactic de conferenţiar universitar în Finanţe, contabilitate, analiză economică. 

 

 

Stagii de perfecţionare: 

 

 iunie 2007: Armenia, Erevan training-ul organizat de Banca Mondială pentru obţinerea 
certificatului de specialist în managementul financiar al disbursărilor;

 februarie 2010: România, ASE Bucureşti stagiul de specializare a cadrelor didactice;
 octombrie 2015: Chișinău,Training Banca Mondială „Audit Oversight and Quality 

Assurance”;



 noiembrie 2016: Instruiri organizate de Banca Mondială, proiectul STAREP
Consolidarea activității de audit și raportare financiară în țările din Parteneriatul Estic; 

 iunie 2017: Seminar organizat de Banca Mondială, Consolidarea educaţiei universitare 
în domeniul contabilităţii şi auditului prin prisma acreditării ACCA;

 noiembrie 2019: Seminar de instruire pentru auditori „ Raportarea aspectelor cheie de 
audit” în cadrul Centrului de Instruire Profesională CIPAM;

 februarie 2021: Training Banca Mondială „Implementation of the statutory 
audit regulation in the European Union”. 

 

 

Aptitudini şi competenţe personale: 

 

Limba maternă: Româna  
Limbi străine: Rusa (avansat), Italiana (citi şi scrie), Franceză (citi şi scrie), Engleza (înţelegere);  
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare IT: utilizator, autodidact.  

 

 

Informaţii suplimentare: 

 

Autor a manualului „Organizarea activităţii de audit”, lucrării metodico-didactice  
„Бухгалтерский учет: теоретическое руководство и практические задания”, notelor de curs 

„Audit intern”. Membru al Comisiei de certificare în audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor a 

Republicii Moldova (2004, 2010-2014). Membru al Consiliului de supraveghere a activităţii de 

audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor (2015-2018). Membru al Seminarului Științific de Profil 

la specialitatea 522.02. Contabilitate; audit; analiză economică (2017- prezent). Membru al 

Consiliul Consultativ pe lângă Curtea de Conturi a Republicii Moldova (2017-prezent).  


