
Curriculum Vitae 

 

  

    

Date personale    

Numele Prenumele Ţugulschi Iuliana   
    

Addresa RM, mun. Chişinau 

E-mail tugulschi.i@ase.md   

Naţionalitatea moldoveanca   

Data, luna, anul naşterii 19.07.1976   

Genul feminin   

    

Experienţa de lucru    
    

    

Perioada Din anul 1998   

Ocupaţia sau poziţia deţinută Asistent universitar, Lector superior, din a.2019 - Conferenţiar universitar, doctor în economie 

Activitaţile principale efectuate şi Predarea  disciplinelor :  “Bazele  contabilităţii”,  “Contabilitate  financiară”,  “Contabilitate  în 
responsabilităţile deţinute comerţ”,   “Contabilitatea   operaţiunilor   de   import-export”,   “Contabilitate   managerială”, 

 “Contabilitatea impozitelor”, “Practicum la contabilitatea financiară”, ”, “Raportarea și analiza 
 financiar-contabilă”.   

 Participarea la diverse conferinţe ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde pe diverse tematici. 
    

Numele şi adresa angajatorului A.S.E.M   

Tipul de business sau sectorul din Economie   

care face parte întreprinderea    

    

Perioada 15 august 2008   

Titlul şi specializarea obţinută Certificat nr. 0009270   

Subiectele principale studiate Instruirea în domeniul Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, legislaţiei fiscale 

 şi juridice   
    

Numele şi tipul instituţiei/ ACAP   

organizaţiei care a asigurat    

instruirea    

Clasificarea naţională sau Internaţională, calificarea Certified Accounting Practitioner (CAP) 

internaţională    

    

Perioada 09-13 octombrie 2009   

Titlul şi specializarea obţinută Certificat nr. 131009/274   

Subiectele principale studiate Instruirea în domeniul Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară 

Numele şi tipul instituţiei/ ACAP   

organizaţiei care a asigurat    

instruirea     



Clasificarea naţională sau naţională 

internaţională  

  

Perioada 21-23 noiembrie 2011 

Titlul şi specializarea obţinută Certificat de participare 

Subiectele principale studiate Instruirea în domeniul Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară pentru IMM 

Numele şi tipul instituţiei/ Ministerul Finanţelor 
organizaţiei care a asigurat  

instruirea  

Clasificarea naţională sau naţională 

internaţională  

  

Perioada 2011-2012 

Titlul şi specializarea obţinută Membru al grupului de lucru pentru elaborarea Standardelor Naţionale de Contabilitate de pe 

 lângă Ministerul Finanţelor al RM - SNC ”Situaţii financiare” 
  

Numele şi tipul instituţiei/ Ministerul Finanţelor 

organizaţiei  

  

Perioada 2013 

Titlul şi specializarea obţinută Doctor în economie 

Numele şi tipul instituţiei/ CNAA 

organizaţiei  

  

Perioada 2013-2015 

Titlul şi specializarea obţinută Manager financiar in cadrul proiectului finanţat de Uniunea Europeană „Educaţia artistică şi 
 culturală în contextul cooperării transfrontaliere durabile” conform Contractului de finantare 
 MIS ETC 2557din 13.09.2013, încheiat cu Programul Operaţional Comun Romania-Ucraina- 

 Republica Moldova 2007-2013 
  

Numele şi tipul instituţiei/ Colegiul de muzică „Ştefan Neaga” 

organizaţiei  

  

Perioada Din 10.11.2014 şi pînă în prezent 

Titlul şi specializarea obţinută Deţinătoare a calificării Auditor pentru auditul general 

Numele şi tipul instituţiei/ Ministerul Finanţelor 
organizaţiei care a eliberat  

certificatul  

  

Perioada Din anul 2014 

Ocupaţia sau poziţia deţinută Auditor 

Numele şi tipul instituţiei/ “Audit concret” SA 

organizaţiei  

  

Perioada Din anul 2017 

Ocupaţia sau poziţia deţinută Membru al Consiliului Director ACAP 

Numele şi tipul instituţiei/ ACAP 

organizaţiei  

  



Perioada Din anul 2019            

Ocupaţia sau poziţia deţinută Conferenţiar universitar         

Numele şi tipul instituţiei/ ANACEC            

organizaţiei care a eliberat                

certificatul                

               

Perioada 21-25 noiembrie 2019         

Titlul şi specializarea obţinută Certificat de participare         

Subiectele principale studiate Seminar de instruire „Modificările operate în SNC şi alte reglementări contabile naţionale: 

 conţinutul de bază şi modul de aplicare”       
                

Numele şi tipul instituţiei/ ASEM            

organizaţiei care a asigurat                

instruirea                

Clasificarea naţională sau naţională            

internaţională                

                

Perioada August 2020            

Titlul şi specializarea obţinută Deţinătoare a calificării CertIPSAS ACCA       

Numele şi tipul instituţiei/ Banca Mondială, Centre for Financial Reporting Reform (CFRR) Georgia   

organizaţiei care a asigurat                

instruirea                

Clasificarea naţională sau Internaţională, calificarea CertIPSAS ACCA       

internaţională                

               

Perioada 21-23 decembrie 2020         

Titlul şi specializarea obţinută Certificat de participare         

Subiectele principale studiate Program de instruire „Inovații pedagogice în studiile economice și adaptarea la noile condiții 

 a învățămîntului online”         
               

Numele şi tipul instituţiei/ ASEM, Scoala de formare continuă         

organizaţiei care a asigurat                

instruirea                

Clasificarea naţională sau naţională            

internaţională                

                

Limba maternă C            
                

                

Alte limbi                

Evaluarea de sine    Înţelegere  Vorbire  Scriere 
                

European level (*) 
   

Ascultare 
 

 

Citire 
 

Înţelegerea 
 

Reproducerea 
  

       

         vorbirii   vorbirii   
                

Rusa  C   C  C   C  C  
                

Engleza  C   C  B   B  B  
                

Franceza  B   B  B   B  B  
                

 (*) Common European Framework of Reference for Languages   
      

    

Capacităţi şi abilităţi de cunoaştere Programul 1-C Contabilitate 7.7, 8.2, programul Wizcount, Excel, Word   

a calculatorului                
                 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en


Informatie adiţională 
 

In 2008-2019 Coautor al lucrărilor metodico-didactice: Contabilitate în comerţ: aplicaţii şi teste (2008); 

Сборник задач по бухгалтерскому учёту в торговле (2012); Aplicaţii la contabilitatea 

financiară II (2016); Contabilitatea în comerţ (2016) Practicum la contabilitatea în 

comerţ (2019)  
2010 Stagiere ASE Bucureşti 

 
2018 Stagiere Pulsar Educoop CFRP Viena 

 
2020 Stagiere Pulsar Educoop CFRP Georgia Batumi 


