
 

 

  

 

Curriculum vitae  
Europass 

 

 

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  MIHAILA SVETLANA 

Adresă(e) or. Ialoveni, Str. Nucarilor, Nr. 81, Republica Moldova 

Telefon(oane) Mobil: +37369526000 

Fax(uri)  

E-mail(uri) svetlana.mihaila@ase.md, sv.mihaila@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 17.08.1978 
  

Sex Feminin 
  

Experienţa profesională                                                                                               

  

                                                Perioada 
                      Funcția sau postul ocupat 
             Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activități sau sectorul de activitate 

  2021 – prezent 
  Evaluator Internațional al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 
   ARACIS, România 
   Educaţie şi cercetare / Învățământ  

  

                                                Perioada 
                      Funcţia sau postul ocupat 
    Activități şi responsabilități principale 
             Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

  2020 – prezent 
  Formator a cursului Inițiere în contabilitate și Școala contabilului profesionist SRL 

Activități didactice și de formare la formabili 
   Proactive Consulting SRL, Mitropolit Varlaam 65, Chișinău 
   Educaţie şi cercetare / Învățământ  

  

Perioada 2020 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru în Consiliul Școlii doctorale, ASEM  

Activități şi responsabilități principale - Comunicare și participare în cadrul ședințelor Școlii doctorale;  
- Examinarea informației parvenită pe ordinea de zi; 
- Luarea deciziilor cu privire la organizarea studiilor la ciclul III Doctorat. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Moldova, str. Bănulescu-bodoni, 61, Chișinău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare / Învățământ / Doctorat 
  

Perioada 2020 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Expert în domeniile cercetării și inovării 

Activităţi şi responsabilităţi principale Evaluări în cadrul ședințelor  

Numele şi adresa angajatorului Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, Șoseaua Hînceşti 38A, Chișinău 

Tipul activității sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare / Învățământ  
  

Perioada 2017 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru al Școlii doctorale de științe economice 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Participare și examinarea informației parvenită pe ordinea de zi; 
- Decizii cu privire la organizarea doctoranzilor pentru susținerea tezei de doctorat. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat din Moldova, str. Alexei Mateevici 60, Chișinău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare / Învățământ 
  

mailto:svetlana.mihaila@ase.md
mailto:sv.mihaila@yahoo.com


Perioada 2016 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru al Seminarului Științific de profil 522.02. „Contabilitate; audit; analiză economică” 

Activități şi responsabilități principale - Participare în cadrul ședințelor Seminarului de profil;  
- Decizii cu privire la organizarea doctoranzilor pentru susținerea tezei de doctorat. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Moldova, str. Bănulescu-bodoni, 61, Chișinău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare / Învățământ / Doctorat 
  

Perioada 2016 – prezent  

Calificarea / diploma obţinută Conducător de doctorat, Certificat de abilitare cu drept de conducător de doctorat, 
Specialitățile: 522.02 Contabilitate, Audit, Analiza economică și 521.03 Economie și 
management în domenii de aplicare 

Numele şi tipul instituţiei de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare 

  

Perioada 18.04.2015 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar, Departamentul „Contabilitate, Audit și Analiză Economică” 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Activități didactice şi de cercetare; 
- Susținere de cursuri şi de seminarii la disciplinele: Bazele contabilităţii; Contabilitate managerială; 

Contabilitate financiară la ciclul I licență la diferite programe de studii din cadrul ASEM și 
Contabilitate și Raportare financiară la ciclul II masterat la programul de studii Finanțe și 
contabilitatea firmei. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Moldova, Departamentul ,,Contabilitate, Audit și Analiză 
Economică”, str. Bănulescu-bodoni, 61, Chișinău 

Tipul activității sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare / Învățământ superior 
  

Perioada 2015 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Colaborator, profesor asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Activități didactice şi de cercetare; 
- Susținere de cursuri la disciplina Contabilitate de gestiune avansată; 
- Membru în peste 5 comisii de doctorat.  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, str. Universității, Nr. 13, Suceava, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare / Învățământ superior 
  

Perioada 2015 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conducător al Cercului științific studențesc „Contabilitate” al Departamentului „CAAE” 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Comunicare şi relații cu studenții; 
- Ghidare și orientarea studenților în elaborarea temelor de cercetare; 
- Organizare de evenimente (concursuri, conferințe, webinar-e, trening-uri, etc.).  

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Moldova, str. Bănulescu-bodoni, 61, Chișinău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare / Învățământ superior 
  

Perioada 2015 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru al Consiliului facultății „Contabilitate” 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Examinarea informației parvenită pe ordinea de zi; 
- Luarea deciziilor cu privire la organizarea studiilor la ciclul II licență. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Moldova, str. Bănulescu-bodoni, 61, Chișinău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare / Învățământ superior 
  

Perioada 2016 – 2021 

Funcția sau postul ocupat Membru al Seminarului Științific de profil 521.03. „Economie și management în domenii de 
aplicare” 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „C. Stere” 
  

Perioada 24.10.2013 – 18.04.2015 

Funcţia sau postul ocupat Lector superior universitar, Catedra „Contabilitate și Analiză Economică” 



Activităţi şi responsabilități principale - Activități didactice şi de cercetare; 
- Susținere de cursuri şi de seminarii la disciplinele: Bazele contabilităţii; Contabilitate managerială; 

Contabilitate financiară la ciclul I la diferite programe de studii din cadrul ASEM. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Moldova, Departamentul ,,Contabilitate, Audit și Analiză 
Economică”, str. Bănulescu-bodoni, 61, Chișinău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare / Învățământ superior 
  

Perioada 29.04.2010 – 24.10.2013 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar, Catedra „Contabilitate” 

Activităţi şi responsabilități principale - Activități didactice şi de cercetare; 
- Susținere de cursuri şi de seminarii la disciplinele: Bazele contabilităţii; Contabilitatea managerială; 

Contabilitatea întreprinderii la ciclul I la diferite programe de studii din cadrul ASEM. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Moldova, Departamentul ,,Contabilitate, Audit și Analiză 
Economică”, str. Bănulescu-bodoni, 61, Chișinău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare / Învățământ superior 
  

Perioada 27.07.2006 – 19.10.2017 

Funcţia sau postul ocupat Contabil șef 

Activităţi şi responsabilităţi principale Evidență şi relații cu managementul, prezentarea rapoartelor 

Numele şi adresa angajatorului „Nona-Auto Consult” SRL, str. Valea Crucii 9, Chișinău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Evidență, servicii de transport 
  

Perioada 01.09.2004 – 29.04.2010 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar, Catedra „Contabilitate” 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Activități didactice şi de cercetare; 
- Susținere de cursuri şi de seminarii la disciplinele: Bazele contabilităţii; Contabilitatea în asigurări; 

Contabilitatea managerială; Contabilitatea întreprinderii la ciclul I la diferite programe de studii din 
cadrul ASEM. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Moldova, Departamentul ,,Contabilitate, Audit și Analiză 
Economică”, str. Bănulescu-bodoni, 61, Chișinău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare / Învățământ superior 
  

Perioada 23.09.2002 – 29.02.2004 

Funcţia sau postul ocupat Contabil-expert 

Activităţi şi responsabilităţi principale Evidență contabilă şi servicii de audit 

Numele şi adresa angajatorului „Confidențial - Audit” SRL, bd. D. Cantemir, 5, of.50, Chișinău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Evidență şi servicii de audit 
  

Perioada 04.09.2000 – 19.02.2002 

Funcţia sau postul ocupat Asistent-auditor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Evidență şi servicii de audit 

Numele şi adresa angajatorului „Industrial - Consult” SRL, str. Bulgară, Chișinău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Evidență şi servicii de audit 
  

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 31.05.2021 – 05.07.2021 

Calificarea / diploma obținută Diplomă pentru participare la programul de formare profesională pentru ocupația „Formator”, 
acreditat Ministerul Educației a României,  cod N.C. 242401 

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobândite 

Curs de formare profesională, nota 10,00 
   Competențe obținute: 

- Pregătirea formării și realizarea activităților de formare; 
- Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare; 
- Proiectarea programelor de formare; 
- Organizarea programelor și a stagiilor de formare; 
- Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare. 



Numele şi tipul instituției de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundația pentru formare profesională și învățământ preuniversitar Viitorul, Brașov, Strada Brândușelor, 
România 

  

Perioada 2020 

Calificarea / diploma obținută Certificat: Predarea on-line – bune practici din Bruxelles, cu participare internațională în 
Bruxelles, Belgia 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Productions Associees ASBL Bruxelles și SC Vivid-Education & Management SRL, str, Calea 
Văcărești 391, București, România  

  

Perioada 2020 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire: Programul de formare internațional on-line: Comunicare și vorbit în public 
în mediul on-line, (nota 10) 

Disciplinele principale studiate / 
         competente profesionale dobândite 

- Pregătirea și formarea prezentărilor on-line; 
- Aplicarea tehnicilor speciale de predare on-line; 
- Respectarea regulilor de predare on-line;  
- Organizarea lecțiilor în format on-line. 

Numele şi tipul instituției de învăţământ 
                           / furnizorului de formare 

SC Vivid-Education & Management SRL, str, Calea Văcărești 391, București, România 

  

Perioada 2019 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului: Aplicarea IFRS. Provocări  contabile (53 ore) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Proactive SRL, Mitropolit Varlaam 65, Chișinău 

  

Perioada 2018 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de perfecționare Învățare pe bază de probleme (40 ore) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formar 

Școala de formare continuă, Academia de Studii Economice din Moldova, str. Bănulescu-bodoni, 61, 
Chișinău 

  

Perioada 2016  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de formare continuă, Modulul psihopedagogic (900 ore) 
- Activităţi de curs la Pedagogie, Psihologie şi Didactica disciplinelor economice: prelegeri, training, 

atelier de lucru.  
- Practica pedagogică, activități extracurs şi de evaluare: autoinstruire, consultații, învăţare prin 

cooperare, proiecte de grup, elaborarea portofoliului pedagogic. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „C. Stere”, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt 200, Chișinău 

  

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor în științe economice, pe 18.12.2013, diploma seria DR numărul 1830 
Activităţi de cercetare doctorală în domeniul contabilitate 
Titlul tezei: Contabilitatea și controlul de gestiune la întreprinderile de prelucrare a cărnii 

Numele şi tipul instituției de învăţământ 
/ furnizorului de formare                                         

Academia de Studii Economice din Moldova, str. Bănulescu-bodoni, 61, Chișinău  
 

  

                                               Perioada 
                   Calificarea / diploma obţinută   
                Disciplinele principale studiate /                     
          competenţe profesionale dobândite 
    Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
                             / furnizorului de formare 

2004 
Diplomă de Masterat în domeniul Contabilitate – Programul de Studii „Contabilitate și audit” 
Contabilitate și Audit 

 
   Academia de Studii Economice din Moldova, str. Bănulescu-bodoni, 61, Chișinău 

  

Perioada 1995-2000  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licență in domeniul Contabilitate - Programul de studii “Contabilitate și Audit” 

Numele şi tipul instituției de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Moldova 

  

Perioada 1994-1995 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire 



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul „Vasile Alecsandri”, Chișinău, Moldova 

  

Perioada 1985-1994 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Școala Medie, s. Văsieni, r. Ialoveni 

  

Informaţii suplimentare despre   
        premii sau alte elemente de 
      recunoaştere a contribuţiilor  

                                    ştiinţifice   

Activitatea didactică, științifică și de cercetare  
A. Proiecte  
- Proiectul  19.00059.06.15F/ MS din cadrul direcției strategice 5: 16.06 și 08.07: Patrimoniul național 

și dezvoltarea societății, înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul 
19.00059.06.15F/ MS prin Hotărârea Consiliului Suprem nr. 02 din 14 decembrie 2019, câștigat în 
cadrul concursului proiectelor pentru Organizarea Manifestărilor Științifice Internaționale finanțate de 
la bugetul de stat pentru anul 2019 – membru 
https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ordin%20de%20finantare%20manifest
ari%202019%20-%20Anexa%20modif_0.pdf 

 

- Proiect 18.00059.06.22F/MS din cadrul direcției strategice 5: 16.06 și 08.07: Patrimoniul național și 
dezvoltarea societății, înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul 
18.00059.06.22F/MS prin Hotărârea Consiliului Suprem nr. 112 din 30 august 2017, câștigat în cadrul 
concursului proiectelor pentru Organizarea Manifestărilor Științifice Internaționale finanțate de la 
bugetul de stat pentru anul 2018  
http://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Hot112%20manif.pdf 

 
B. Activitatea de cercetare  
- peste 35 de articole indexate în baze de date internaționale (BDI), dintre care 5  articole indexate 

Clarivate Analytics – Web of Science; 
- peste 50 articole / studii in extenso publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale 

recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN/ ISBN) 
- peste 100 de citări la nivel internațional și național. 
 
C. Activitatea didactică  
- 4 monografii (în coautor) 
- 3 manuale (în coautor); 
- 3 note de curs; 
- 2 lucrări metodico-didactice. 

 
D. Membru în colective de redacţie ale unor reviste internaţionale sau în colective editoriale ale 
unor edituri naţionale recunoscute CNCSIS / Apartenenţa la asociaţii şi organizaţii 
- Revista științifică internațională „Ecoforum”, Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, 

http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/about/editorialTeam 
- European Journal of Accounting, Finance & Business, Suceava, Universitatea „Stefan cel Mare”, 

România, http://www.accounting-management.ro/?pag=es 
- Current editor(s): EconPapers, Fostering Knowledge Triangle 2017,  

http://econpapers.repec.org/bookchap/tkpfktm17/ 
- Revista științifică din Registrul National al revistelor de profil Eastern European Journal for Regional 

Studies (EEJRS), ASEM https://csei.ase.md/journal/ 
- Conferința științifică internațională (CȘI) ISCA” 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 

2022, Chișinău, ASEM; 
- CȘI „Provocările contabilității în viziunea tinerilor cercetători”,2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 

2022, Chișinău, ASEM; 
- CȘI IN_EXTENSO, Științe Economice, Alba Iulia, România, 2018, 2019, 2021 
- 37th IBIMA Conference: 10-11 November 2021, Seville, Spain; 
- 35th IBIMA Conference: 1-2.04.20, Seville, Spain; 
- CȘI, Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 

2020; 
- 34th IBIMA Conference: 13-14.11.19, Madrid, Spain; 
- CȘI „Integrarea europeana: aspecte economico – juridice”, Ediția a IV, Universitatea C. Stere, 

Chișinău,2018; 
 

 

https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ordin%20de%20finantare%20manifestari%202019%20-%20Anexa%20modif_0.pdf
https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ordin%20de%20finantare%20manifestari%202019%20-%20Anexa%20modif_0.pdf
http://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Hot112%20manif.pdf
http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/about/editorialTeam
http://www.accounting-management.ro/?pag=es
https://csei.ase.md/journal/


   
 

- Jean Monnet Conference 6-7.12.18, ASEM, Chișinău; 
- 31st IBIMA Conference: 25-26.04.18, Milan, Italy; 
- CȘI în - extenso (Științe economice) Ediția a XVIIIa Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 

20.04.2018. 

 - CȘIS „Pardigme financiar - contabile în viziunea tinerilor cercetători”, 20.12.17, Chișinău, ASEM; 
- CȘI„Prospects of accounting development: the young researcher’s view”, 22.11.17, Chișinău, 

ASEM; 
- CȘI „Fostering Knowledge Triangle in Moldova 23-24.03.17, ASEM, Chișinău; 
- CȘI „Contabilitatea și profesia contabilă în era provocărilor”, ediția a VI, 5-6.04.17, Chișinău, ASEM; 
- EUREM 2016 Conference, Modern issues of EU’s development and relations between EU and 

Moldova, 24-25.11.16; 
- CȘI „Problemele ecologice și geografice în contextul dezvoltării durabile a RM: realizări și 

perspective”, Iași 14-15.09.16. 
- Membru al colegiului de redacție Fostering Knowledge Triange in Moldova: 2017 Conference 

Proceedings; 
- Membru al Asociația contabililor și auditorilor profesioniști; ACAP; 
- Membru al Asociația generală a învățătorilor (AgiroMd); 
- Membru al Comitetului Științific al culegerii de comunicări în cadrul colocviului științific Abordări 

teoretice și practice ale contabilității, 10.07.2015,  

 
E. Premii, diplome şi medalii 
- Diplomă de excelență , pentru „in recognition of services to the academic community by serving on 

and providing an excellent service to the International Committee Board of 35th IBIMA International 
Conference” (indexata ISI), 1-2 April 2020 Seville, Spain ISBN: 978-0-9998551-4-0, 
https://ibima.org/ conference/35th-ibima-conference/#ffs-tabbed-13. 

- Diploma de gradul I, Некоторые соображения относительно производных финансовых 
инструментов, деривативов, În: Международнaя научнопрактическфя конференция „Наука в 
ХХI веке: инновационный потенциал развития”, Уфа, 04.08.2020. 

- Diploma de excelență învingător al concursului „Profesorul Anului” în ASEM 2020, nominalizarea 
„Conferențiari universitari și profesori universitari ”. 

- Medalia de aur. Proceedings of The 12 th Edition of Euro invent european exhibition of creativity 
andi invation, 2020. 

- Medalia de argint. Proceedings of The 12 th Edition of Euro invent european exhibition of creativity 
andi invation, 2020. 

- Diploma de excelență și medalia de aur, Salonul Internațional al cercetării științifice, inovării și 
inventicii „Pro Invent”, ed XVI, 21-23 martie 2018, Cluj Napoca. 

- Diploma de excelență, pentru promovarea științelor, artelor, culturii, inovației și creativității în lume, 
acordata de Asociația Cultural Științifică „Vasile Pogor” Iași, Simpozionul Internațional „Universul 
Științelor”, 2017. 

- Diplomă de gratitudine, pentru performanțe remarcabile în activitatea profesională, contribuție 
substanțială la pregătirea specialiștilor de înaltă valoare economică și cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a ASEM, 2016. 

- Diplomă de partener asociat onorific,  pentru participare excelentă profesionistă și contribuție în 
cadrul Lectoratului Didatic Național Pro Educație Umanistă, Ediția a III-a, 2016. 

- Premiu pentru excelență în activitatea pedagogică și de cercetare științifică la „Gala premiilor 
pentru realizări academice” de către Facultatea „Științe Economice și Administrare publică”, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” or. Suceava, România, 2016. 

- Diploma de merit pentru implicare în organizarea concursului studențesc „Profesia contabilă – o 
carieră de succes” acordată de către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din 
România fil. Suceava, 2015. 

- Diploma de excelență învingător al concursului „Profesorul Anului 2014” al ASEM 
- Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe nr. O 6698, din 

27.10.2020/AGP 
- Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe nr. O 6506, din 

02.12.2019/AGPI. 
- Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe, Seria OȘ Nr. 5879 din 

05.02.2018/AGPI. 
- Certificat de inovator nr. 46 din 16.12.16, eliberat de Centrul de inovare și transfer tehnologic, 

ASEM. 
- Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe, Seria OȘ Nr. 4083 din 

04.03.2015/AGPI. 
 
 
 



 
 
 
  

- Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe, Seria OȘ Nr. 4082 din 
04.03.2015/AGPI. 

 

F. Recunoașterea impactului activităţii 
- 2012 – prezent - Coordonator de teze de licență și de master în cadrul Departamentului 

Contabilitate, Audit și Analiza economică, Academia de Studii Economice;. 
2016 – prezent -  Participarea ca membru în comisiile de monitorizarea a 4 doctoranzi din RM și 
peste 5 doctoranzi din Romțnia – domeniul Contabilitate. 

  

Aptitudini şi competente 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba rusă  C2 Nivel stapanire C2 Nivel stapanire C2 Nivel stapanire C2 Nivel stapanire C2 Nivel stapanire 

Limba engleză  
A2 

Nivelul 
elementar 

A2 
Nivel 

intermediar 
A2 

Nivelul 
elementar 

A2 
Nivelul 

elementar 
A2 

Nivelul 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - Competențe de comunicare în echipă dobândite prin experiență proprie (20 ani); 
- Competențe de comunicare cu studenții (17 ani), masteranzi (4 ani) dobândite prin experiență 

proprie de cadru didactic și ca urmare a participării la diverse cursuri de instruire; 
- Competențe de comunicare dobândite prin experiență proprie de formator; 
- Capacitate de argumentare și convingere, participând la sesiuni și comunicări științifice, organizate 

de diverse instituții naționale și internaționale. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Capacitate de sinteză și analiză, capacitate decizională; 
- Capacitate organizatorică bazată pe simț practic; 
- Punctuală, responsabilă; 
- Lucru în echipă; 
- Capacitate de autoperfecționare. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - Capacitatea de adaptare, de comunicare, de creativitate dobândite atât din activități practice, cât și 
din activități didactice și de cercetare științifică; 

- O bună cunoaștere a proceselor financiar-contabile (casier, contabil-șef); 
- Capacitatea de autodezvoltare personală (București, Suceava, Iași, Odesa, Ufa, etc., stagii de 

perfecționare profesională în cadrul unor entități din RM). 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- Utilizare bună a programelor de comunicare (Mail, Messenger, Skype, Social Media); 
- Cunoştinţe de operare PC (Windows, Word, Excel, Outlook, Internet Explorere, Edge, Mozilla,   

Google Chrome, Power Point, Google Drive); 
- Utilizare avansată a programelor cu potențial de predare (Moodle, Wand, Zoom, Testmooz etc.). 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - Lectură 
- Pictură 
- Croșetare 

  

Permis(e) de conducere - Categoria A 
- Categoria B 

  

 
 

Data  15.02.22                                                                                                                         Semnătura  
 


