










Domenii de cercetare şi predare, 
titular al cursurilor

Competenţe sociale

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Alte competenţe 

Competenţe informatice

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE

Diplome

Membru organizator al diverselor 
activităţi cu caracter ştiinţific

Activitatea ştiinţifică şi didactică

• Bazele managementului
• Antreprenoriat şi leadership
• Managementul serviciilor publice
• Managementul calităţii
• Management comparat
• Comportament organizational
• Sisteme de management al calitătii(ISO 9001, 

27000, ISO 31000, etc)
ISO 14001, ISO 22000, ISO 260001, ISO

• Abilităţi de comunicare scrisă şi orală şi interpersonal formate în carieră şi prin participarea la 
conferinţe de specialitate;

• Disponibilitatea de colaborare cu colegii în scopul realizării atribuţiilor;
• Capacitate de integrare în colectivul de muncă şi de a dezvolta relaţii armonioase cu colegii;
•  Prestanţă în relaţiile cu şefii, subordonaţii şi cu colegii, comportament şi conduită etică în timpul 

şi în afara serviciului.

-Abilităţi de leadership, capacitate de sinteză şi analiză, capacităţi decizionale, spirit organizatoric, 
aptitudini de coordonare;
-Punctualitate, capacitate a de a lua decizii în condiţii de stres şi de a respecta termene limită; 
-Capacitate de analiza sarcini;
-Spirit analitic;
-Lucru în echipă;
-Spirit de evaluare şi îmbunătăţire;
-Monitorizarea lucrului echipei (controlul calităţii);
-Capacitate de autoperfecţionare;
-Autodidact;
Aceste aptitudini au fost dobîndite şi îmbunătăţite în perioada de experienţă profesională.

Utilizarea metodelor şi tehnicilor moderne de management în scopul inovării activităţii; 
Capacitatea de a sesiza nevoi şi oportunităţi, de a stabili obiective şi de a identifica resursele 
necesare realizării acestora, utilizînd tehnici specifice managementului prin proiecte, pri bugete, 
prin excepoţii, etc.

Comunicare avansată în mediul online, o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™, 
utilizarea învăţămîntului e-learning-platforma MOODLE

■

Decernată pentru rezultate deosebite în activitatea profesională de către Ministerul Educaţiei al 
Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Moldova

> Din anul 2011 - prezent, în comitetul internaţional de organizare a Conferinţei Ştiinţifice
Internaţionale „Dunărea -  Axa a Identităţii Europene", organizată de Universitatea 
„Danubius” din Galaţi, România în colaborare cu Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu 
Hasdeu” din Cahul, Republica Moldova şi Universitatea Umanistică de Stat din Izmail, 
Ucraina (http://www. conferences.
univdanubius.ro/index.php/DAIE/DAIE2/about/organizingTeam);

> Din anul 2011-prezent, membru al Colegiului de redacţie al seriei Ştiinţe Economice al 
revistei „Buletinul Ştiinţific" al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

> In anul 2014 membru al Comitetului Ştiinţific şi Preşedintele Comitetului Organizatoric al 
Conferinţei Ştiinţifico-Practice „Inovaţii prin intermediul TIC în învăţămîntul universitar şi 
preuniversitardin Republica Moldova"

Monografii: 1
Articole în reviste ştiinţifice cu recenzenţi: 3 
Materiale ale comunicărilor ştiinţifice: 39 
Note de curs: 2

http://www.conferences

