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INFORMAŢII PERSONALE                      Cara Elena  

 

  

 

 +373-22-402739      

 cara.elena.petru@ase.md 

Sexul feminin | Data naşterii 30/12/1960 | Naţionalitatea MD  

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ   

Perioada  2002  - prezent  

Funcţia sau postul 

ocupat 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conferențiar universitar,  doctor în științe economice.  

Pregătirea şi susţinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele: 

1.  Microeconomie -  în cadrul Facultăţilor de Relații Economice Internaționale, Business și 

Administrarea afacerilor, CSIE, EGD CON.  

2. Macroeconomie -  în cadrul Facultăţilor de Relații Economice Internaționale, Business și 

Administrarea afacerilor, CSIE, EGD CON. 

3. Politici economice – în cadrul Facultăților EGD,CSIE, FIN. 

4. Politici publice - – în cadrul Facultății  EGD 

5. Teoria jocurilor pentru economiști - în cadrul Facultății  EGD 

6. Economia alegerii publice - la programul de master „Analiăza statistică în economie și 

business” 

7. Politici micro și macroeconomice - la programul de master „Statistică și actuariat în economie 

și business”  

8. Teorie economică – la masteranzii neeconomiști 

9. Micro și macroeconomie avansată -  la programul Școlii Doctorale ASEM   

Alte activități: 

▪ Realizarea de cercetări pentru proiectele în care am fost/ sunt implicată; 

▪ Elaborarea de cărţi şi cursuri în domeniul de specializare; 

▪ Cercetare ştiinţifică şi publicarea de materiale de specialitate în diverse reviste naţionale 

şi internaţionale, cu profil economico-social; 

▪ Îndrumător de an; 

▪ Elaborarea de comunicări ştiinţifice şi participarea la conferinţe ştiinţifice naţionale sau 

internaţionale, simpozioane etc. 

▪ Coordonare sesiuni ştiinţifice studențești/master, doctorat 

▪ Îndrumător lucrări licență și disertații; 

▪ Organizarea practicii de specialitate a studenţilor şi membru în comisiile de susţinere a 

proiectelor de practică. 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 Academia de Studii Economice a Moldovei,  

61, Bănulescu-Bodoni, Chişinău MD-2005 

Tipul activităţii sau  

sectorul de activitate 

 Activitate didactică şi de cercetare 

Învăţământ superior 

Perioada 

Funcţia sau postul 

ocupat 

 2000 – 2004  

Expert  Asociația Națională pentru Dezvoltare Rurală “Oikos “ 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţ 

 Elaborarea de programe, politici și strategii de dezvoltare a economii Republicii Moldova 

PROFILUL PERSONAL 

DOMENIILE DE INTERES 

ŞTIINŢIFIC   

Conferenţiar universitar, departamentul Teorie și  politici economice, ASEM, Moldova 

Abilitat ca conducător de doctorat ,  10 martie 2006, nr.541 CNAA 

Conferențiar -1996 

Doctor în științe economice - 1992 

Probleme ale analizei micro si macroeconomice. Indicatorii de analiza gender. Statistica descriptivă şi 

inferenţială, anchete şi sondaje, actuariat, analiza statistică socială şi economică, econometrie, analiza 

şi predicţia seriilor de timp, modelarea şi  previziunea proceselor economice, metode de analiză a 

datelor.   
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Perioada 

Funcţia sau postul 

ocupat 

 1- 15 noembrie 2000 

Conferențiar  universitar.dr. Facultatea Relații Economice Internaționale, ASE, București  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Programa de Schimb Interuniversitar Regional, Agence Universitaire Francophone, mission d 

enseignement de la part de l AEE de Bucarest, Teoria comportării consumatorului în limba 

franceză  

Perioada 

Funcţia sau postul 

ocupat 

  Septembrie 1994-2002 

Conferențiar  universitar.dr. la Academia de Studii Economice  

Elaborarea de materiale didactice 

Perioada 

Funcţia sau postul 

ocupat 

 Septembrie 1992- Septembrie 1994 

Lector superior universitar.dr. la Academia de Studii Economice  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Pregătirea și susținerea cursurilor și seminarelor la disciplinele Microeconomie, Economia 

ramurilor, economia întreprinderii. 

Elaborarea de materiale didactice  

 

Perioada  1990-1992 

Funcţia sau postul 

ocupat 

 lector la catedra "Organizare si planificare a economiei", Universitatea de Stat din  

Moldova 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Pregătirea și susținerea cursuri și de seminarii la Gestionarea întreprinderilor comerciale, 

economia comerțului, Managementul firmei 

Elaborarea de materiale didactice  

 

Perioada  1986-1990 

Funcţia sau postul 

ocupat 

  cercetător ştiinţific superior la Institutul de cercetări ştiinţifice in  domeniul  
comerţului şt conjuncturii pieţii 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

  Efectuarea de cercetări cu privire la gestionarea întreprinderilor comerciale din Republica 

Moldova in sistemul comerțului de stat și a cooperației de consum. Elaborarea normativelor de 

consum pentru mărfurile alimentare și nealimentare 

  

Perioada  1982-1986 

Funcţia sau postul 

ocupat 

  cercetător ştiinţific  la Universitatea de Stat  din Moldova, facultatea de economie 
a comerțului 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

   

Efectuarea de cercetări  cu privire la gestionarea întreprinderilor comerciale din Republica 

Moldova in sistemul comerțului de stat.  

 

EDUCAŢIE ŞI  FORMARE  

 

Perioada 

Calificarea / diploma obtinuta  aprilie- mai 2017 
Universitatea Bretagne de Sud, Vanne, Franta, Raport de participare la ERASMUS+  

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

 Profesor invitat la cursul de lecții Teoria comportării consumatorului pentru studenții 

de la licenșă și masterat, în limba franceza 

Numele si tipul institutiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Bretagne de Sud, Vanne, Franta 

Perioada  1-30 aprilie 2017 

Calificarea / diploma obtinuta  Stagiu de perfectionare profesionala 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

 Schimb de experiență cu profesorii ASE Bucuresti 

Numele si tipul institutiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

 ASE Bucuresti, Romania 

Perioada  Decembrie 2017- ianuarie 2018 

Calificarea / diploma obtinuta  Certificat seria CP MOOD N:18-136PD-05 din 19 februarie 2018 
 

 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

 Modulul  Aplicarea tehnologiilor informaționale de comunicare în instruire sistemul Moodle.   

Numele si tipul institutiei de  MACIP, ASEM, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova 
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învăţământ / furnizorului de formare 

Perioada  11.01 – 15.01.2016. 

 

Calificarea / diploma obtinuta     

 - Programul de instruire „Metode inovative de predare – învățare în învățământul 

profesional” 

 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

 Metode noi de predare in instituțiile de învățământ superior a disciplinelor 

economice 

Numele si tipul institutiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

 ASEM in colaborare cu institutul de republican de perfectionare a cadrelor didactice 

 

Perioada   28-30 noembrie 2013 

 

Calificarea / diploma obtinuta  Reflexions sur l application des principes majeurs du Francais sur Objectif 

Universitaire (FOU) et du Francais sur Objectif Specifique dans les filieres 

francophones en economie 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

 Specificul prezentării prelegerilor și seminarelor la obiectele economice în limba 

franceză 

Numele si tipul institutiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

 Agence universitaire de la Francophonie  Bureau Europe, ASEM in parteneriat cu 

ASE Bucureșt, 

Perioada  12 noembrie 2013 

 

Calificarea / diploma obtinuta  Stagiu de perfecționare cu tema : - La gestion des risques bancaires : les risque 

operationnels, le blanchiment d argent et la conformite 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

  

Numele si tipul institutiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

  Antenne de Chisinau  de l Agence universitaire de la Francophonie in colaborare cu 

Mobiasbanca Societe generale. 

Perioada  Aprilie – mai 2013 

 

Calificarea / diploma obtinuta  - Perfecționare metodico -didactică 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

 Familiarizarea cu specificul organizării instruirii la nivel de masterat profesional și 

de cercetare  

Numele si tipul institutiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

  Universitatea Paris Daufin, Franța 

Perioada  Februarie 2008 

Calificarea / diploma obtinuta  Bursă de perfecționare în cadrul AUF 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

 Secția masterat – organizarea procesului de instruire 

Numele si tipul institutiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Paris Daufin, Franța 

Perioada  2004-2006 

 

Calificarea / diploma obtinuta  Diplomă de prefecţionare a calităţii de predare. Domeniul „Banii şi creşterea 

economică. Şi agrumentarea ei empirică în anii 2004-2006” 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

 Au fost studiate 5 cursuri de prelegeri în macroeconomie şi econometrie în volum de 

240 ore academice. 

Au fost  îndeplinite 2 proiecte de cercetare 

Numele si tipul institutiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

 Rector New Economic School Moscow  (Rusia) Guriev S.M. 

Director de program, profesor NES Zamulin  O. 

Perioada  Noiembrie – decembrie  2003 

Calificarea / diploma obţinută  Stagiu de perfecționare în microeconomie  
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Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 Lecții practice la microeconomie în limba franceză 

Numele si tipul institutiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Pierre Mendes, Grenoble, Franța  

Perioada  Septembrie 2002 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat  şcoala-seminar în domeniul metodicii predării   microeconomei 

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 Curs 40 ore, metodologia  de predare a microeconomiei 

Cosaniuc G., Amedov A., Paliţeva E. 

Numele si tipul institutiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

 New Economic School Moscow  (Rusia) 

Perioada 

 

 Aprilie 2002 

Calificarea / diploma obţinută  Stagiu de perfecționare  

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 Probleme ale teorii economice contemporane 

Numele si tipul institutiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

 ASE București, facultatea Economie Generală 

Perioada 

 

 2001 

Calificarea / diploma obţinută  Certificate de studii  “Unele problem macroeconomice “- 30 ore,   “Teoria 

contractelor “ – 30 ore,  “Economia sectorului public “ – 30 ore 

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 Modelarea comportamentului agenților economici la nivel macroeconomic, 

specificul comportamentului în economia publică, teoria contractelor. 

Numele si tipul institutiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

 New Economic School Moscow  (Rusia) 

Perioada 

 

 Ianuarie-septembrie 1998 

Calificarea / diploma obţinuta  Certificat al Ministerului de Educaţie al Republicii Moldova şi Programul Tacis al 

Uniunii Europene 

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 Engleză, franceză, terminologia economică şi de afaceri; 

Informatica aplicată; 

Economie şi afaceri 

Subiectele tratate:”Raportul economiei Republicii Moldova”, “Macroeconomie” 

“Microeconomie”,”Economia Internaţională”, “Economia Muncii”, “Finanţe 

publice”, “Economia în tranziţie”, “Contabilitate şi Finanţe”, “Antreprenoriat şi 

IMM-uri”, “Management Financiar”, “Economia Industrială”,”Economia 

Monetară”,”Economia de agricultură”, “Teoria de Investiţii şi de 

portofoliu”,”Sisteme informatice de management”. 

 

Perioada  1998 

Calificarea / diploma obtinuta  Certificat Franceza nivel intermediar și avansat 

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 Curs de franceză 130 ore, nivel intermediar și avansat  

Numele si tipul institutiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

 Alianța Franceză și  AUPELF - UREF 

Perioada  Octombrie – noembrie 1998 

Calificarea / diploma obtinuta  Stagiu de perfecționare 

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 Competențe metodico-didactice în domeniul predării cursurilor în franceză asistate 

de calculator 

Numele si tipul institutiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

 Ecole Superieure de Commerce de Grenoble, France 

Perioada  Mai 1997 

Calificarea / diploma obtinuta  Stagiu de perfecționare 
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Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 Microeconomie și macroeconomie 

Numele si tipul institutiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Dunărea de jos, Galați  

Perioada  1993 

Calificarea / diploma obtinuta  Certificat de cursuri pentru antreprenoriat tema “Spiritul de antreprenoriat și 

întreprinderea privată în cadrul economiei de piață” 

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 Formarea de întreprinderi private, cadrul legal.Piața și activitatea întreprinderii. 

Numele si tipul institutiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

 Centrul Internațional de Studii Antreprenoriale, Universitatea din București România 

Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare 

 doctorat 

Perioada  1986-1992 

 

Calificarea / diploma obţinuta   Diplomă de doctor în economie  

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 Economia comerțului 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

 Academia de Studii Economice -   

Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare 

 Studii postuniversitare 

Perioada  1978- 1982 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de licenţă în ştiinţe economice    

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 Economia comerțuli 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea de Stat din Republica Moldova 

Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare 

 

 Studii superioare 

 

Perioada  1968-1978 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de absolvire a școlii medii   

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 Matematică, franceză 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

 Școala Num.1.Chișinău  

Republica Moldova 

Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare 

 

 Studii medii 

 COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

Limba maternă Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversaţie  
Discurs oral   

franceză C2  C2 C1  C1  C1  

  

engleză A2 A2 A1 A1  A1 

rusă C2 C2 C2 C2 C2 

  

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator 

experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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Competenţe profesionale 

 

 

 

 

abilităţi de comunicare,  aptitudine pentru  munca  în echipă, simţ organizatoric, capacitatea 

de a avea iniţiative, memorie, implicare profesională, stăpânire de sine, discreţie, precizie, 

voinţă, perseverenţă, adaptabilitate, rapiditate, dinamism, ambiţie, imaginaţie, punctualitate, 

rezistenţă fizică, grijă pentru munca depusă, capacitatea de a asculta, receptivitate la nou. 

 

   

Competenţe şi cunoştinţe de 

utilizare a calculatorului 

 Abilităţi de utilizare a calculatorului: Microsoft Office, Excel,  Word, PowerPoint, Internet 

Explorer, Outlook Express, EViews 

INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE 

  

 

În perioada 2006 – prezent am elaborat, în calitate de autor sau coautor, 

materiale didactice, articole, comunicări ştiinţifice,  

Din 2006 - membru în 4 granturi. 

Am realizat studii şi cercetări pe diferite domenii şi teme.  

Din 2010 - Membru consiliului facultății EGD. 

Din 2013 -  Membru Comisiei Metodice a facultății EGD 

 

  

Data: 4 august  2020 

Semnătura 

 

Conf. univ. dr. Elena Cara 

 


