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INFORMAŢII PERSONALE 
 

 
 

 bd.Moscova, nr.14/1,  ap.103. mun. Chişinău (Republica Moldova) 

 +373-69155855            

nfilip@mail.ru     

Sexul Fem | Data naşterii 21/03/1955 | Naţionalitatea moldoveancă  

 

 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

COMPETENŢE PERSONALE 
  

 

 

 

PROFILUL PERSONAL Conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe economice  

EXPERIENŢA  PROFESIONALĂ   

2002- prezent 
(prin cumul din 1992) 

Academia de Studii Economice a Moldovei 
Conferenţiar universitar, doctor în economie, departamentul „Teorie şi Politici Economice” 

1998-2002 Colegiul de Economie şi Drept „Socrate” 
Profesor de economie politică, şef-catedră „Ştiinţe economice” 

1996-1998 Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germană 
Misiune Diplomatică de însoţire a soţului 

1979-1996 Colegiul Naţional de Comerţ 
Profesor de economie politică, şef-catedră „Ştiinţe economice” 

1976-1979 СКБ «АСУ-Молдпищепром»  
Inginer-economist  

 

2005 Titlul  ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar 
catedra „Economie politică şi Doctrine economice”, Academia de Studii Economice a Moldovei 
(Atestat eliberat de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare a Republicii Moldova) 

  
1997   Titlul  ştiinţifico-didactic de doctor în ştiinţe economice 

după absolvirea doctoratului în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei  
(Diplomă eliberată  de Comisia superioară de atestare a Republicii Moldova) 

  

Limba(i) maternă(e) Româna  
 

 

 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Rusa C2 C2 A2 A2 A2 

Franceza C2 C2 B2 B2 B2 

mailto:nfilip@mail.ru
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 
 

24 octombrie 2018 
 
 
 

Competenţe de comunicare     excelente abilităţi de interacţiune cu studenţii, dobândite prin activitate pedagogică 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

 
Competenţe dobândite la 

locul de muncă 
 

Competenţe informatice  

bune competenţe organizaţionale dobândite ca organizator şi moderator de trening în 
domeniul educaţiei economice (în colaborare cu CNEE SUA) 
 
o bună cunoaştere a procesului de organizare educaţională în calitate de Şef-catedră   
 
 
cunoştinţe satisfăcătoare în domeniul pachetului Office (procesor de text, calcul tabelar) 

Permis de conducere    da 

Domenii de interes științific  evoluţia clasei de mijloc;  
 capitalul uman;  
 migraţia forţei de muncă;  
 politici de formare a preţurilor în economia informaţională. 


