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LOCUL DE MUNCA
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Septembrie 2010 – ianuarie 2018

Iulie 2009 - Iulie 2010

Septembrie 2006 - Septembrie
2009

Conferențiar universitar al Departamentului «Бухгалтерский учет, финансы и
информационные технологии», Universitate de Stat din Comrat

Conferențiar catedra ” Științe Economice”, Universitatea Slavonă, Chişinău - Predarea disclor: Bazele contabilităţii, Contabilitate în ramuri, Contabilitate bancară, Finanţe, Asigurări şi
reasigurări, Finanțele întreprinderii, Reglamentarea activității bancare, Piață de capital,
inclusiv la magistrat: Eficiența investițiilor, Diagnostica financiară, Audit, Particularitățiile
contabilității în comerț internațional etc. Coordonator la teze de licenţa și de magistru pe
specialităţi „Finanţe şi bănci” şi „Contabilitate”.
ULIM, catedra „Finanţe, Bănci şi Contabilitate”, m. Chişinău, Şef- interemar catedra
„Finanţe, Bănci şi Contabilitate”, membru secţiei științifică „Finanţe şi bănci” Coordonarea activităţii didactice şi stiinţifice al catedrei. Predarea disc-lor: Bazele
contabilităţii, Contabilitate de gestiune, Contabilitate financiară, Contabilitate
bugetară, Contabilitate în asigurări, Contabilitate în comerţ, Teoria analizei economice,
Analiza activităţii economico-financiară , Audit şi control financiar, Asigurări şi
reasigurări, Asigurări internaţionale, inclusiv la masterat: Audit de performanţe.
Coordonator la teze de licenţa şi de master pe specialităţi „Finanţe şi bănci” şi
„Contabilitate şi audit”.
ULIM, catedra „Contabilitate şi audit”, m. Chişinău. Lector superior universtarcompetitor. Predarea disc-lor: Bazele contabilităţii, Contabilitate de gestiune,
Contabilitate financiară, Contabilitate bugetară, Contabilitate în asigurări, Contabilitate
în comerţ, Teoria analizei economice, Analiza activităţii economico-financiară , Audit
şi control financiar Audit şi control financiar ,Statistica economico-socială, Asigurări
şi reasigurări. Coordonator la teze de licenţa pe specialităţi „Finanţţe şi bănci” şi
„Contabilitate şi audit”
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Septembrie 2005- august 2006

Septembrie 1999 - Septembrie
2005

ULIM, Facultate Ştiinţe Economice, m. Chişinău. Prodecan activitate didactică, Lector
superior universtar- competitor - Coordonarea activităţii didactice a facultăţii. Predarea
disc-lor: Contabilitate de gestiune, Contabilitate financiară, Contabilitate bugetară,
Contabilitate în asigurări, Contabilitate în comerţ, Teoria analizei economice, Analiza
activităţii economico-financiară , Teoria statisticii, Statistica economico-socială,
Asigurări şi reasigurări. Coordonator la teze de licenţa şi de master pe specialităţi
„Finanţţe şi bănci” şi „Contabilitate şi audit”
ULIM, catedra „Contabilitate şi audit”, m. Chişinău.
Predarea disc-lor: Bazele contabilităţii, Contabilitate
financiară, Contabilitate bugetară, Contabilitate în
economice, Analiza activităţii economico-financiară ,
economico-socială.

Lector superior universtarde gestiune, Contabilitate
asigurări, Teoria analizei
Teoria statisticii, Statistica

Noiemdrie1995- Septembrie 1998

ULIM, catedra „Management”, m. Chişinău. Laborant superior și lector asistent
cumulard - Predarea disc-lor: Bazele contabilităţii, Contabilitate de gestiune,
Contabilitate în drept.

Aprilie 1991- Februarie1992

Universitatea Agrară de Stat din Moldova, catedra „Contabilitate”, m. Chişinău.
Lector asistent - Predarea disc-lor: Bazele contabilităţii, Evidenţa contabilă în
agricultură.

Noiembrie1989 - Aprilie1991

Cooperativă de producere şi comerţ „Svetlana”, or .Anenii-Noi. Contabil-ŞefEvidenţa contabilă şi fiscală.

Mai 1984 - Aprilie1986

UŞP «Zarea», or .Anenii-Noi. Economist - Adoptare şi promovare al „sistemului
retribuiirei muncii în dependenţa de calitate productiei”.

Educaţie şi formare
Perioada

Studii și calificarea obţinută

2012-2013

Universitatea Slavonă, promovare
și obținere titlului științifico-didactic de
conferențiar universitar : Atestat de conferențiar universitar în: Contabilitate,
audit, analiza economică

2008-2009

Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM) - Susţinerea tezei de doctor
la spec. 08.00.05.- Economie şi management. Diplomă de Dr.în ştiinţe economice.

1999-2003

Doctorantura Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM) – certificat
de absolvire fără susținerea tezei

1982-1988

Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea de Economie – Diplomă de
economist de evidenţa contabilă în agricultură.

1971-1981

Școala medie № 2, or. Anenii-Noi, RM – Atestat de studii generale;
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Participare în proiecte, granturi, programe internaţionale etc.:
15 Octombrie 2017 - 14
Octombrie 2020

−

24-29 Octombrie 2014

−

Iunie-August 1998

−

August-Septembrie 1998

−

Proiectul Internaţional al Uniunii Europene «REFINE An Erasmus+ Capacity
Building Project» (2017-2020)
Perfecționarea profesională la curs “Новая экономическая концепция мира”;
URPP-Российский Университет Дружбы Народов, Moscova, Federația Rusă:
Diplomă de perfecționarea profesională;
Proiectul internaţional Reformele Contabilităţii RM: Certificat de absolvire şi
susţinerea examenilor la standardele internaţionale ale contabilităţii, principiile
internaţionale de contabilitate, contabilitate de gestiune, contabilitatea fiscală şi
audit.
Programul Internaţional al Uniunii Europene „TACIS”: Certificat de absolvirea
cursurilor cu durata de 10 săptămâni în limba engleză „Business şi Economie”.

Lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii etc.
- 1,9 c.a.- Articole în reviste ştiinţifice cu recenzenţi;
- 2,5 c.a.- Articole în culegeri naţionale;
- 1,0 c.a – autoreferat al tezei de doctor în economie publicat;
- 4,7 c.a - materiale ale comunicărilor ştiinţifice la simpozioane internaţionale şi
conferinţe ştiinţifice;
- 16,4 c.a – indicaţii metodice privind desfăşurarea practicii şi elaborarea rapoartelor
de practică de către studenţii şi masteranzii cu spec. „Finanţe şi Bănci” şi
„Contabilitate şi audit” în instituţiile financiare publice, unităţi economice,
întreprinderi şi Inspectoratul Fiscal- aprobate de Senat ULIM și comlexele metodicodidactice pentru studii la distanție (on-line) aprobate de Senat USRM
(Lista detaliată se anexează)

Aptitudini şi competenţe
personale
d

Limbi materne

Rusă și Română

Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba

Ascultare
engleză

Limba ucraineană

Citire

Vorbire

Scriere

Participare la Discurs
conversaţie
oral

Exprimare scrisă

A2

B1

A2

B1

B1

B1

B2

B2

B1

A2

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe şi abilităţi sociale

- Spirit de echipa, motivare, spirit creativ, abilitaţi excelente de
comunicare;
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- Abilităţi de leadership, capacitate de sinteza si analiză,
capacitaţi decizionale;

Competenţe şi aptitudini tehnice

- Cunoaşterea detaliată a componentelor şi proceselor de
management al calităţii în învăţământul superior.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

- Microsoft Office - Word, Excel, Power Point, Internet
Explorer; “1C: Contabilitate”.

Competenţe şi aptitudini
artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

- practicarea chitarei și dansurilor;

Hobby-uri: sport, muzica, design, colecţionare, drumeţii
Categoria B
Autor la :
− Complexul metodico-didactic pentru studii la distanție (on-line)
la disciplina de licența “Bazele contabilității” (rus). Universitatea
Slavonă, Chișinău, 2011,www.surmstudy.md, (1,5 c.a)
− Complexul metodico-didactic pentru studii la distanție (on-line)
la disciplina “Diagnostica financiară” de masterat (rus). Universitatea
Slavonă, Chișinău, 2012, www.surmstudy.md, (1,0 c.a)
− Complexul metodico-didactic pentru studii la distanție (on-line)
la disciplina de licența “Finanțe” (rus). Universitatea Slavonă,
Chișinău, 2012, www.surmstudy.md, (1,1 c.a)
− Complexul metodico-didactic pentru studii la distanție (on-line)
la disciplina de licența “Asigurări și reasigurări” (rus). Universitatea
Slavonă, Chișinău, 2012, www.surmstudy.md, (1,0 c.a)
− Complexul metodico-didactic pentru studii la distanție (on-line)
la disciplina de magistru “Audit” (rus). Universitatea Slavonă,
Chișinău, 2013, www.surmstudy.md, (1,0 c.a)
− Complexul metodico-didactic pentru studii la distanție (on-line)
la disciplina de magistru “Eficiența investițiilor economice” (rus).
Universitatea Slavonă, Chișinău, 2014, www.surmstudy.md, (1,0
c.a)
Etc.
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Anexa
LISTA LUCRĂRILOR
ŞTIINŢIFICE ŞI METODICO-DIDACTICE
ALE DNEI TATIANA CERGA, DOCTOR ÎN ECONOMIE, CONFERENŢIAR UNIVERSITAR AL CATEDRA
„ȘTIINTE ECONOMICE”, UNIVERSITATEA SLAVONĂ
I. LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Articole în reviste ştiinţifice cu recenzenţi:
Cerga T. Контроллинг- как инструмент управления: эволюция подходов. În: Studii Economice. An.II, nr.1-2
(iunie), ULIM, Chişinău, 2008, p.346-353. (0,3 c.a.)
Cerga T. Особенности методологии и методики определения затрат на управление персоналом. În:
«Economie şi sociologie», Chişinău, № 3, 2008, с.94-102. (0,35 c.a.)
Cerga T. Основные методические подходы к оценке эффективности затрат на персонал. În: Studii Economice.
An.II, nr.3-4 (decembrie), ULIM, Chişinău, 2008, p.164-170. (0,3 c.a.)
Cerga T. Metodologia şi metodica determinării cheltuielilor privind resursele umane. În: Studii Economice. An.3,
nr.3-4 (decembrie), ULIM, Chişinău, 2009, p. 258-267. (0,4 c.a.)
Cerga T. Utilizarea concepţiei de controlling în managementul personalului, În: “FinConsultant”, Revistă ştiinţificoconsultativă în management, Chişinău, 2010, № 4, p.88-93. (0,25 c.a.)
Черга Т. Abordarea teoretică şi evaluarea eficienţei cheltuielilor privind resursele umane. В: Studii Economice. An.3,
nr.3-4(decembrie), УЛИМ, Кишинев, 2010, p. 226-271. (0,3 a.л.)
Total 1,9 c.a.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Articole în culegeri naţionale:
Cerga T. Сфера услуг – как важнейший элемент экономики. În: Anale Ştiinţifice, seria Economie, Сhişinău:
ULIM, 2005, vol.2, p. 251- 254. (0,15 c.a.)
Cerga T. Вопросы совершенствования и концепции исследования карьеры. În: Anale Ştiinţifice, seria
Economie, Сhişinău: ULIM, 2008, vol.7, p.189-192. (0,15 c.a.)
Cerga T. Sistemul de indicatori ca instrument de gestiune a eficientei cheltuielilor privind resursele umane. În:
Anale Ştiinţifice, seria Economie, Сhişinău: ULIM, 2009, vol.8, p. 166-175. (0,4 c.a.)
Cerga T. Controlling-ul ca metodă de gestiune: evoluţia managerială. În: Anale Ştiinţifice, seria Economie, Сhişinău:
ULIM, 2010, vol.10, p 170-176. (0,25 c.a.)
Cerga T. Экономические функции и особенности проведения аудита товарно- материальных запасов. În:
Вестник Славянского университета, 2011, № 18, р. 83-104. (0,9 c.a.)
Cerga T. Система управления затратами предприятия в современных условиях хозяйствования. În: Вестник
Славянского университета, 2012, № 11, р. 96-102. (0,25 c.a.)
Cerga T. Межбанковские расчеты и их развитие в РМ. Международная научно-практическая конференция,
Кишинев: СУРМ, 13.11.2012, с.162-171. (0,4 a.л.)
Total: 2, 5 c.a.

Materiale ale comunicărilor ştiinţifice:
14. Cerga T., Pîslaru P. Предпосылки развития социальной инфраструктуры, În: Conferinţa ştiinţifico-didactică
internaţională anuală, Сhişinău: ULIM, 1997, p. 199-200. (0,1 c.a.)
15. Cerga T. Предпосылки реструктуризации сферы услуг, В: Conferinţa ştiinţifico-didactică anuală, Кишинев:
УЛИМ, 1998, с. 235-236. (0,1 a.л.)
16. Cerga T. Развитие транснациональных корпораций в современном мире. В: “Studii şi cercetări economiceexigenţe pentru RM”, Simpozion internaţional, Кишинев: ИРЕИ, 1999, с.75-78. (0,15 a.л.)
17. Cerga T. Регулирование международной торговли услугами на национальном и международном уровне. В:
Simpozia professorum, Seria Economie, Кишинев: УЛИМ, 2002, с.392-395. (0,15 a.л.)
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18. Cerga T., Maxim V., Gribincea А. Dezvoltarea relaţiilor economice internaţionale în contextul Marilor Descoperiri
Geografice. В:Conferinţa ştiinţifico-didactică anuală, Кишинев: АМДО, 2002, с. 35-39. (0,2 a.л.)
19. Cerga T., Pîslaru P., Rotari I. Turismul în contextul aprofundării relaţiilor internaţionale. В: Conferinţa ştiinţificodidactică anuală, Кишинев: АМДО, 2003, с. 123-126. (0,15 a.л.)
20. Cerga T., Pîslaru P., Ispas М. Euroregiunile, ca forma de dezvoltare a relaţiilor economice internaţionale. В:
Conferinţa ştiinţifico-didactică anuală, Кишинев: AТИС, 2005, с. 66-69. (0,15 a.с.)
21. Cerga T., Mariş М. Strategia cheltuielilor antiincendiare: formularea problemei, Conferinţa ştiinţifico-didactică
anuală, 2005, Сhişinău, USM, p.186-201. (0,2)
22. Cerga T., Namesnic Е. Analiza performanţelor băncii.В: Simpozia professorum, Кишинев: УЛИМ, 2006, с. 177183. (0, 3 a.л.)
23. Cerga T., Pîslaru P., Ispas М. Activitatea transfrontaliera ca forma de dezvoltare a relaţiilor economice
internaţionale. В: „Impactul transporturturilor asupra dezvoltării relaţiilor economice internaţionale”, Simpozion
internaţional, Кишинев: AТИС, 2006, с. 99-104. (0, 3 a.л.)
24. Cerga T. Международный аспект в политике управления человеческими ресурсами: японский подход. В:
Simpozia professorum, Кишинев: УЛИМ, 2006, с. 262-264. (0,1 a.л.)
25. Cerga T. Вопросы управления эффективностью затрат на персонал в современных условиях. В:
„Современные технологии управления предприя-тием и возможности использования информационных
систем: состояние, проблемы, перспективы”, Международная конференция, Одесса: Национальный
Университет И.Мечникова, Украина,2008,с.132-135.(0,15 a.л.)
26. Cerga T. Применение инструментов контроллинга к функциональным областям управления персоналом. В:
„Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI”, Международная научно-практическая конференция на тему:
„Turism – o celebrare a diversităţii”, Кишинев: УЛИМ, 27.09.2009, с. 183-190. (0, 35 a.л.)
27. Cerga T. Gestiunea contra antreprenoriat: interdependenta si contradictie. В: „Criză mondială şi împactul lui
Moldova”, Международная научно-практическая конференция, Кишинев: УЛИМ, 20.04.2010, с.42-44. (0,15
a.л.)
28. Cerga T. Страхование финансовых рисков - как метод управления финансовыми рисками, Международная
научно-практическая конференция, SURM, Chișinău, 23.04.2010, с.352-357. (0,4 a.л.).
29. Cerga T. Проблемы управления и предпринимательства в современных условиях. Материалы
международной научно - практической конференции Комратского Государственного Университета РМ
«Инновационное развитие РМ: национальные задачи и мировые тенденции»,7-8 ноября
2013,Комрат.(0,25c.a.)
30. Методика оценки эффективности внутреннего финансового аудита на предприятии и его
совершенствование. Материалы научно-практической конференции Славянского Университета «Интеграция
экономической науки и практики как механизм эффективного развития современного общества», 21-22
ноября 2013 г., SURM, Chișinău. (0,3 c.a.)
31. Cerga T. Организация банковской электронной системы расчетов в современных условиях. Материалы
международной
научно
практической
конференции
СУРМ
«Механизм
обеспечения
конкурентноспособности и качества экономического роста в условиях модернизации экономики», 20-21
ноября 2014, SURM, Chișinău, (0,3 c.a.)
32. Cerga T. Организация самостоятельной работы студентов как основного фактора развития познавательной
деятельности студентов. Materiale ale conferinței științifico-practice internațioanale ”Experiența internațională şi
naționala a activității extracurriculare cu studenții instituțiilor superioare de învățămînt”. SURM, Chișinău, 18
decembrie, 2014 (0,3 c.a.).
33. Cerga T. Основные предпосылки рациональной организации бухгалтерского учета и контроля и пути их
совершенствования в современных условиях рыночной экономики. Materiale ale conferinței științifico-practice
internațioanale, 26-27 noiembrie an. 2015 (0,3 c.a.).
34. Cerga T. Сущность и роль валютного курса, как основного элемента современного валютного рынка.
Materiale ale conferinței științifico-practice internațioanale, 20-21 noiembrie an.2016 (0,3 c.a.).

Total: 4,7 c.a.
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Alte lucrări ştiinţifice

35. Cerga T. Gestionarea eficienţei cheltuielilor privind resursele umane prin intermediul conceptului de controlling.
Autoreferat al tezei de doctor în economie. Сhişinău, ULIM, 2008, (1,0 c.a.)
Total: 1,0 c.a.
În total pe compartiment I – 10,1 c.a.
II. LUCRARI METODICO-DIDACTICE:
36. Cerga T., Melnic G., Indicaţii metodice privind desfăşurarea practicii de producţie şi de licenţă şi elaborarea
rapoartelor practicii pentru studenţii anului III cu frecvenţă la zi, şi anul IV frecvenţa redusă, specialitatea
„Contabilitate”, a facultăţii „Ştiinţe Economice”, ULIM, 2010, (licenţa-rom), broşură, www.ulim.md, (1,0 с.а.)
37. Cerga T. Şcerbanschi Al., Sturzu I., Indicaţii metodice, privind desfăşurarea practicii şi elaborarea rapoartelor de
practica de iniţiere şi de producţie de către studenţii specialităţii „Finanţe şi Bănci” a facultăţii „Ştiinţe Economice”,
în instituţii şi unităţi economice, ULIM, 2010, (licenţă-rom), broşură, www.ulim.md, (1,0 с.а.)
38. Cerga T., Şcerbanschi Al. Indicaţii metodice privind desfăşurarea practicii şi elaborarea rapoartelor de practică de
iniţiere şi de producţie de către studenţii specialităţii „Finanţe şi Bănci” a facultăţii „Ştiinţe Economice”, în instituţii
şi unităţi economice, (licenţa-rus), ULIM, 2010, broşură, www.ulim.md, (1,0 с.а.)
39. Cerga T., Melnic G. Indicaţii metodice şi programa practicii de master pentru masteranzii anului II, specialitatea
„Contabilitate şi audit” (master-rom), ULIM, 2010, broşură, www.ulim.md, (1,0 с.а.)
40. Cerga T., Chişlaru A. Indicaţii metodice şi programa practicii de master pentru masteranzii specialităţii
„Contabilitate şi audit”, a facultăţii „Ştiinţe Economice”, (masterat-rus), ULIM, 2010, broşură, www.ulim.md, (1,4
с.а.)
41. Cerga T. Indicaţii metodice privind desfăşurarea practicii de iniţiiere şi elaborarea rapoartelor practicii pentru
studenţii a.II-zi şi a.III- frecvenţă redusă, specialitatea „Contabilitate”, a facultăţii „Ştiinţe Economice”, ULIM, 2010,
(licenţa-rus), broşură, www.ulim.md, (1,0 с.а.)
42. Cerga T. Complexul metodico-didactic pentru studii la distanție (on-line) la disciplina de licența “Bazele
contabilității” (rus). Universitatea Slavonă, Chișinău, 2011,www.surmstudy.md, (1,5 c.a)
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