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CURRICULUM VITAE 

Numele şi prenumele:       BABII Leonid 

Data naşterii:                     25 septembrie 1948 

Cetăţenia:                           RM 

  

 

Gradul ştiinţific şi titlul ştiinţific:  

Doctor habilitat în economie la specialitatea DH 60.08.00.05-09 – Economie și management 

(în antreprenoriat), diploma nr. DH 0049 eliberată la 29 iunie 2006.  

Profesor universitar, atestatul seria UZ, nr. 00434, eliberat la 29 iunie 2000. 

 

Domeniul de activitate ştiinţifică: (cu indicarea specialităţii (lor) înguste): 

1. 521.03 – Economie şi management (în antreprenoriat); 

2. 523.01 – Finanţe;  

 

Participări la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale: 

Participare la lucrările a peste 30 de foruri și întruniri științifice, dintre care 19 în perioada 

2012-2016. Cele mai importante sunt: 

1. Raport „Aspectul metodologic a dezvoltării producţiei viti-vinicole”. Asigurarea unei 

creşteri economice durabile într-un Stat de drept: Conferinţa ştiinţifico-practică 

internaţională 2012, Bălţi.  

2. Raport „Aspectele problematice, tendinţe şi provocări de politici de dezvoltare regională”. 

Asigurarea  viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei 

regionale: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională din octombrie 2013, Bălţi. 

3. Raport „Componenta ce determină dezvoltarea sistemului de gestiune a întreprinderii 

agricole”. Conferința științifică din 05 aprilie 2013, Institutul Nistrean de Economie și 

Drept, Bălți. 

4. Raport „Nivelul inflaţiei: unele aspecte de reglementare”. Aspecte ale dezvoltării 

potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale: Conferinţa 

ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 20 de ani a învăţămîntului economic la 

USARB, 6 iulie 2015, Bălţi, USARB. 

5. Raport „Aspectul metodologic privind determinarea costurilor productive minime, ţinînd 

cont de disponibilul de capacităţi productive (M,L)”. Aspecte ale dezvoltării potenţialului 

economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale: Conferinţa ştiinţifică 

internaţională dedicată aniversării a 20 de ani a învăţămîntului economic la USARB, 6 iulie 

2015, Bălţi. 

6. Raport „Probleme, ce atestă insuficiența premiselor pentru asigurarea unei dezvoltări 

economice durabile a regiunilor”. Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru 

dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE: Conferinţa 

ştiinţifică internaţională, 16-17 septembrie 2016, Bălţi, USARB.  

7. Raport „Avantajul competitiv regional - factor important pentru dezvoltarea durabilă a 

economiei regionale”. Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea 

durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE: Conferinţa ştiinţifică 

internaţională, 16-17 septembrie 2016, Bălţi, USARB. 

8. Raport „Unele aspecte a eficienței strategiilor și metodelor implementate în politica de 

creditare în băncile din Republica Moldova”. Проблемы и выводы экономики региона в 

условиях глобализаций. Национальная научно–практическая конференция, 

17.11.2016, Комратский Государственный Университет. 
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9. Raport în plen „Unele aspect manageriale și economice ale reiclării cadrelor”. Asigurarea 

viabilității economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în 

condițiile integrării în UE”: Conferința Științifică Internațională, 16-17 septembrie 2016, 

Bălți, USARB. Asigurarea viabilității economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a 

economiei regionale în condițiile integrării în UE”: Conferința Științifică Internațională, 16-

17 septembrie 2016, Bălți, USARB. 

 

Date statistice privind numărul total de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice publicate 

(pentru ultimii 5 ani): 

 Total – circa 22 publicaţii ştiinţifice cu un volum de peste 35 c.a. inclusiv: 

 Manuale – 1; 

 Articole în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil – 4; 

 Articole în Culegeri naționale și ale conferințelor naționale/internaționale editate în țară – 

16; 

 Alte lucrări ştiinţifice – 2. 

 

Participări în activităţi de expertiză, consultanţă, activităţi editoriale: 

Membru al Comitetului științific ai Conferințelor științifice naționale/internaționale, activități 

editoriale, incluisv: 

1. Preşedinte al Comitetului Ştiințific Conferinței ştiințifice internaționale dedicate aniversării 

20 ani a învățămîntului economic la USARB „Aspecte ale dezvoltării potențialului 

economico - managerial în contextul asigurării securității naționale”, 06- 07.07.2015.  

2.  Preşedinte al Comitetului Ştiințific Conferinței ştiințifice internaționale „Asigurarea 

viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în 

condiţiile integrării în UE”, 16- 17.09.2016. 

3.  Membru al colegiului de redacție - Materialele Conferinței ştiințifice internaționale 

consacrării aniversării a 20 de a învățământului economic la USARB „Aspecte ale 

dezvoltării potențialului  economico - managerial  în contextul asigurării securității 

naționale”, 06-07 iulie 2015, ISBN 978-9975-132-35-0. 

 

Antrenarea în managementul cercetării şi educaţiei  

 2012 – prezent: Referent oficial, membrul al Consiliului ştiinţific specializat la teze de doctorat 

susţinute la specialitatea 521.03 – Economie și management; 

 2014 – prezent: membrul colegiului de redacţie în culegeri de lucrări ale conferinţelor ştiinţifice 

internaţionale; 

 2012-2016 Vicepreședinte/membru al Comisiei pentru examenul de Licență la specialitățile 

Business și administrare/Finanțe și bănci/Contabilitate/Turism; pentru susținerea tezelor de 

Master la specialitățile Management financiar/Administrarea afacerilor comerciale (USARB); 

 2011 –  membru al   consiliului științific de susținere a tezelor de doctor, „Asigurarea 

viabilității economice şi manageriale a întreprinderilor”, specialitatea 08.00.05 – Economie şi 

management (în ramură), doctorand: Tcaci Carolina. Data susținerii 25.11.2011; 

 2015 – referent la tezele de doctor habilitat / doctor, „Direcțiile principale de ieșire din criză a 

sectorului agricol UTA Găgăuzia”, specialitatea 521.03 – Economie şi management în 

domeniul de activitate, doctorand: Curaxina Svetlana. Data susținerii 05.03.2015. 
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 2015 – referent la tezele de doctor habilitat / doctor, „Particularitățile organizării gestiunii 

corporative în România”, specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în ramură), 

doctorand: Gâf-Deac Maria. Data susținerii 07.07.2015. 

 

Alte abilităţi profesionale: 

Utilizarea calculatorului (Windows 95 / 98 / NT / 2000 / XP; Microsoft Office ™ (Word ™, Excel 

™ şi PowerPoint ™, Acces). 

 

Limbi cunoscute:  

româna (maternă), rusa (fluent), franceza (începător A2), engleza (începător A2).  

 

 


