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Curriculum 

vitae  

 

 

  

Informaţii 

personale 

 

Nume / Prenume Victoria COCIUG  

Telefon +373.794.68292   

E-mail v_cociug@mail.ru 
  

Naţionalitate română 
  

  

Domeniul 

ocupaţional 

Conferenţiar universitar doctor 

  

Experienţa 

profesională 
Perioada  

Funcţia sau postul 

ocupat 

13 febr. 2006 - prezent      

Conferenţiar universitar doctor 

 

03 iulie. 2003 – 12 febr. 2005 

Lector universitar doctor 

01 sep. 1999 – 02 iulie. 2003 

Lector universitar doctorand 

26 nov. 1995 – 30 iunie.1999 

Doctorand ASE Bucureşti 

25 aug. 1995 – 26 nov. 1995 

Lector stagiar 
  

Activităţi principale activităţi didactice şi de cercetare 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultatea Finanţe, Catedra Bănci şi activitate 

bancară, B. Bodoni nr. 21, Chişinău 

Sectorul de 

activitate 

învăţământ superior 

  

Educaţie şi 

formare 

 

  

din 03 iulie. 2003 Doctor în domeniul Finanţe Monedă Bănci cadrul instituţiei organizatoare de doctorat Academia 

de Studii Economice Bucureşti; titlul tezei de doctorat “Dobânda – latura esenţială a 

managementului bancar” 

1 oct. 1995- 30 iunie 

1999 

Şcoala Doctorală de Finanţe – Bănci din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti 

Specializarea:  Monedă, credit  

1990 – 1995 Facultatea: Finanţe, din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei. Specializarea: 

Monedă, credit . Media de absolvire: 9,50 

1980-1990 Şcoala medie nr. 6. Or. Chişinău 

 

Aptitudini şi 

competenţe 

personale 

 

  

Limba maternă Română 
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Limbi străine 

cunoscute 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
B1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Limba franceză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Limba rusă  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

  

  

Competenţe şi 

abilităţi sociale 

- spirit de echipă dovedit prin participarea la derularea unor proiecte de cercetare obţinute prin 
competiţie în care am avut calitatea de director sau membru al echipei de cercetare, precum şi 

prin lucrări, studii şi articole publicate în calitate de autor sau coautor; 

- bună capacitate de comunicare obţinută în urma experienţei acumulate atât în calitate de cadru 
didactic, cât şi ca participant activ la conferinţe şi  workshoop-uri naţionale şi internaţionale, 

la derularea unor proiecte de cercetare obţinute prin competiţie; 
  

Competenţe şi 
aptitudini 

organizatorice 

- leadership (director de proiect naţional şi internaţional); 

spirit organizatoric (membru în comitetul de organizare a simpozionului „BĂNCILE  ÎN 
ECONOMIA CONCURENȚEI, INCERTITUDINII, INOVĂRII Ş TEGRĂRII”, organizate de catedra Bănci şi 
Activitate Bancară în cooperare cu BNM; 

  

  

Informaţii 

suplimentare 

- membru al Centrului de Cercetare Economică al ASEM 

- Membru al echipei de cercetatori al facultăţii Finanţe 

- Conducător de doctorat din 2010 

 Cercetare ştiinţifică – partecipare la proiecte de cercetare finanţate de stat 

- Programs and Grants Code:  06.411.02.03P.Developing mechanisms and methods to stimulate 
economic growth, to reduce poverty and improve quality of life” – as the director; 

- Programs and Grants Code:  06.411.078A “Developing the concept of estimating of inflation 
and developing proposals amending the calculation algorithm” – as the director;  

- Programs and Grants Code:  07.411.07 IDNA ”The impact of globalization and 
transnationalization of economic development of Republic of Moldova” – individual project of 

young researchers as co-director;  

- Programs and Grants Code:  06.411.071 F Elaboration of tools to analyze the financial and 
monetary influence on the real economy”- executor in charge; 

- Programs and Grants Code:  08.817.08.014A “Quantitative estimation of  the factors of 
influence on inflation in Republic of Moldova” – as the director; 

- Programs and Grants State Code: 07.411.,02.06PA „Ridicarea rolului şi eficienţei 
investiţiilorde stat în creşterea economică durabilă  

- Programs and Grants State Code: 08.840.12PA Elaborarea conceptuală şi metodologică a 

preţurilor de transfer in Republica Moldova 

 6 cursuri publicate în edituri recunoscute (coautor) 
 

5 cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute, din care: 5 prim autor; 
 

 36 articole, respectiv: (i) 11 unic autor, din care: 1 revistă B+ şi 1 revistă B indexată în baze de 

date internaţionale; 5 reviste B; (ii) 10 prim autor, din care: 1 revistă A cotată ISI, 3 reviste B+ 

indexate în baze de date internaţionale; 1 revistă B; (iii) 15 coautor, din care: 3 reviste B+ 

indexate în baze de date internaţionale        
 

19 studii, respectiv: (i) 13 unic autor, din care 1 ISI conference proccedings; (ii) 3 prim autor, din 

care 1 ISI; (iii) 3 coautor       

  

 


