
 
Formular  

de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante  
   
Autoritatea publică    Guvernul Republicii Moldova 
   
Funcția publică solicitată Secretar general al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 
   
I. Date generale 
  

Nume MUNTEAN Prenume Neli 

Data nașterii 17.12.1979 Domiciliu 
Chișinău, str. Grenoble 128/2, 

ap.16 

Cetățenia (inclusiv a 
altor state) 

 Republica Moldova 

 România 

  

Telefon  

serv. –  
domic. –  
mobil – 069182160 

E-mail nelimuntean8@gmail.com 

Adresa poștală 
Chișinău, str. Grenoble 128/2, 
ap.16, MD 2042 

   
  

II. Educație  
  
Studii de bază: 
  

Nr. 
crt. 

Perioada Instituția, localizarea, facultatea 
Specialitatea obținută. 

Diplomă/certificat 

1. 01.09.2004 – 31.07.2006 
Institutul de Stat de Instruire Continuă, 
facultatea: Limbi străine, Chișinău, str. 
Decebal, 139 

Diplomă de Licență  specialitatea: 
Translator de limbă engleză 

2. 01.09.1999 - 31.07.2002 
Academia de Studii Economice a 
Moldovei, facultatea de REI, Chișinău, 
RM 

Diplomă de Licență  specialitatea: Drept 
economic 

3. 01.09.1997 - 31.07.2002 
Academia de Studii Economice a 
Moldovei, facultatea de Contabilitate, 
Chișinău, RM 

Diplomă de Licență  specialitatea: 
Contabilitate 

  
Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):  
  

Nr. 
crt. 

Perioada Instituția, adresa, facultatea 
Specialitatea, titlul obținut. 

Diplomă/certificat 

1. 01 Mai, 2016 – 31 Iulie, 2016 

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea 
de Științe Economice și Administrarea 
Afacerilor, România, Cluj, str. 
Kogălniceanu 1 

Bursa de postdoctorat Eugen Ionescu 
2015-2016 finanțat de guvernul 
României pentru stagii de cercetare în 
universitățile românești 

2. 01.11.2003 – 28 August 2008 
Academia de Studii Economice a 
Moldovei, facultatea de Contabilitate, 
Chișinău, RM 

Diplomă de Doctor în economie  
specialitatea: 08.00.12 „Contabilitate; 
audit; analiză economică” 

3. 01.09.2002 – 31.07.2003 
Academia de Studii Economice a 
Moldovei, facultatea de Contabilitate, 
Chișinău, RM 

Diplomă de Magistru  specialitatea: 
Contabilitate 

   
Cursuri de perfecționare/specializare în ultimii 4 ani:  
  

Nr. 
crt. 

Perioada Instituția, adresa Denumirea cursului Diplomă/certificat 



1. Ianuarie, 2015 

Academia de Studii 
Economice a Moldovei, 
Chișinău, str. Bănulescu 
Bodoni, 61, www.ase.md 

sesiunea de formare continuă: 
Metode inovative de predare-
învățare în învățământul 
profesional (40 ore) 

Certificat de 
participare 

2. Februarie, 2015 

Academia de Studii 
Economice a Moldovei, 
Chișinău, str. Bănulescu 
Bodoni, 61, www.ase.md 

Aplicarea tehnologiilor 
informaționale de comunicare în 
instruire. Sistemul MOODLE. (40 
ore) 

Certificat de 
participare 

3. Septembrie, 2016 
Agence Universitaire de la 
Francophonie, Chișinău, 
www.auf.org 

Ecole d’été: La recherche 
scientifique en sciences sociales. 
Approche méthodologique et 
institutionnelle (15 ore) 

Certificat de 
participare 

4. Decembrie, 2016 

Academia de Studii 
Economice a Moldovei, 
Chișinău, str. Bănulescu 
Bodoni, 61, www.ase.md 

sesiunea de formare continuă: 
Dezvoltarea personală a cadrului 
didactic (40 ore) 

Certificat de 
participare 

5. Iulie, 2018 

Academia de Studii 
Economice din București, 
România, Departamentul 
de Analiză și Evaluare 
Economico-Financiară, 
Facultatea de 
Contabilitate și Informatică 
de Gestiune www.ase.ro 

Contemporaneous Research 
Methods, (5-13 Iulie) 

Certificat de 
participare 

6. 
Decembrie, 2017; Iunie, 
2018; Martie, 2019 

ASEM și ANCD  
„INFO WEEK – H2020/2018(7,9)”, 
III, IV, V-edition 

Certificat de 
participare 

7. Aprilie, 2016, 2017 
ACCA, România, 
București, www. 
accaglobal.com 

Stagiu de perfecționare, Train the 
academics: F5- performance 
management; F9 – Financial 
Management (8 ore) 

Certificat de 
participare 

8 Iunie, 2018 

Academia de Studii 
Economice din București, 
România, 
Departamentului de 
Analiză și Evaluare 
Economico-Financiară, 
Facultatea de 
Contabilitate și Informatică 
de Gestiune www.ase.ro 

Stagiu de perfecționare în cadrul 
Departamentului de Analiză și 
Evaluare Economico-Financiară 

Certificat de 
participare 

9 Martie, 2018 

ALMA MATER 
STUDIORUM - University 
of Bologna, Department of 
Sociology and Business 
Law, Italy 

Teaching staff  în cadrul 
programului  Erasmus+ 
Programme, Staff Mobility (10 ore) 

Certificat de 
participare 

10 Mai, 2019 

Faculty of Economics, 
Management and Tourism 
of Wroclaw University of 
Economics, Poland 

Guest lecturer and researcher (8 
ore) 

Certificat de 
participare 

   

Titluri științifice 

Doctor în economie  specialitatea: 08.00.12 „Contabilitate; 
audit; analiză economică” 

Certificat de abilitare cu drept de conducător de doctorat 
specialitatea: 522.02 „Contabilitate; audit; analiză 
economică” 

  

Lucrări științifice, brevete de invenție, publicații etc. 

 1 monografie 

 3 articole în reviste cotate ISI şi SCOPUS 

 8 articole în reviste din străinătate recunoscute 



15 articole în reviste din Registrul Național al revistelor de 
profil 

15 articole  în culegeri de lucrări ale conferințelor 
internaționale 

20 de materiale/teze la forurile științifice internaționale 

4 lucrări metodico-didactice 

   
  III. Experiența de muncă  

  

Vechimea în serviciul public 15 ani 

Vechimea în domeniul aferent funcției publice solicitate 15 ani 

   
Experiența de muncă aferentă funcției publice solicitate (începând cu cea recentă)  
  

Perioada 
Organizația, adresa. Postul 

deținut 
Atribuțiile şi responsabilitățile de bază 

  
Aprilie, 2010 – 
prezent 

  

Academia de Studii 
Economice a Moldovei, 
Chișinău, str. Bănulescu 
Bodoni, 61, www.ase.md 
Conferențiar universitar la 
departamentul de 
Contabilitate, Audit și 
Analiză Economică 

a)să asigur calitatea procesului de învățământ prin respectarea 
standardelor educaționale de stat şi a Curriculumului național; 
b)să respect deontologia profesională; 
c)să respect drepturile studenților; 
d)să  creez  condiții  optime  pentru  dezvoltarea  potențialului  
individual  al  studentului; 
e)să promovez valorile morale de dreptate, echitate, umanism, 
patriotism şi alte valori; 
f)să colaborez cu familia şi comunitatea; 
g)să îndeplinesc obligațiile prevăzute în contractul individual de 
muncă şi în fişa postului şi să respect statutul Cartei, 
regulamentele ASEM şi prevederile Codului Educației; 
h)să asigur securitatea vieții şi ocrotirea sănătăţii studenţilor  în  
procesul  de  învățământ; 
i)să  nu  admit  tratamente  şi  pedepse  degradante,  
discriminarea  sub  orice  formă  şi aplicarea altor forme de 
violenţă fizică sau psihică; 
j)să  informez  studenții  despre  toate  formele  de  violenţă  şi  
manifestările  comportamentale ale acestora, despre 
persoanele şi instituţiile la care se pot adresa atunci când sunt 
supuşi unui act de abuz; 
k)să discut cu studenții, individual şi în grup, despre siguranţa/ 
bunăstarea lor emoţională şi fizică acasă/în familie şi în 
instituţie,precum şi în alte locuri frecventate de ei; 
l)să intervin pentru a stopa cazurile de abuz şi neglijare a 
elevului şi/sau să solicit ajutor în cazul în care nu pot interveni 
de sine stătător; 
m)să comunic imediat despre orice caz suspect sau confirmat 
de abuz, neglijare, exploatare sau trafic al studenților din partea 
semenilor sau a adulţilor; 
n)să nu fac şi să nu admit propagandă şovină, naţionalistă, 
politică, religioasă, milita-ristă în procesul educaţional; 
o)să nu implic studenţii în acţiuni politice(mitinguri, demonstraţii, 
pichetări); 
p)să asigur confidenţialitatea şi securitatea informaţiei care 
conţine date cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia 
în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal; 
q)să-mi perfecţionez continuu calificarea profesională. 

  

Perioada 
Organizația, adresa. Postul 

deținut 
Atribuțiile şi responsabilitățile de bază 

 Aprilie, 2018 – 
prezent 

  

Academia de Studii 
Economice a Moldovei, 

a) asigură respectarea principiului libertăţii academice şi al 
autonomiei universitare; 
b) elaborează şi aprobă Carta universitară; 



  
  

Chișinău, str. Bănulescu 
Bodoni, 61, www.ase.md 
Membru al Senatului ASEM 

c) aprobă Planul de dezvoltare strategică instituţională; 
d) aprobă bugetul instituţiei; 
e) elaborează şi aprobă metodologiile şi regulamentele de 
organizare a activităţilor şi programelor academice, de 
cercetare şi creaţie artistică din cadrul instituţiei, precum şi 
metodologiile şi regulamentele de recrutare, angajare şi 
evaluare a cadrelor didactice; 
f) aprobă structura organizatorică şi funcţională a instituţiei de 
învăţămînt. 
g) elaborează şi aprobă regulamentul privind modul de alegere 
a rectorului, în baza regulamentului-cadru aprobat de Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării; 
h) confirmă, fără drept de modificare, lista membrilor Consiliului 
pentru dezvoltare strategică instituţională. 

  

Perioada 
Organizaţia, adresa. Postul 

deţinut 
Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

   
 Septembrie, 2016 – 
prezent 

  

Academia de Studii 
Economice a Moldovei, 
Chișinău, str. Bănulescu 
Bodoni, 61, www.ase.md 
Secretar științific al 
Seminarului de Profil la 
specialitatea 522.02 - 
Contabilitate; audit; analiză 
economică 

poartă întreaga răspundere pentru activitatea seminarului şi 
pentru aprecierile date tezelor examinate 

 

Perioada 
Organizaţia, adresa. 

Postul deţinut 
Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

  
Noiembrie, 2014 – 
Septembrie, 2018 

  
  

Academia de Studii 
Economice a Moldovei, 
Chișinău, str. Bănulescu 
Bodoni, 61, www.ase.md 
Prodecan la  Facultatea de 
Contabilitate, vice-
președinte al Consiliului 
facultății de Contabilitate 

a)coordonează elaborarea orarelor semestriale, pe 
specializări şi forme de învățământ; b)coordonează  
activitatea  de  elaborare  şi  actualizare  anuală  a  fișelor  
disciplinelor, conform planurilor de învăţământ, pentru toate 
specializările şi formele de învăţământ din facultate;  
c)coordonează şi urmăreşte derularea sesiunilor de 
examene;  
d)coordonează elaborarea şi verifică datele înscrise în statele 
de funcţiuni ale catedrelor; e)face propuneri, cu consultarea 
reprezentanţilor studenţilor, pentru acordarea burselor de 
merit, burselor de excelenţă şi altor forme de sprijin material 
pentru studenţi;  
f)coordonează activitatea practică a studenţilor; g)urmăreşte 
realizarea planurilor anuale de cercetare ştiinţifică;  
h)coordonează activitatea de relaţii internaţionale şi studenţi 
străini, la nivelul facultăţii;  
i)alte  atribuţii  şi  sarcini  încredinţate  de  către decan,  
prevăzute  în  fişa  individuală  a postului.  

  

Perioada 
Organizaţia, adresa. 

Postul deţinut 
Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

  
 Iunie, 2015 – Iulie, 
2018 

  

Întreprinderea de Stat 
„Fiscservinform”, Chișinău, 
Strada Constantin Tănase, 
6, www. fiscservinform.md 
Membru al consiliului de 
administrație  

a) de a aprob planul de afaceri al întreprinderii şi monitoriza 
executarea acestuia; 
b) de a stabili indicatorii de performanţă ai întreprinderii şi 
criteriile de evaluare ținând cont de specificul şi domeniul de 
activitate; 
c) de a prezinta fondatorului propuneri pentru îmbunătățirea 
managementului şi eficientizarea activităţii întreprinderii; 
d) de a examina darea de seamă anuală a administratorului 
cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii; 
e) de a prezinta fondatorului darea de seamă anuală cu privire 
la activitatea sa; 



f) de a întreprinde măsuri pentru asigurarea integrităţii şi a 
folosirii eficiente a bunurilor întreprinderii, inclusiv de a adopta 
decizii privind oportunitatea comercializării sau dării în 
locaţiune/arendă sau comodat a activelor neutilizate ale 
întreprinderii, privind oportunitatea casării bunurilor raportate 
la mijloacele fixe, a gajării bunurilor pentru obţinerea creditelor 
bancare, a acordării sponsorizării; 
g) după primirea acordului prealabil al fondatorului, de a 
aproba prețul minim de expunere la vânzare al bunului 
neutilizat, a cărui valoare de piață constituie peste 25% din 
valoarea activelor nete ale întreprinderii; 
h) de a monitoriza derularea situaţiilor litigioase şi de a 
asigura informarea fondatorului; 
i) de a examina rapoartele organelor de control, raportul 
auditorului și scrisoarea către conducere emisă de entitatea 
de audit şi aprobă planul de acţiuni privind înlăturarea 
încălcărilor identificate; 
j) de a aproba devizul anual de venituri şi cheltuieli, statul de 
personal al întreprinderii şi fondul de salarizare; 
k) de a examina trimestrial darea de seamă a 
administratorului cu privire la activitatea economico-financiară 
a întreprinderii; 
l)de a prezinta fondatorului propuneri privind premierea sau 
sancţionarea administratorului; 
m) de a prezintă fondatorului propuneri privind modificarea 
capitalului social, privind modificarea şi completarea statutului 
întreprinderii; 
n)de a selecta prin concurs candidatura administratorului 
întreprinderii de stat şi a o propune fondatorului spre 
desemnare.  

  

Perioada 
Organizaţia, adresa. 

Postul deţinut 
Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

  
August, 2003 – 
Aprilie,2010 

  
  

Academia de Studii 
Economice a Moldovei, 
Chișinău, str. Bănulescu 
Bodoni, 61, www.ase.md 
Asistent universitar, Lector 
universitar,  Lector superior 
universitar la  catedra 
„Analiza Activității 
Economico-Financiare” 

Aceleași ca la conferențiar universitar 

  
IV. Calități profesionale (autoevaluare)  
  

Calități 
Nivel de dezvoltare şi manifestare 

înalt mediu 

Abilități de comunicare scrisă și verbală x  

Abilități de predare, cercetare și dezvoltare de noi subiecte, 
cercetări, cursuri și materiale didactice, inclusiv resurse 
online 

x 
 

Competențe organizaționale/manageriale x  

Disciplină, responsabilitate, perseverență x  

Lucru în echipă x  

  
  
 
 
 
V. Calități personale (autoevaluare) 



  

Calități 
Nivel de dezvoltare şi manifestare 

înalt mediu 

Abilități interpersonale x  

Capabilă de a lucra eficient într-un mediu multicultural x  

Atenție la detalii x  

Abilitate de a lucra sub presiune cu termene limită x  

Creativitate, flexibilitate x  

Corectitudine x  

   
   

VI. Nivel de cunoaștere a limbilor  
  

Denumirea limbii Calificativ de cunoaștere 

cunoștințe  
de bază 

bine foarte  
bine 

 Româna   x 

 Rusă   x 

 Engleză   x 

 Franceză  x  

    
VII. Abilități de operare pe calculator 
  

Programe  Nivel de utilizare 

 Microsoft tools (Word, Excel, Access și Power Point ) Foarte bine 

   

   

   

     
VIII. Relaţii de rudenie 
  

Relaţii de rudenie cu funcţionarii 
autorităţilor publice organizatoare a 
concursului 

 Nu sunt 

  

  

  

  
IX. Recomandări 
  

Nr. Nume, 
prenume 

Organizația, postul deținut Tel., e-mail 

1. COTELNIC 
Ala 

ASEM, Doctor hab., prof.univ., 
Prim-prorector cu activitate 
didactică 

cotelnic.ala@ase.md 

2. ȘTEFEA 
Petru 

UVT, România, dr., prof.univ., 
decan facultatea FEAA 

petru.stefea@e-uvt.ro 

3.    

   
Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sunt veridice. Accept dreptul 

autorității publice de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate. 

   
Data completării formularului  

   
Semnătura 

28.08.2019 MUNTEAN Neli 

  

 



 



Neli MUNTEAN 
Curriculum Vitae 

Academy of Economic Studies of Moldova, 

Faculty of Accounting 

Department of Accounting, Auditing and Economic 

Analysis 

Banulescu Bodoni, 61 Street, Chisinau, Republic of 

Moldova, MD-2005, www.ase.md 

Personal Address: Street Grenoble 

128/2, Chisinau, Republic of Moldova  

E-mail: muntean.neli @ase.md 

              nelimuntean8@gmail.com  

Telephone: +37369182160  

Date of birth: 17/ 12/1979  
 

 

Education 
May, 2017 – present 

time 

Qualification certificate with the right of doctoral supervisor, scientific 

specialty: 522.02 "Accounting; audit; economic analysis" 

National Council for Accreditation and Attestation, 180 Stefan cel Mare si Sfant 

Avenue, MD 2001, Chisinau city, Republic of Moldova, www.cnaa.md 

May, 2016 – July, 2016 Director of the research project obtained through international competition 

Postdoc researcher, Post-doctoral scholarship Eugen Ionescu 2015-2016 

funded by the Romanian government for research internships at Romanian 

universities with the research title: “L’analyse des risques et de la stabilité 

financière de l’entreprise” 

Babeş-Bolyai University, Faculty of Economics and Business 

Administration, Romania, Cluj, 1 Kogălniceanu Street. 

December, 2011 The scientific-didactic title of the Associate Professor in „Accounting; audit; 

economic analysis” 

Academy of Sciences of Moldova, 1 Stefan cel Mare si Sfint Avenue, MD 2001, 

Chisinau city, Republic of Moldova, www.cnaa.md 

2003 - 2008 PhD in economy, specialization: 08.00.12 „Accounting; audit; economic 

analysis”, the thesis topic „Analysis and evaluation of economic and 

financial risks of the enterprise” 

National Council for Accreditation and Attestation, 180 Stefan cel Mare si 

Sfant Avenue, MD 2001, Chisinau city, Republic of Moldova 

2002 - 2003 Master in Accounting, Academy of Economic Studies of Moldova, 

Banulescu Bodoni, 61 Street, Chisinau, Republic of Moldova 

2004-2006 Bachelor in English language translation, Specialization “English 

language translator”, State Institute for Continuing Education, faculty: 

Foreign Languages, Chisinau, 139, Decebal Street. 

1999 - 2002 Bachelor in law, Academy of Economic Studies of Moldova, Banulescu 

Bodoni, 61 Street, Chisinau, Republic of Moldova 

1997 - 2002 Bachelor in Accounting, Auditing and Economic Analysis, Academy 

of Economic Studies of Moldova, Banulescu Bodoni, 61 Street, 

Chisinau, Republic of Moldova 

 

 Academic Experience 
present Associate Professor of Economic and Financial Analysis, Accounting 

Faculty, Department of Accounting, Audit and Economic Analysis 

Academy of Economic Studies of Moldova, Banulescu Bodoni, 61 Street, 

Chisinau, Republic of Moldova 

November, 2014 – 

September, 2018 

Deputy-dean at the Accounting Faculty, Academy of Economic Studies of 

Moldova 

September, 2016 – 

present time 

Scientific Secretary of the Profile Seminar at Specialty 522.02 - 

Accounting; audit; economic analysis 



Academy of Economic Studies of Moldova, Chisinau, Republic of 

Moldova 

Avril, 2018 – present 

time 

Member of the University’s Senate of The Academy of Economic Studies 

of Moldova 

  

Non-academic Experience 
June, 2015 – July, 2018 Member of the Board of the State Enterprise "Fiscservinform" 

State Enterprise "Fiscservinform", Constantin Tanase, 6 Street, Chisinau, 

Republic of Moldova, www.fiscservinform.md 

Avril, 2003 – 

September, 2003 

Chief - Accounting, company “CALMED” LTD 

“CALMED” LTD company, Aleco Russo, 11 B street, Chisinau, Republic 

of Moldova 

Avril, 2001 – 

September, 2002 

Financial Manager, company “SARVN” LTD 

“SARVN” LTD company, Decebal, 64 street, Chisinau, Republic of 

Moldova 

 

Grants and awards 

December, 2018 – 

December, 2019 

Director of the research and development project team obtained through 

national competition Editing Scientific Monographs (Valuable Works) 

"Financial Stability Analysis in the Corporate Sector", within the strategic 

direction 5: 16.06 and 08.07: National Patrimony and Society 

Development, registered in the State Register of Projects in the Field of 

Science and Innovation with the number 02/22.10.18F by Supreme Council 

Decision.  

Public Institution Agency for Research and Development, Academy of 

Sciences of Moldova, 201 Office, 1 Stefan cel Mare si Sfint Avenue, MD-

2001, Republic of Moldova, http://ancd.gov.md/ro/content/rezultatele-

expertizei-din-cadrul-concursului-proiectelor-pentru-editarea-

monografiilor 

September, 2017 – 

December, 2018 

Member of the research and development project team obtained through 

international competition Modernizing research infrastructure to facilitate 

participation in European projects. Development - creation of the 

Interdisciplinary and Border Research Centre for in cognitive sciences, 

RMD-RESINFRA-2017-1-0035. 

Centre of International Projects, Academy of Sciences of Moldova, 1 

Stefan cel Mare Ave, 2001 MD Chisinau, Republic of Moldova, 

http://cpi.asm.md/?p=7419&lang=enA 

Mai, 2017 – December, 

2018 

Member of the research and development project team obtained through 

national competition International Scientific Conference "Accounting and 

Auditing in Globalization: Achievements and Development Perspectives". 

18.00059.06.22F / MS 

Public Institution Agency for Research and Development, Academy of 

Sciences of Moldova, 201 Office, 1 Stefan cel Mare si Sfant Avenue, MD-

2001, Chisinau city, Republic of Moldova, http://www.acd.asm.md/ 

Avril, 2017 – December, 

2017 

Director of the research and development project team obtained through 

national competition International Scientific Conference "Economic and 

Financial Analysis in the context of Integrated Reporting: Educational 

Paradigms and Professional Challenges", within the strategic direction 5: 

16.06 and 08.07: National Patrimony and Society Development, registered 

in the State Register of Projects in the Field of Science and Innovation with 



the number 17.00059.06.15F / MS by Supreme Council Decision no. 13 of 

26 April 2017 

Public Institution Agency for Research and Development, Academy of 

Sciences of Moldova, 201 Office, 1 Stefan cel Mare si Sfint Avenue, MD-

2001, Republic of Moldova. 

December, 2017 Nomination to the «Lecturer of the year » award (Academy of Economic 

Studies of Moldova) 

 

Research interests 

Economic and Financial Analysis, Financial Standing, Risk Management, Bankruptcy risk assessment, 

Corruption, Corporate governance 

 

Publications - more than 80 works, the most important in last years: 

Neli MUNTEAN, Vladimir PLOTNIKOV, Ion ANGHEL, Irina Daniela CIŞMAŞU, (2019) 

THE IMPACT OF CORRUPTION ON CORPORATE INSOLVENCIES IN THE CENTRAL AND 

EASTERN EUROPE COUNTRIES. Quality – Access to Success, 20(S2). p. 408-416  

Neli MUNTEAN, Romeo Cătălin CREȚU, Iulian MUNTEAN (2019). THE IMPACT OF FISCAL 
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aspects). Monography. Chisinau: AESM. 207p. 11,8 c.a. ISBN 978-9975-75-500-9 

MUNTEN N., GRIGOROI L., MUNTEAN Iu. (2018). Bankruptcy risk analysis in the wine sector at 

the companies from Republic of Moldova. In: Journal Economica, Sibiu. 

http://economice.ulbsibiu.ro/revista.economica/artarchive.php#id703 

MUNTEAN N. Elaboration and Application of the Stability Dynamic Model meant for Risks Analysis 

and Evaluation. (2016). In: International Journal of Academic Research in Business and 

SocialSciences:http://econpapers.repec.org/article/hurijarbs/v_3a6_3ay_3a2016_3ai_3a8_3ap_3a146-

168.htm, Vol. 6, issue 8, p. 146-168, 1,67 c.a. ISSN 2222-6990. 

SLOBODEANU S., MUNTEAN N. (2014). Considerations on applying the analysis matrix methods 

of the risks within the audit of the procurement-payment cycle. In: Ecoforum. Suceava: 

http://ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/86,Vol.3, nr.2, p.93-98, 0,53 c.a. ISSN 2344 – 

2174. 

MUNTEAN N. (2016). Methods of Determining the Entity’s Rating in the Financial Stability Analysis. 

Journal Economica. Chisinau, An. XXIV, nr.3 (97), p. 46-58. 

MUNTEAN N., VÎRTOSU A. (2017) Financial Stability Cross-reference Based on Calculation of 

Absolute Indicators. Journal Economica. Chisinau, An. XXV, nr.4 (102), p. 95-103. 

SLOBODEANU S., MUNTEAN N. (2015) Applicative aspects of the analytical procedures at the 

planning stage related to the procurement-payment cycle audit. In:  Accounting, Audit, Analysis: 

Science, Studies and Business Synthesis: International Scientific Conference Held in Lithuania October 

15–16, 2015 at Vilnius University, Faculty of Economic, p.344-358, 0,75 c.a. ISBN 978-609-459-584-

4. 

CÎRCIUMARU D., MUNTEAN N., CARSTINA S. (2016) Importance of cost method in determining 

the taxable value. In: Young Economists Journal / Revista Tinerilor Economisti: 

http://stat257.central.ucv.ro/rte/, Vol. 13, Issue 27, p.39-46, 1,0 c.a. ISSN 1583-9982. Category B+. 

MUNTEAN N. (2011). A didactic and applicative course in Economic and Financial Analysis for 

English learning students. Edition II. Chisinau [online]. 113 p. 5,10 c.a. [accessed 04 October 2015]. 

http://ase.md/facultatea/contabilitate/catedra/cae/activitatea-stiintifica.html. 

ȚIRIULNICOVA N., MUNTEAN N., (2017). Financial Statement Analysis: Course notes. Chisinau, 
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Papers that were accepted, but not published 
Ștefania Amalia Jimon, Nicolae Balteș, Neli Muntean (2019). Social protection of older people and 

the structure of consumption expenditure in countries of Central and Eastern Europe. In: Journal 

Economica, Sibiu.  

 

Working Papers 

Financial Stability Analysis in the Corporate Sector (2019). Monography. Chisinau: AESM. 

THE IMPACT OF BUSINESS FREEDOM ON CORPORATE INSOLVENCIES IN THE 

EUROPEAN COUNTRIES 

The impact of macroenvironment on bankruptcy of entities  

 

Refereed Conference Presentations & Invited Research Seminars - more than 50, the 

most important in last years: 
Profession of Accounting. Alexandru Ioan Cuza University of Iasi - Faculty of Economics and 

Business Administration, International Conference: Globalization and higher education in economics 

and business administration - 8th edition, 22-24 October, 2015. 

Profession of accounting within the formal education. International Conference, Chisinau, Republic 

of Moldova, 24 April 2015: Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region. 

Challenges of the Accounting profession. National Congress of Accountants of the Republic of 

Moldova, Palace „N. Sulac”, Chisinau 4 April 2015. 

Importance of cost method in determining the taxable value. 8th International Conference. 

Competitiveness and Stability in the Knowledge-Based Economy, iCOnEc Craiova, Romania, 

October 28-29, 2016. 

Accounting profession within the formal education in RM. In: Workshop organized within the Project 

“Connection between accounting research, education and the employer’s needs within the European 

framework”, Multiplication Event, West University of Timisoara, April 2016. 

The bankruptcy risk evaluation through the aggregate indicators’ usage at the companies of RM., 

IECS 2017: 24TH International Economic Conference, 12-13 may, Sibiu, Romania 

The analysis and evaluation of the risks of entrepreneurial activity in the economic environment of 

RM, III National Congress of Accountants of Moldova, 4 April 2017 

Bankruptcy risk analysis in the wine sector at the companies from Republic of Moldova., IECS 2018: 

25TH International Economic Conference, may, Sibiu, Romania 

The impact of corruption on corporate insolvencies in the Central and Eastern Europe countries, 

INTERNATIONAL CONFERENCE ECOLOGICAL PERFORMANCE IN A COMPETITIVE 

ECONOMY, PEEC-2019, March 7-8, 2019, Bucharest, Romania 

THE IMPACT OF FISCAL POLICIES ON CORPORATE INSOLVENCIES IN THE EUROPEAN 

COUNTRIES. The 2019 Edition of the International Conference “Agriculture for Life - Life for 

Agriculture”. University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Romania, 

between 06th and 08th of June 2019. 

 

Teaching experience  

Academy of Economic Studies of Moldova, Republic of Moldova 

2005 - 2020 Bachelor and MSc. theses supervision 

2005 - 2020 Economic and Financial Analysis, Financial Statement Analysis 

(Bachelor class) 

2009 - 2020 Financial Standing, Financial Diagnostic, Costs analysis (MSc class) 

 

PRO ACTIV, Republic of Moldova 

April, May, June, 2018 Financial Statement Analysis (teaching courses for practitioners) 

https://pro-active.md/analiza_situatiilor_financiare/ 



Vioser Trainings & Events, Republic of Moldova 

April, 2019 

 

Importance of Financial Statement in decisions taking (teaching 

courses for practitioners) 

https://monitorul.fisc.md/events/importanta-situatiilor-financiare-in-

luarea-deciziilor.html 

 

Wroclaw University of Economics, Poland 

May, 2019 Financial statement analysis, topic: Financial position analysis.  

Guest lecturer and researcher, Faculty of Economics, Management and 

Tourism of Wroclaw University of Economics, Poland 

University of Bologna, Italy 

March, 2018 Financial accounting, topic: Completing the Accounting Cycle  

Teaching staff  within the Erasmus+ Programme, Staff Mobility, 

ALMA MATER STUDIORUM - University of Bologna, Department 

of Sociology and Business Law, Italy (Bachelor class) 

Babeş-Bolyai University, Romania 

May, 2016 Financial Analysis, topic: Challenges of the Financial analyst 

profession (Bachelor class) 

 

Trainings and internships 

January, 2004 
Internship Training within the Faculty of Economics and Business 

Administration, University Alexandru Ioan Cuza of Iasi, Romania 

August, 2006, 2007, 2008 

Certificates of participation on Training regarding Knowledge Society, 

organized by Summer Economic University „Băile Tuşnad” 

Academy of Economic Studies in Bucharest, Romania 

Avril, 2014 
Internship Training within the Faculty of Economics and Business 

Administration, University Lucian Blaga, Romania, Sibiu 

February, 2015 

Certificate of training, the thematic of continuing education courses, 

Application of informational communication technologies in training. 

The MOODLE system (40 hours), Academy of Economic Studies of 

Moldova 

January, 2015 

Certificate of training, the thematic of continuing education courses, 

Innovative teaching and learning methods in vocational education (40 

hours), Academy of Economic Studies of Moldova 

March, 2015 
Internship Training within the Faculty of Economics and Business 

Administration, University Babeș-Bolyai, Romania 

Avril, 2016, 2018 

Training courses, for ACCA, Romania, Train the academics: F5- 

performance management; F9 - Financial Management (8 hours) 

ACCA, Romania, București 

September, 2016 

Certificate of participation, on Ecole d’été: La recherche scientifique en 

sciences sociales. Approche méthodologique et institutionnelle, Agence 

Universitaire de la Francophonie  (15 hours), Chisinau 

December, 2016 

Certificate of training, the thematic of continuing education courses, 

Personal development of the teaching staff (40 hours), Academy of 

Economic Studies of Moldova 

June, 2018 

Internship Training within the Faculty of Accounting and Management 

Information Systems, The Department of Financial and Economic 

Analysis and Valuation, The Bucharest University of Economic Studies, 

Romania 

July, 2018 
Certificate of participation on the workshop on Contemporaneous 

Research Methods, The Department of Financial and Economic 



Analysis and Valuation (5-13 July), The Bucharest University of 

Economic Studies, Romania 

December, 2017; June, 

2018; March, 2019 

Certificate of participation on the workshop/training on „INFO WEEK 

– H2020/2018(7,9)”, III, IV, V-edition, AESM and ANCD (Public 

Institution Agency for Research and Development) 

  

PhD supervision 

October 2018-present : 
Maria-Michaela Dragan, topic: Analysis of bankruptcy risk and its 

prediction for entities in the Republic of Moldova 

 

Academic Service 

2014 - present Involved in tutoring of first year Bachelor students at the University 

2015 - present The coordinator of the student's scientific research association of 

Economic and Financial Analysis 

December, 2017 Organizer of the workshop: INFO WEEK-H2020, III-edition 

April, 2018 Organizer of the Scientific Seminar "Open Science" scientific event 

organized by ASEM in partnership with IDSI 

2015 - present Member of the Romanian Society of Economic and Financial 

Analysts, SRAEF 

2014 - present Member of the Association of Auditors and Management Consultants 

in Moldova 

2015 - present Participation as game administrator at the “Investigating the 

methodology and practice of financial stability analysis at branch 

level” business game simulation in collaboration with the IM entity 

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A. 

Skills                                      
Mother tongue(s) Romanian 

Other language(s) Russian – Proficient user, 

English - Proficient user, 

French – Independent user 

Spanish, Italian, Ukranian – basic user 

 

 

 

 

 

 

 



Scrisoare de motivare 
 

Neli MUNTEAN 

128/2, strada Grenoble, ap.16, Chișinău, Republica Moldova 

Tel: 0037369182160 

E-mail : nelimuntean8@gmail.com 

 

In atenția Comisiei de concurs pentru selecția la funcția publică vacantă de  

Secretar general al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 

 

Stimate Domn/Doamnă, 

 

Fiind doctor în științe economice din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei, am 

deosebita plăcere să solicit înscrierea mea la concursul pentru selecția la funcția publică vacantă 

de Secretar general al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. 

 Actualmente, sistemul de educație din Republica Moldova, la toate nivelele și ciclurile sale, 

este într-o stare deplorabilă. Așa valori ca: corectitudinea, profesionalismul, calitatea și 

meritocrația lipsesc; în schimb, predomină clanurile poziționate în zona lor de confort mai bine de 

15-20 de ani. Aceste aspecte m-au determinat să renunț la postul de prodecan și să-mi pun drept 

scop plecarea din țară.  

Astăzi, odată cu venirea la putere a Noii Guvernări, sper din tot sufletul la schimbări, la 

schimbări la care aș putea contribui, aș putea contribui datorită abilităților, calităților, pregătirii, 

experienței mele, cât și a unei motivări enorme. Sunt sigură că voi fi capabilă prin propuneri și 

acțiuni concrete de a reforma integral sistemul de educație și cercetare din RM pentru a-l alinia la 

standardele și cerințele europene. Această schimbare trebuie făcută prin oameni și cu oameni, 

trebuie, în mod cert, promovat tineretul, persoanele cu viziuni noi, cu viziuni radicale și dorință de 

a lucra. Doresc un sistem de învățământ BUN, aici, ACASĂ, în Republica Moldova.  

Totodată,  această experiență va aduce multe schimbări pozitive în cariera mea și mă va 

determina la noi realizări și succese.  

În prezent, conferențiar universitar în cadrul Facultății de Contabilitate, ASEM, cu o carieră 

profesională complexă (de 15 ani) în domeniul managementului, științei și cercetării sunt în mod 

special motivată să particip la acest concurs. 

Am o performanță academică excelentă și o maturitate, o serie de aptitudini și experiențe 

relevante ce corespund cerințelor stipulate în aviz, și anume: 

1) excelente abilități de comunicare scrisă și verbală; 

2) nivel înalt de predare, cercetare și dezvoltare de noi subiecte, cercetări, cursuri și materiale 

didactice, inclusiv resurse online; 

3) excelente abilități interpersonale, capabilă de a lucra eficient într-un mediu multicultural și 

în echipă; 

4) atenție la detalii; capacitate dovedită de a vedea printre sarcini și de a furniza rezultate; 

abilitate de a lucra sub presiune cu termene limită, flexibilitate și spirit antreprenorial; 

5) aptitudini de leadership bine dezvoltate; 

6) o reputație ireproșabilă. 

Consider că aceste abilități, calități și calificări mă fac un candidat solid pentru această poziție. 

Detalii referitoare la pregătirea, experiența și aptitudinile mele sunt cuprinse în CV-ul anexat  

prezentei scrisori. 

Sper ca informațiile oferite să corespunda exigentelor dvs. și să constituie o baza de discuție în 

eventualitatea în care voi fi selectată pentru interviu.  

Exprimându-mi optimismul în ceea ce privește posibilitatea unei viitoare colaborări, va 

mulțumesc anticipat pentru atenția pe care o veți arata candidaturii mele. 

Cu respect, 

conf. univ., dr., Muntean Neli 


