
CURRICULUM VITAE 

SÂRBU VERA 

 

 

Educație și formare 

1963-1971 – Școala generală, Coșcodeni 

1971-1974 – Tehnicumul electromecanic din Chișinău (cu mențiune) 

1975-1979 –  USM Facultatea de economie (cu mențiune) 

1984-1985 – Institutul de Finanțe din Moscova, cursuri de perfecționare la specialitatea: Evidența 
contabilă și analiza activității economice 

1996 – Institutul Național de Perfecționare a Cadrelor Didactice, cursuri de perfecționare la 
psihopedagogie 

1997 – Cursul: Noul Sistem Național de evidență Contabilă și Codul fiscal al RM 

1997 – susținerea gradului didactic doi 

1998-1999 – Proiectul reformei contabilității în Moldova: Programul Internațional de Contabilitate 
și audit 

1999 – susținerea gradului didactic întâi 

2001 – specializare la catedra de Finanțe și Eficiență Economică, facultatea de Științe Economice 
și Administrative în cadrul Universității „Dunărea de Jos”, Galați, România 

2001 –  Institutul de Științe ale Educației, cursuri de perfecționare la specialitatea Management 
Educațional 

2001 – susținerea gradului managerial doi 

2002 – Cursuri de formare în cadrul seminarelor organizate de Kultur Kontakt, Austria 

2003 – Centrul Educațional PRO DIDACTICA, Cursuri de perfecționare: Inițiere în metodologia 
lectură și scriere pentru dezvoltarea gândirii critice 

Informații personale 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 34, ap.128 

Telefon: serv. 022443112 dom.022481930 mob.079671063 

Email: verasarbu@yahoo.com 

 



2003 –  Institutul de Științe ale Educației, cursuri de perfecționare la psihopedagogie 

2005 – susținerea gradului managerial întâi 

2006 – UPS „Ion Creangă“, cursuri de perfecționare la psihopedagogie 

2007 – susținerea gradului didactic superior 

2008 – Institutul de Științe ale Educației, cursuri de formare la specialitatea Management 
Educațional 

2008-2010 – UPS „Ion Creangă“,  facultatea Formare continuă a cadrelor didactice și a celor cu 
funcții de conducere 

2010 – Susținerea tezei de master în specialitatea Management Educațional și obținerea titlului 
de  magistru în științe ale educației 

2012 – Universitatea de Stat din Moldova, cursuri de formare la specialitatea Științe economice 

2012 – Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, cursuri de formare la 
informatică 

2016 – Universitatea Tehnică a Moldovei, cursuri de formare a competențelor de evaluare a 
calității predării și învățării, elaborarea itemilor de test 

2016 – Institutul de Formare Continuă, cursuri de formare continuă la specialitatea Discipline 
economice 
2016 – Centrul Educațional PRO DIDACTICA, Cursuri de perfecționare: Elementele gândirii critice 

Experiența profesională 

1974-1975 -   Centrul Republican de Calcul, economist 

1979-1985 -   Universitatea de Stat din Moldova, profesor de contabilitate. 

1985-1995 -   Colegiul Politehnic din Chișinău, profesor de discipline economice, șef catedră, șef 
secție. 

1995-prezent – IP Centrul de excelență în economie și finanțe, profesor de discipline economice, 
șef catedră, director adjunct pentru activitatea didactică. 

Alte activități 
 
2000-2010 - Membru al comisiei Republicane de atestare a cadrelor didactice. 

2013-2014 - Membru al comisiei Republicane de atestare a cadrelor manageriale. 

2013-2015  - Membru al Consiliului Național pentru Curriculum 

2014-prezent  - Membru al grupului de lucru pentru descrierea calificărilor profesionale în 
învățământul profesional tehnic postsecundar 



2015-prezent   - Membru al grupului de lucru pentru elaborarea Cadrului de referință, Ghidului de 
elaborare a Curriculum-ului modular/pe discipline în învățământul profesional tehnic și a 
Metodologiei de elaborare a calificărilor 

Competențe personale 

Operare PC:  Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet 

Limbi străine: Româna-nativă, Rusa-fluent, Franceza-mediu  

Ocupații și preferințe: Lectură, turism, șah. 

Abilități: Comunicare, elocvență, gândire strategică, analiză, gândire critică. 

Informații suplimentare 

Elaborări științifico-metodice: Sârbu V., Stratu O. Analiza economico-financiară. Ed. Tipogr.   
                                                       „Valinez” SRL. Chișinău, 2016. 287 p. 
                                                       Sârbu V., Stratu O., Teslaru M. Culegere de teste și exerciții la 
analiza  
                                                       economico-financiară. Ed. Tipogr. „Valinez” SRL. Chișinău, 2016.  
                                                       165 p. 
                                                       Sârbu V., Stratu O. Caiet pentru lucrări practice la Analiza      
                                                       gestionară. Copyright IP CEEF, 2018. 46 p. 
Articole în reviste științifice:  Sârbu V. Metodele euristice şi aplicarea lor în analiza economică.  
                                                      INFECO, 2008 
                                                      Sârbu V., Sârbu V. Modele  de  analiză  complexă   a  efectelor   

utilizării  resurselor  asupra  rezultatelor. INFECO, 2008 
Sârbu V., Ciornîi R. Экономический эффект и пути ускорения         
оборачиваемости активов. Cernăuți, 2009 
Ciornîi R., Sărbu V. Особенности   признания и учета 
государственныХ   субсидий в сельском хозяйстве республики 
Молдова. Cernăuți, 2009 
Sârbu V. Порог рентабельности (точка безубыточности), его 
применение при планировании прибыли. Cernăuți, 2010 
Sârbu V. Pазвитие муниципия Кишинев в контексте  

евро-интеграции Pеспублики Mолдова. Cernăuți, 2011 

Sârbu V. Reconsiderarea   curriculumului  de formare profesională 

a specialiștilor cu profil economic în instituţiile de învăţământ de tip 

Colegiu. ASEM, 2012 

Sârbu V. Analiza riscului de faliment. ASEM, 2013 

Sârbu V., Ciornîi R. Перспективы развития и особенности учета на 
предприятиях малого бизнесаю Cernăuți, 2014 
Sârbu V. Analiza calității produselor și a efectelor economico-

financiare ale modificării acesteia. INFECO, 2015 

Comunicări la conferințe naționale și internaționale: 

Seminarul instructiv-metodic cu directorii şi directorii adjuncţi 
pentru activitatea didactică din colegii: Managementul educaţional 



– organizare eficientă a controlului intern în instituţiile de 
învăţământ mediu de specialitate, 06 februarie 2004; 
Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională INFECO – 
2005: Posibilităţi şi limite ale evoluţiei Republicii Moldova spre 
economia de piaţă funcţională, ediţia a IV-a; 
Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională INFECO – 
2008: Posibilităţi şi limite ale evoluţiei Republicii Moldova spre 
economia de piaţă funcţională, ediţia a V-a; 
Conferinţa ştiinţifico – practică: Проблемы и перспективы 
развития национальной экономики в условиях финансово-
экономического кризиса, 2009, Cernăuţi. 

Aprecieri ale activității:  
2008 – Diploma de excelență a Ministerului Educației; 
2015 – Diploma de gradul I a Guvernului RM; 
2016 – Diploma de gradul I a Guvernului RM. 
 


