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Informații personale 
 

Nume/Prenume  Ala Roller 

Adresa  Chișinău, MD 

Telefon    

Fax   

E-mail  ala.roller@yahoo.com 

Cetățenia  R. Moldova 

Data nașterii  10.04.1970 
 

 Sex  feminin 

 

Locul de muncă vizat / 

 Aria ocupațională 

 - 

Experiența profesională 
 

Perioada  2018, IP CEEF 

Funcția sau postul ocupat  cadru didactic, conferențiar universitar, doctor în științe economice, 

grad didactic superior – 29.05.2019 

Principalele activităţi şi 

responsabilități 
 

 Catedra ”Finanțe” 

Perioada  2007 - 2018 cadru didactic, ASEM 

Funcţia sau postul ocupat  Conferențiar universitar, doctor în științe economice 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 responsabil de domeniul MASTERAT, EVALUARE  

catedra ”Bănci și Activitate Bancară” 
 

 

15.01.97-10.04.2007, BNM 

Expert coordonator, departamentul PMC 

Analiză macroeconomică și cercetări 

 

Educaţie şi formare 
 

Perioada  02 iulie 1988 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă cu mențiune, seria ZT-1 nr. 539117 

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 Contabil-finanțist  

COLEGIUL FINANCIAR-BANCAR CHIȘINĂU 

Numele şi tipul instituției de 

învățământ  

  

 

Perioada 
 

 

25 iulie  1993 

Calificarea / diploma obținută  Diplomă de studii superioare,  seria E nr. 007102 

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 Economist, specializare Finanțe și credit  

ASEM 

Numele şi tipul instituției de 

învățământ  

  

 

Perioada 
 

 

25 februarie 1997 

Calificarea / diploma obținută  Diplomă de doctor, seria P nr. 0002319 

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 Obținerea titlului de doctor în științe economice  

UNIVERSITATE DIN CRAIOVA, România 
Numele şi tipul instituției de 

învățământ  
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Perioada 

  

22 decembrie 2015 

Calificarea / diploma obţinută  Atestat de conferențiar universitar, seria CU nr. 1133 

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 Obținerea titlului științific-didactic de conferențiar universitar în – 

„Finanțe, contabilitate, analiză economică” 

Numele şi tipul instituției de 

învățământ  

 ASEM 

 

Aptitudini şi competente 

personale 
 

Limba maternă  Limba română 
 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Înțelegere Vorbit Scris 

   ascultare citire Interacțiune Exprimare  

 

Limba      l.rusă  avansat  avansat  avansat  avansat 

Limba   l.engleza  avansat  mediu  mediu  mediu 

Limba   l.franceza  avansat  mediu  mediu  mediu 

  

 

Competențe şi abilități 

sociale 

 - Spirit de lider; 

- Capacitate de organizare în scris și discurs oral; 

- Capacitate de a lua decizii sub stres; 

- Capacitate de analiză și sinteză;  

- Capacitate de asimilare a noilor informații și abilități; 

- Disponibilitate pentru implicare în activități socio-culturale. 

 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

 - Capacitate de a analiza sarcini și identificarea responsabilităților;  

- Capacitate de evaluare a abilităților profesionale ale colaboratorilor 

și alocare a task-urilor; 

- Spirit analitic; 

- Lucru în echipă;  

- Spirit de evaluare și îmbunătățire; 

- Monitorizarea lucrului echipei (controlul calității). 

Aceste aptitudini au fost dobândite și îmbunătățite în cadrul activităților și 

training-urilor, seminarelor la care am participat (tema dezvoltării 

personale, managementul timpului, conferințe științifice internaționale, 

mese rotunde cu diferite tematici). 

 

Competenţe  şi aptitudini 

tehnice 

 - 

 

Competenţe şi cunoştinţe de 

utilizare a calculatorului 

 Utilizator avansat al aplicațiilor MS Office (Word, Excel, Power Point), 

Internet Explorer 

Competenţe şi aptitudini 

artistice 

 Participare activă la activitățile extracurriculare organizate de ASEM.  

Alte competenţe şi 

aptitudini 

 Responsabilă, disciplinată, corectă, ambițioasă, pregătită pentru a lucra în 

echipă. 

Permis de conducere  Categoria B,  

Informații suplimentare  Tari străine vizitate cu interes de serviciu : România, Germania, Austria, 

Ucraina,  etc. 
 


