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INFORMAŢII PERSONALE Veronica Herța  
 

 

str Tineretului 87, Stăuceni (Republica Moldova)  

  

vhertsa@yahoo.com  

 

 

 

 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

2001–2017 Lector Universitar 

Institutul Internațional de Management IMI-NOVA, Chișinău (Republica Moldova)  

Disciplinele de predare: 

- Finanțele publice  

- Metode și tehnici fiscale 

- Analiza activității economice și financiare 

  

  

2002–2003 Inspector 

Centru pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Chișinău (Republica 
Moldova)  

Activitatea a avut ca scop prevenirea, descoperirea, investigarea, eliminarea contravențiilor și 
infracțiunile economico-financiare și fiscale 

2005–2009 Contabil șef 

SRL "Student Adventure", II "Untilă Svetlana", Chișinău (Republica Moldova)  

-Întocmirea rapoartelor financiare și fiscale 

-Păstrarea înregistrărilor corecte și actualizate ale tuturor tranzacțiilor financiare; 

-Asigurarea unui control financiar adecvat în conformitate cu legislația; -Raportare, consiliere cu privire 
la contractele companiei, riscuri posibile și oferirea de soluții conforme legislației Republicii Moldova; 

2009–2010 Contabil Șef 

Direcția Construcții Capitale mun. Chișinău, Chișinău (Republica Moldova)  

-Întocmirea rapoartelor financiare și fiscale; 

- Păstrarea înregistrărilor corecte și actualizate ale tuturor tranzacțiilor financiare; 

- Asigurarea unui control financiar adecvat în conformitate cu legislația; 

-Raportare, consiliere cu privire la contractele companiei, riscuri posibile și oferirea de soluții în 
conformitate cu legislația Republicii Moldova; 

2010–2016 Director 

Direcția Generală Finanțe mun. Chișinău, Chișinău (Republica Moldova)  

- Asigurarea estimării veridice şi economic argumentată a veniturilor şi cheltuielilor bugetului municipal 

- Elaborarea bugetului municipal și înaintare spre aprobare către Consiliul Municipal Chișinău 

-  Asigurarea funcţionării instituţiilor publice finanţate de la bugetul municipal în limita alocațiilor 
aprobate,  precum şi finanţarea altor măsuri şi activităţi 



 

17/3/19   © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 2 / 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Participarea la modificarea actelor normative referitoare la finanțele publice locale etc 

2016–2018 Director general 

Apă Canal Chișinău SA, Chișinău (Republica Moldova)  

- Evitarea falimentul întreprinderii, compania a înregistrat un profit de 9,5 milioane în 2017, ceea ce nu 
sa întâmplat de aproximativ 20 de ani - - Deblocarea proiectului de modernizare a întreprinderii de 62 
milioane euro, finanțat de BERD și BEI, dar care are și componenta de grant de 13 milioane de euro 
din cadrul Facilității de Investiții pentru Vecinătate. Proiect care presupune: Reabilitarea Stației de  
Epurare, reparația 190 km de apeduct, rețeaua de canalizare etc. 

2018–Prezent  Lector 

Centru de Excelență în Economie și Finanțe, Chișinău (Republica Moldova)  

Disciplinile de predare: 

-Analiza rapoartelor financiare 

-Finanțele Întreprinderii 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

1996–2001 Finanțe și Asigurări  

Academia de Studii Economice din Moldova 

2002–2005 Drept Economic  

Institutul Internațional de Management IMI-NOVA 

2009–Prezent  Doctorand, specialitatea: Finanțe, monedă și credit  

Universitatea de Stat din Moldova 

COMPETENŢE PERSONALE   

Limba(i) maternă(e) română  

  

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleză B1 B1 A2 A2 B1 

rusă  C2 C2 C2 C2 C2 

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
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