
CURRICULUM VITAE 

 
INFORMAŢII PERSONALE: 

Nume:  Nagy Moldovan Ana 

E-mail: nagymoldovanana@gmail.com 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 

* Perioada (de la - până la): din 2004. 

* Numele şi adresa angajatorului:  Colegiul Financiar Bancar m. Chişinău. 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate : pedagog. 

* Funcţia sau postul ocupat: profesor disciplini economice, diriginte, administratorul 

auditoriului 101 

* Perioada (de la - până la): din 2000-2004. 

* Numele şi adresa angajatorului:  Colegiul Republican de Muzică « Ştefan Neaga » . 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate : pedagog. 

* Funcţia sau postul ocupat: profesor ştiinţe socio- umane, economie aplicată. 

* Perioada (de la - până la): 1997-1998 

* Numele şi adresa angajatorului:  Institutul de Istorie R. Moldova. 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate : cercetătare. 

* Funcţia sau postul ocupat: cercetător ştiinţific. 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 

* Perioada (de la - până la) : 1991- 1996. 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională: USM, Facultatea de istorie. 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: istorie, economie politică, politologie, 

pedagogie, psihologie, didactica disciplinei, practica pedagogic, limbile: slavonă , 

latină, paleografie etc. 

* Tipul calificării/diploma obţinută: istoric, profesor de istorie. 

* Perioada (de la - până la) : 2003. 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională: Junior Achievement Moldova. 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: economie aplicată. 

* Tipul calificării/diploma obţinută: profesor de economie aplicată. 

* Perioada (de la - până la) : 2004-2009. 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională: USM, Facultatea ştiinţe economice. 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: economics, microeconomie, 



macroeconomie, finanţele întreprinderii, management, marketing, management 

financiar, economie mondială, didactica economiei. 

* Tipul calificării/diploma obţinută: economie, economie generală. 

* Perioada (de la - până la) : 2008-2010. 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională: ULIM. 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţional: economia turismului, managementul 

calităţii, economia ramurii, tranzacţii internaţionale, tehnici de plată. 

* Tipul calificării/diploma obţinută: master în Ştiinţe economice, Politici economice în 

afaceri internaţionale. 

* Perioada (de la - până la) : 2005-2013 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională: seminare de instruire organizate de KulturKontakt 

Austria 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: firma de exercițiul 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE : 

Limba maternă: română 

Limbi străine cunoscute : 
* abilitatea de a citi : rusă, franceză, engleză, maghiara. 

* abilitatea de a scrie : rusă. 

* abilitatea de a vorbi : rusă, franceză, engleza 

Aptitudini şi competenţe tehnice : utilizarea programelor miscrosoft office, Prezi, 

mudell, Titan, Photoshop. 

 

 


