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INFORMAŢII PERSONALE Igor Balan  
 

  

Chișinău (Republica Moldova) 

 +373XXXXXX85        

 luibalan@mail.ru  

www.fbculim.wordpress.com  

Sexul masculin | Data naşterii 02/08/1974 | Naţionalitatea moldovean  

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 

 

01/09/2018– prezent Doctor, conferențiar universitar, sef catedră „Business și administrare, Relații 
economice internaționale, Turism”  
ULIM, str. Vlaicu Pârcălab 52, mun. Chişinău, MD-2012 Republica Moldova, www.ulim.md   

▪ activitate  didactico - științifică la catedra de finanțe, contabilitate și cibernetică matematică 

▪ activitate  didactico - științifică la catedra business și administrare, relații economice internaționale, 
turism 

▪ activitate de manager universitar - șef catedră 

01/09/2012–01/09/2018 Doctor, conferențiar universitar, sef catedră „Finanțe, Bănci și Contabilitate”  
ULIM, str. Vlaicu Pârcălab 52, mun. Chişinău, MD-2012 Republica Moldova, www.ulim.md   

▪ activitate  didactico - științifică la catedra de finanțe, bănci și contabilitate 

▪ activitate de manager universitar - șef catedră 

01/08/2000–01/09/2012 Asistent, lector universitar, lector superior universitar, conferențiar universitar 
UASM, str. Mirceşti 44, mun. Chișinău, MD-2049 Republica Moldova, www.uasm.md 

▪ predarea cursurilor şi activitatea ştiinţifică la catedra „Evidență contabilă” 

 

01/09/2001-31/08/2004 Diplomă de doctor în științe economice    Nivelul 8 CEC

Catedra evidență contabilă, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chișinău (Republica Moldova) 

Specialitatea 08.00.12. „Contabilitate, audit şi analiză economică” 

01/09/1995-30/05/2000  Diplomă de studii superioare  Nivelul 6 CEC

Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chișinău (Republica Moldova) 

Contabilitate, audit, finanțe, management, control etc. 

01/09/1993-25/05/1995  Diplomă de studii de specialitate Nivelul 5 CEC

Sovhoz-Tehnicumul Moldovenesc de economie și planificare, s. Gîsca, Tighina (Republica Moldova)  

Economie, contabilitate, finanțe, analiză, planificare etc. 

01/09/1981-25/05/1991  Atestat de studii medii generale    Nivelul 4 CEC

Școala medie din s. Bulboaca, raionul Anenii Noi (Republica Moldova) 
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COMPETENΤE PERSONALE 

 

 

 

 

 

Competenţă digitală 
AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 Utilizator 
independent 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
elementar 

Utilizator 
independent 

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE 

 

 

Limba(i) maternă(e) româna   

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

rusa C2 C2   C2 C2 C2 

engleza A2 B1 A1 A1 A1 

franceză A2 B1   A1 A1 A1 

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

 

Competenţe de comunicare  ▪ excelente abilități de comunicare pe subiecte educaționale, economice, manageriale, de politici și 
strategii de evaluare etc.  

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

▪ Leadership și capacități de muncă sporite (în prezent, responsabil de o echipă de 25 persoane) 

Competenţe  

dobândite la locul de muncă 

▪ elaborare și implementare de procese universitare didactice și științifice; 

▪ elaborare și editare de manuale, ghiduri  și alte publicații universitare științifice și didactice; 

▪ elaborare de activități de autoevaluare a proceselor universitare didactice și științifice; 

▪ organizarea manifestărilor științifice naționale și internaționale. 

Permis de conducere  Categoria B 

Afilieri 
 

Membru al Senatului ULIM; 

Membru al Consiliului consultativ pe lângă Curtea de Conturi a Republicii Moldova; 

Membru al Consiliului de Administrație BC „Victoriabank” S.A. (2017-2018); 

Membru al Consiliului Director ACAP RM (2015-2017); 

Expert în Consiliul de expertiză al Academiei de Științe a Moldovei; 

Membru al Școlii Doctorale „Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale”, ULIM; 

Membru al Consiliului Științific la profilul 521 „Economie, business, administrare”, specialitatea 521.02 
și 521.03; 

Redactor șef-adjunct al revistei științifico-practice „EcoSoEn” (Republica Moldova); 

Membru al colegiului de redacție al revistei științifico-practice „Вестник профессиональных 
бухгалтеров” (Federația Rusă). 
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FORMARE CONTINUĂ 

2019
 

 

Conferința Ştiințifică Internațională „Europenizarea și globalizarea științei economice: 
provocări, tendințe, perspective” 

Conferința Internațională a Băncii Naționale a Moldovei și CFA Society Romania „Dezvoltarea
instrumentelor financiare în Republica Moldova” 

Conferința Națională „Provocări în dezvoltarea turismului în Republica Moldova” 

Conferința Ştiințifică Practică Internațională „Controlul intern în cadrul instituțiilor financiare în
contextul noului cadru de reglementare și al provocărilor tehnologice” 

Trainingul - Misiune de asistență tehnică Erasmus+ „Îmbunătățirea competențelor profesionale 
academice ale personalului universitar” 

2018 Conferința Ştiințifică Internațională „The contemporary issues of the socio-humanitarian
sciences” 

Masă rotundă „Cursul de schimb valutar și politica monetară în Republica Moldova” 

Masă rotundă „Implementarea sistemului de management financiar și control și a activității de 
audit intern în sectorul public” 

Seminarul Băncii Naționale a Moldovei și The World Bank „Guvernanța corporativă în bănci” 

Conferința Ştiințifică Internațională aniversară „Universitas Europaea: spre o societate a 
cunoaşterii prin europenizare şi globalizare” 

Masă rotundă „Studii comparate: politici, reforme și tendințe în identificarea riscurilor de 
frauda” 

Masa rotundă „Studii comparate: politici, reforme și tendințe comerciale” 

Seminarul „Tichete de masă tratamente contabile şi fiscale, întrebări şi răspunsuri” 

Conferință științifică-practică internațională „Инновационное развитие социально-
экономических сиcтем: условия, результаты и возможности” 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Contabilitatea şi auditul în condiţiile globalizării: realităţi şi 
perspective de dezvoltare" 

Workshop ACCA „IFRS 9: Impactul și modelarea abordărilor cu privire la depreciere; IFRS 15: 
Veniturile din contractele cu clienții: Prezentare general și impact; IFRS 16: Leasing-urile: 
Prezentare general și impact” 

2017 Masă rotundă „Rolul și importanța economisirii” 

Seminarul Ernst & Young SRL, România „Prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării 
terorismului” 

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Contabilitatea și profesia contabilă în era provocărilor” 

2016 Masa rotunda „Dezvoltarea contabilității și a profesiei contabile în contextul implementării 
Acordului de asociere „Republica Moldova – Uniunea Europeană”” 

2015 Conferința națională „Un deceniu de realizări și experiență a parteneriatului și cooperării 
Republicii Moldova cu Comunitățile Europene și Statele lor membre” 

Conferința internațională „Инновационное развитие социально-экономических сиcтем: ус-
ловия, результаты и возможности” 

2014 Masa rotunda „Cererea şi oferta profesională în sectorul bancar din Moldova. Soluţii de
optimizare” 

Conferinţa Naţională Didactico-ştiinţifică „Predarea-învăţarea disciplinelor de contabilitate, 
audit şi analiză economică în contextul noilor reglementări” 

Conferinţa ştiinţifică internațională „Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele 
profesionale: soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile” 

Lecturi economice „Formula dezvoltării economiei durabile în era informaţiei şi a globalizării” 

Congres ştiinţific „5th International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection in the
Republic of Moldova” 

Publicaţii 130, inclusiv: monografii – 1; manuale – 8; dicționare – 3; cărți de popularizare – 7; articole –
40 etc. 

Distincţii 

 

Medalia „ULIM”, 18 septembrie 2019; Diplomă de excelență ACAP, 20 aprilie 2016; Medalia 
„75 ani ai UASM”, anul 2008; Diplome UASM „Cel mai bun lector superior universitar al anului
2007” și „Cel mai bun lector universitar al anului 2005” 
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Forum ştiinţifico-practic „Cooperarea economică moldo-coreeană” 

2013 Conferinţă ştiinţifico-practică internațională „Politici economice şi financiare pentru o 
dezvoltare competitivă” 

Conferinţă ştiinţifico-practică internațională „Contabilitatea şi auditul în contextul integrării 
economice europene: progrese şi aşteptări” 

Conferinţă ştiinţifico-practică internațională „Probleme economice ale dezvoltării europene” 

Conferinţă ştiinţifico-practică internațională „Dezbateri asupra problemelor economice şi 
financiar bancare” 

2012 Conferinţa ştiinţifică internaţională „Strategii de dezvoltare socio-economică a societăţii în 
condiţiile globalizării” 

 


