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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Burlea Ecaterina 

Telefon(oane)   Mobil: 068003595

Fax(uri) - 

E-mail(uri) e_burlea@mail.ru
  

Naţionalitate(-tăţi) moldoveancă
  

Data naşterii 21.07.1983
  

Sex Fem 
  

  

Experienţa profesională  

Perioada 2016-prezent

Funcţia sau postul ocupat Prodecan facultatea Ştiințe Economice, ULIM

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Suport şi gestiune - activitate didactică

Numele şi adresa angajatorului ULIM, str. Vlaicu Pârcălab nr.52, mun. Chişinău, MD-2012, Republica Moldova

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ

 

2017-prezent

Conferențiar universitar interimar, catedra Finanțe, Contabilitate şi Cibernetică 
Matematică, ULIM 

Predarea cursurilor şi activitate ştiinţifică

ULIM, str. Vlaicu Pârcălab nr.52, mun. Chişinău, MD-2012, Republica Moldova

Învăţământ
 

Perioada 2016-prezent

Funcţia sau postul ocupat Prodecan facultatea Ştiințe Economice, ULIM

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Suport şi gestiune - activitate didactică

Numele şi adresa angajatorului ULIM, str. Vlaicu Pârcălab nr.52, mun. Chişinău, MD-2012, Republica Moldova

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ

 

2016-2018 

Prodecan facultatea Ştiințe Economice, ULIM

Suport şi gestiune - activitate didactică

ULIM, str. Vlaicu Pârcălab nr.52, mun. Chişinău, MD-2012, Republica Moldova

Învăţământ
 

  

Perioada 2014-prezent

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar, facultatea Management şi Limbi străine

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predarea cursurilor 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea Divitia Gratiae, Alexandru Hâjdeu, 94, mun. Chişinău, Republica Moldova

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ

  

Perioada 2005-2017 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar, catedra Finanțe, Bănci şi Contabilitate

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predarea cursurilor şi activitate ştiinţifică

Numele şi adresa angajatorului ULIM, str. Vlaicu Pârcălab nr.52, mun. Chişinău, MD-2012, Republica Moldova
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ

  

Perioada 2013-2015 

Funcţia sau postul ocupat Formator  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

  Instruirea responsabililor de la Direcţiile de control fiscal al Inspectoratului Fiscal  Principal 
  de Stat 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Administrare Publică, str. Ialoveni, 100, mun. Chişinău, Republica Moldova

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Instruire 

 
Educaţie şi formare 

 

Perioada  

Documentul obţinut 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

 formare 

22-23.03.2019

Certificat de participare 
 
Internal control within financial institutions in the context of the new regulatory 
framework and technology challenges 
 
ASEM, Chişinău;  EFSE  

  

Perioada  

Documentul obţinut 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

 formare 

28.04.2017

Certificat de participare 
 
Advanced teaching and learning workshop  
 

ULIM, Chişinău  
 

  

Perioada 2008-2017 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Ştiințe Economice / Diplomă de doctor în Ştiințe 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metodologia cercetării, Limba străină, Tehnologii informaționale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Studii doctorale

Perioada 2005-2006 

Calificarea / diploma obţinută Magistru în Economie, specializarea Contabilitate şi audit

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate şi audit

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Învățământ masteral
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Perioada  

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

 formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

2001-2005 

Licenţiat în Economie, specializarea Contabilitate şi audit 

Contabilitate şi audit 
 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 

 
 
Învățământ superior 
 

 

Perioada  

Documentul obţinut 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

 formare 

12.2016 

Certificat de stagiere 

Gestiunea proiectelor 
 

L’Antenne de Chisinau de l’Agence universitaire de la Francophonie  

 
 

Perioada  

Documentul obţinut 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

 formare 

11.2016 

Certificat  

Barcamp MOOC 
 

L’Antenne AUF de Chisinau  

 
 

Perioada  

Documentul obţinut 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

 formare 

11.2016 

Certificat de participare 

Iniţiative pentru consolidarea educaţiei în domeniul contabilităţii şi auditului 
 

Centre for Financial Reporting Reform / WORLD BANK GROUP 

 
 

Perioada  

Documentul obţinut 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

 formare 

10.2016 

Certificat  

INOTLES Trening on Innovative Teaching and Learning Methods 
 

Universitatea Liberă Internațională din Moldova  

 
 

Perioada  

Documentul obţinut 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

 formare 

12.2015 

Certificat de participare 

Implementarea atribuțiilor organizațiilor profesionale contabile 
 

Centre for Financial Reporting Reform / WORLD BANK GROUP 
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Perioada  

Documentul obţinut 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

 formare 

05.2015 

Certificat de participare 

Dezvoltarea curriculumului disciplinar 
 

Universitatea Liberă Internațională din Moldova  

 
 

Perioada  

Documentul obţinut 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

 formare 

06.2014 

Certificat de participare 

Inovațiile şi practicile bancare 
 

ProCredit Bank 

 
 

Perioada  

Documentul obţinut 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

 formare 

2013-2014 

Certificat 

Managementul financiar, Planificarea afacerii, Legislația muncii şi managementul 
resurselor umane, Contabilitatea pe domenii de aplicare (Tranziția la noile Standarde 
Naționale de Contabilitate) 
 

Organizaţia pentru Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 
 

Perioada  

Documentul obţinut 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

 formare 
 

2013 

Certificat de absolvire a Modulului Psihopedagogic 

Fundamentele psihologiei, Pedagogie, Didactica universitară, Etica şi practica pedagogică 
 

ULIM 

 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Moldovenească
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Rusă, Franceză, Spaniolă 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba rusă  
C1 Utilizarea 

competentă a limbii
C1 Utilizarea 

competentă a limbii
C1 Utilizarea 

competentă a limbii
C1 

Utilizarea 
competentă a 

limbii 
C1 Utilizarea competentă 

a limbii 

Limba franceză  
B1 

Utilizarea 
independentă a  

limbii 
 

B1
Utilizarea 

independentă a  
limbii 

 

B1
Utilizarea 

independentă a  
limbii 

 
 

B1 
Utilizarea  

independentă a  
limbii 

 

B1 
Utilizarea 

independentă a  
limbii 

 

Limba spaniolă  
B1 

Utilizarea 
independentă a  

limbii 
B1

Utilizarea 
independentă a  

limbii 
B1

Utilizarea 
independentă a  

limbii 
 B1 

Utilizarea  
independentă a  

limbii 
 

B1 
Utilizarea 

independentă a  
limbii 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicabilă, energică, responsabilă, punctuală, abilităţi de lucru în colectiv, spirit 
de iniţiativă. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilităţi de leadership, capacitate de sinteză şi analiză, capacităţi decizionale 
 

Competenţe şi aptitudini tehnice Cunoştinţe de utilizare a echipamentelor de birou (calculator, imprimantă, scanner, 
copiatoare, etc.) 



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office: Word, Excell, Access, Power Point, Fox-pro, Adobe; Programe
specializate pentru contabilitate 

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Preocupare pentru artă şi comunicare

  

Alte competenţe şi aptitudini Competenţe de dezvoltare a metodelor interactive de predare-învăţare 
  

Permis(e) de conducere - 
  

Informaţii suplimentare - 
  

Anexe   - 

 


