
  
 

  
 

 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume, Prenume  Evsiukova Raisa 

Telefon 022 213521   

E-mail rde@pochta.ru 
  

Naţionalitate rusoaică 
  

Data naşterii 06.03.1950 
  

Sex Fem 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

ULIM, conferenţiar universitar catedra „Finanţe, contabilitate şi сibernetică 
matematică” ULIM/ 

Experienţa profesională: 01.09.2018 - prezent conferenţiar catedra „Finanţe, contabilitate şi сibernetică 
matematică” ULIM; 

Perioada, Funcţia sau postul 
ocupat 

31.08.2017 - conferenţiar catedra „Finanţe, Bănci şi Contabilitate”;  
31.01.2013 - şef și conferenţiar catedra „Finanţe, Bănci şi Contabilitate”; 
- prodecan Facultatea „Ştiinţe Economice” ULIM, conferenţiar catedra “Economie și 

REI”; 
- prodecan Facultatea „Ştiinţe Economice” ULIM, conferenţiar catedra „Bănci şi burse 

de valori”, doctor în ştiinţe economice; 
- conferenţiar catedra „Bănci şi burse de valori”. Lector MEPO la tema: „Documentele 

şi metode de plată a operaţiilor de export”;  
- Director Departamentul „Ştiinţe Economice” Universitatea  Liberă Internaţională din 

Moldova, şef catedra „Bănci şi burse  de valori”; 
organizator proces de studii a doua specialitate  “Bănci şi burse de 
valori", secţia  fără frecvenţă în baza studiilor superioare; 

- conferenţiar catedra „Bănci şi burse de valori”;  Lector MEPO la tema: „Documentele 
şi metode de plată a operaţiilor de export”;  

- consilier Preşedintelui Cîrmuirii „Oguzbank”, membrul  al grupei de  lucru pentru
elaborarea noului sistem contabil; 

- conferenţiar catedra „Bănci şi finanţe”, doctor în ştiinţe economice. Membru grupei
de lucru de elaborarea a Standardelor Naţionale de 
contabilitate. Elaborat SNC № 23 „Cheltuieli privind împrumuturile”; 

- director departamentului Analize şi Strategii la „Intreprinzbank”; 
- directorul departamentului de creditare la „Bancosind”; 
- asistent, lector superior, conferenţiar la catedra “Finanţe şi credit” a Universităţii de

Stat din Moldova, doctor în ştiinţe economice; 
– asistent catedra ”Finanțe și credit” a Universității de Stat din Donețk, Ucraina. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 - predarea cursurilor: Sisteme monetare și de credit; Activitatea bancară; Management 
bancar; Creditarea bancară; Operaţiuni valutar – creditare; Tehnologii bancare 
contemporane și inovații financiare; Întreprinderea și mediul financiar; Tehnologia 
operațiunilor bancare; Reglementare bancară. 
 - activitate ştiinţifică. 



  
 

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

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învîţământ 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1967-1970  

Calificarea / diploma obţinută Economist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Activitate bancară; Monedă, credit, bănci;  Finanţe  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Colegiul Industrial-Economic din or. Lugansk, Ucraina 

Perioada 1970-1974 

Calificarea / diploma obţinută Economist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Finanţe,  Activitate bancară, Management bancar  
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Stat din Doneţk, Ucraina 

Perioada 1977-1980 

Calificarea / diploma obţinută Economist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

doctorat, specialitatea  „Finanţe; moneda; credit” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutului de finanţe din Moscova. 
 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Doctor în economie 

  

Limba maternă Rusă 
  

Limbi străine cunoscute Ucraineana, Engleza, Româna 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba ucraineana   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 română  
A1 

Utilizarea  
limbii la nivel 

elimentar
A1

Utilizarea  
limbii la nivel 

elimentar
A2

Utilizarea  
limbii la nivel 

elimentar
A2 

Utilizarea  
limbii la nivel 

elimentar 
B2

Utilizarea  
limbii la nivel 

elimentar

Limba engleză  
A1 

Utilizarea  
limbii la nivel 

elimentar
A1

Utilizarea  
limbii la nivel 

elimentar
A2

Utilizarea  
limbii la nivel 

elimentar
A2 

Utilizarea  
limbii la nivel 

elimentar 
A2

Utilizarea  
limbii la nivel 

elimentar

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de comunicare, lucrul în echipă, capacitatea de a întreţine relaţii 
interpersonale. Aceste competenţe au fost dobîndite şi îmbunătăţite în cadrul 
activităţilor ştiinţifice şi pedagogice. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Monitorizarea lucrului echipei,  competenţă argumentată în urma deţinerii postului 
de decan, prodecan și şef de catedră în cadrul ULIM 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Experienţa în organizarea şi dezvoltarea activităţii pedagogice, ştiinţifice şi 
financiare 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizare MS Office (Word, Excel, Power Point), Windows, Internet explorer. 

  



  
 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Preocupare pentru artă şi comunicare 

  

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

Permis de conducere Permis de conducere categoria B 
  

Informaţii suplimentare - Diplomă pentru succesele remarcabile, obţinute în cadrul lucrărilor ediţiei a 
V-a a Sesiunii ştiinţifice anuale a cadrelor didactice de la ULIM „Symposia
Professorum” 4-5 mai 2001, Chişinău, RM. 

- Diplomă de exelenţă şi Medalie ULIM  pentru contribuţie meritorie la 
pregătirea specialiştilor în cadrul ULIM (2002, 2005).  

- Diplomă de exelenţă şi Medalie ULIM  pentru contribuţie meritorie la 
pregătirea specialiştilor în cadrul ULIM, 2010.  

- Titlul onorific „Om emerit” - în semn de apreciere deosebită a activităţii 
eficiente şi inovative la modernizarea învăţământului, îndeplinirea cu succes şi 
profesionalism a misiunii de pregătire a cadrelor naţionale şi de peste hotare. 

- Diplomă de gradul întîi pentru merite deosebite în dezvoltarea. ULIM. 2016.
învățămîntului universitar, contribuție substanțială la pregătirea specialiștilor 
de înaltă calificare, precum și cu prilejul aniverserii a 25-a de la fondarea 
universității. Guvernului Republicii Moldova. 2017. 

Date statistice privind 
numărul total de publicaţii 

ştiinţifice şi metodico-
didactice publicate: 

 
- 139 lucrări 

Cărţi de specialitate publicate 
în ultimii ani 

1. Евсюкова Р. Современная банковская система и ее проблемы.
ULIM. Revistă ştiinţifică: «EcoSoEn» (Economics, Social and Engineering 
Sciences). Chișinău, 2018, № 1-2, р. 73-80.  ISSN 2587-344X. 

2. Евсюкова Р., Спыну А. Управление платежами и кредитами / 
Учебное пособие/ Междунар. независ. ун-т Молдовы. Кишинев: Tipogr.
”Print-Caro”, 2017. 168 с. ISBN 978-9975-56-494-6 

3. Евсюкова Р. Роль денежных расчетов в современной экономике.
Asigurarea viabilitifii economico-mana geriale pentru dezvoltarea durabill a 
economiei regionale in conditiile integrlrii in UE : materialele conferinfei
gtiintifice internationale : Bălți, 16-17.09. 2016.  Iași: PIM, 2017 , p. 395-401. 
ISBN 97 8-606-13-3 6-11 -5. 

4. Евсюкова Р. Финансово-банковские учреждения: Учебное
пособие.  Междунар. независ. ун-т Молдовы. Кишинев: ULIM, 2015.
212 с. ISBN 978-9975-124-56-0.  

5. Евсюкова Р. Денежная и кредитная системы: Междунар. независ.
ун-т Молдовы. Кишинев: ULIM, 2015. 286 с.  ISBN 978-9975-124-
57-7. 

 

Recunoaştere:      Raisa Evsiukova – Biobibliografie. Colecţia „Universitaria”, Fascicula a    
                                    43-a. Chişinău: DIB-ULIM, 2010 
 

Antrenarea în managementul 
cercetării şi educaţiei: 

- Membru al Consiliul profesional 521.02; 521.03 - Economie și management 
în domeniul de activitate. 

- Activitatea de director de programe masterat: „Finanţe, investiţii şi banking”,
„Finanțe și contabilitate internațională”. 

- Membru al Consiliul facultatea Științe Economice.  
 

  

 
 
 
 
 


