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Curriculum vitae 
Europass 

 

  
Informaţii personale 

 

Nume/Prenume LEAHU TUDOR 

Adresă(e) Str. Cetatea Chilia, 43, ap.7, m. Chișinău 

Telefon(oane) 022-894-088; 022-20-59-83 Mobil: 068-24-18-32  

Fax(uri)  

E-mail(uri) leahu.ts @mail.ru 

  
Naţionalitate(-tăţi)  Moldovean 

  
Datanaşterii 15 aprilie  1938 

  
Sex M 

  
 

Locul de muncă 

/ Domeniul ocupaţional 

 

 

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ  din MOLDOVA, Facultatea  

Informatică, Inginerie, Design/ învățământ 
 

  
Experienţa profesională 

 

  
Perioada 2014.09–prezent 

Funcţia sau postul ocupat CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR, Dr.  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de predare(cursuri seminarii, laboratoare) şi îndrumare a studenţilor, cursuri 
de zi și frecvență redusă încadrul disciplinelor„Sisteme informatice”,””Proiectarea sistemelor 
informatice “”, “Analiza șI modelarea sistemelor informatice “”Sisteme informatice aplicative”, 
“”Managementul proiectelor software”, “Baze de date”,şi al cursurilor de Master la disciplinele 
„Managementul sistemelor informaționale”, „Gestionarea bazelor de date”.,”Sisteme informatice”  
 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea  Informatică, Inginerie, Design,Universitatea Liberă 
Internațională din  Moldova (ULIM), Chișinău, sector Centru 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ 

  
Perioada 2014,09-2009,09 

Funcţia sau postul ocupat CONFERENŢIAR  UNIVERSITAR, Dr.  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de predare (cursuri, seminarii, laboratoare) şi îndrumarea studenţilor, 
cursuri de zi și frecvență redusă în cadrul disciplinelor „Sisteme informaționale și structuri de 
date economice”,”Sistem informatic al unității economice “, “Sistem informatic de analiză 
economică”,”Bazele cercetărilor științifice”,”Proiectarea bazelor de date” şi al cursurilor de 
Master la disciplinele „Subsisteme informatice economice”, „Tehnologii informaționale” 
informatice economice”.  
 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea “Contabilitate și informatică economică”, Universitatea 
Cooperatist - Comercială din  Moldova (UCCM), Chișinău, sector Centru 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ 

 

Perioada 

2009,09 - 1995,07 

Funcţia sau postul ocupat ȘEF CATEDRĂ 
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Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

Activităţi specifice de predare (cursuri, seminarii, laboratoare) şi îndrumarea studenţilor, 
cursuri de zi și frecvență redusă în cadrul disciplinelor„Sisteme informaționale și structuri de 
date economice”,””Sistem informatic al unității economice “”, “Sistem informatic  de analiză 

 economică “”Bazele cercetărilor științifice”, “”Proiectarea bazelor de date” şi al cursurilor de 
Master la disciplinele „Subsisteme informatice economice”, „Tehnologii informaționale  ;I 
informatice economice”.  
 

 

 

Numele şi adresa angajatorului 

Master la disciplinele „Subsisteme informatice economice”, „Tehnologii informaționale șiI 
informatice economice”.  

 

Facultatea  Contabilitate și informatică economică,,Universitatea 
Cooperatist - Comercială din  Moldova (UCCM), Chișinău, sector Centru 

Numele şi adresa angajatorului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea “Contabilitate și informatică economică”, Universitatea 
Cooperatist - Comercială din  Moldova (UCCM), Chișinău, sector Centru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada 1995,07–1994,04 

Funcţia sau postul ocupat CONFERENȚIAR UNIVERSITAR 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de predare (cursuri seminarii, laboratoare) şi îndrumare a studenţilor, 
cursuri de zi și frecvență redusă în cadrul disciplinelor sistemice informatice economice.  

 .  
 Numele şi adresa angajatorului Facultatea  de economie, Academia de studii economice din  Moldova (ASEM), Chișinău,  

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ 

Perioada 1994,04–1992,02 

Funcţia sau postul ocupat ȘEF CATEDRĂ 

Activităţi  şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de predare şi îndrumare a studenţilor, cursuri de zi și frecvență redusă 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea  de economie, Academia de studii economice din  Moldova (ASEM), Chișinău, 

Facultatea  de economie, Academia de studii economice din  Moldova (ASEMM), Chișinău, 
sector Centru j Tehnologic 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ 

Perioada 1992.02–1982.09 

Funcţia sau postul ocupat CONFERENȚIAR UNIVERSITAR 

Activităţi  şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de predare şi îndrumare a studenţilor, cursuri de zi și frecvență redusă 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea  de economie, Universitatea de Stat din  Moldova (USM), Chișinău, 

Facultatea  de economie, Academia de studii economice din  Moldova (ASEMM), Chișinău, 
sector Centru j Tehnologic 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ 

Perioada 1982.09-1980.09 

Funcţia sau postul ocupat ȘEF CATEDRĂ 

Activităţi  şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de predare şi îndrumare a studenţilor, cursuri de zi și frecvență redusă 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea  de economie, , Universitatea de Stat din  Moldova (USM), Chișinău conomice din  
Moldova (ASEMM), Chișinău, sector Centru j Tehnologic Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Învăţământ 

Învăţământ Perioada 1980.09 -1977.08 

Funcţia sau postul ocupat CONFERENȚIAR UNIVERSITAR 

Activităţi  şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de predare şi îndrumare a studenţilor, cursuri de zi și frecvență redusă 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea  de economie, Universitatea de Stat din  Moldova (USM), Chișinău, 

Facultatea  de economie, Academia de studii economice din  Moldova (ASEMM, 

Facultatea  de economie, Academia de studii economice din  Moldova (ASEMM), Chișinău, 
sector Centru j Tehnologic 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ 
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 Perioada 1977.09-1974.06 

Funcţia sau postul ocupat CONFERENȚIAR UNIVERSITAR 

Activităţi  şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de predare şi îndrumare a studenţilor, cursuri de zi și frecvență redusă 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea  de economie, Institutul Politehnic din Chișinău, Chișinău, 

Facultatea  de economie, Academia de studii economice din  Moldova (ASEMM, 

Facultatea  de economie, Academia de studii economice din  Moldova (ASEMM), Chișinău, 
sector Centru j Tehnologic 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ 

Perioada 1974.06-1973.01 

Funcţia sau postul ocupat ȘEF CATEDRĂ 

Activităţi  şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de predare şi îndrumare a specialiștilor din economia națională 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea  de gestiune, Institutul Republican de perfecționare a specialiștilor, Chișinău,  

Facultatea  de economie, Academia de studii economice din  Moldova (ASEMM, 

Facultatea  de economie, Academia de studii economice din  Moldova (ASEMM), Chișinău, 
sector Centru j Tehnologic 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ 

Perioada 1973.01-1970.06 

Funcţia sau postul ocupat CONFERENȚIAR UNIVERSITAR 

Activităţi  şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de predare şi îndrumare a studenţilor, cursuri de zi și frecvență redusă 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea  de economie, Institutul Politehnic din Chișinău, Chișinău, 

Facultatea  de economie, Academia de studii economice economice din  Moldova (ASEMM, 

Facultatea  de economie, Academia de studii economice din  Moldova (ASEMM), Chișinău, 
sector Centru j Tehnologic 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ 

Perioada 1970.06-1966.09 

Funcţia sau postul ocupat LECTOR SUPERIOR UNIVERSITAR 

Activităţi  şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de predare şi îndrumare a studenţilor, cursuri de zi și frecvență redusă 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea  de economie, Institutul Politehnic din Chișinău, Chișinău, 

Facultatea  de economie, Academia de studii economice economice din  Moldova (ASEMM, 

Facultatea  de economie, Academia de studii economice din  Moldova (ASEMM), Chișinău, 
sector Centru j Tehnologic 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ 

Perioada 1966.09-1966.02 

Funcţia sau postul ocupat LECTOR-ASISTENT UNIVERSITAR 

Activităţi  şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de predare şi îndrumare a studenţilor, cursuri de zi și frecvență redusă 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea  de economie, Institutul Politehnic din Chișinău, Chișinău, 

Facultatea  de economie, Academia de studii economice economice din  Moldova (ASEMM, 

Facultatea  de economie, Academia de studii economice din  Moldova (ASEMM), Chișinău, 
sector Centru j Tehnologic 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ 

Perioada 1966.02-1962.10 

Funcţia sau postul ocupat DOCTORAND 

Activităţi  şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de cercetare  

Numele şi adresa angajatorului Facultatea  de economie, Institutul  de Economie și Statistică din Moscova, Moscova  

Facultatea  de economie, Academia de studii economice economice din  Moldova (ASEMM, 

Facultatea  de economie, Academia de studii economice din  Moldova (ASEMM), Chișinău, 
sector Centru j Tehnologic 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare, doctorantură 

Perioada 1962.10-1960.11 

Funcţia sau postul ocupat CONTROLOR -- REVIZOR 

Activităţi  şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de control și revizie a  activităților  unităților  social - economice  

Numele şi adresa angajatorului Secția de revizii a unităților economice, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova 

Facultatea  de economie, Academia de studii economice din  Moldova (ASEMM), Chișinău, 
sector Centru j Tehnologic 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate de control economico - financiar 

Perioada 1960.11-1960.08 

Funcţia sau postul ocupat LABORANT 

Activităţi  şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de culegere a informațiilor privind activitățile  unităților economice  

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Economie, Filiala Moldovenească a Academiei de Științe a URSS  

Facultatea  de economie, Academia de studii economice din  Moldova (ASEMM), Chișinău, 
sector Centru j Tehnologic 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activități pregătitoare pentru inițierea cercetărilor în domeniul economic  
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Educaţie şi formare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

Perioada 15.02.1989 – 26.05.1989 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe  profesionale dobândite 

 

 

 Organizarea prelucrării automatizate a ionformațiilor economice, Resursele programate ale sistemelor 
de calcul, Prelucrarea automatizată a informațiilor economice la nivel ramural și interramural, Teoria 
sistemelor informaționale economice, Organizarea și economia activității instalațiilor de calcul, Curs 
specializat pe calculatoare electronice personale, Bazele algoritmizării și limbajele de programare, 
Proiectarea bazelor de date,        /Formarea şi pregătirea educaţională,Formarea de formatori în 
domeniul educaţiei,învăţământului şi trainingului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/furnizorului de formare 

Institutul de Economie și Statistică din Moscova/ catedra “Teoria  informaticii economice” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specialist de calificare superioară pedagogico- științifică în informatică economică 

  

Perioada 10.02.1970 – 10.06.1970 

Calificarea/diploma obţinută Cursuri de perfecționare a corpului profesoral – didactic al instituțiilor de învățământ superior/ 
Certificat N 2522 Disciplinele principale studiate/ 

competenţe  profesionale dobândite 

 

 

 Organizarea prelucrării automatizate a ionformațiilor economice, Resursele programate ale sistemelor 
de calcul, Prelucrarea automatizată a informațiilor economice la nivel ramural și interramural, Teoria 
sistemelor informaționale economice, Organizarea și economia activității instalațiilor de calcul, Curs 
specializat pe calculatoare electronice personale, Bazele algoritmizării și limbajele de programare, 
Proiectarea bazelor de date,        /Formarea şi pregătirea educaţională,Formarea de formatori în 
domeniul educaţiei,învăţământului şi trainingului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/furnizorului de formare 

Institutul de Economie și Statistică din Moscova/ catedra “Teoria  informaticii economice” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specialist de calificare superioară pedagogico- științifică în informatică economică 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  
Limba(i) maternă€ Română 

  
Limba(i)  străină €cunoscută€  

Autoevaluare  Înţele
gere 

Vorbire Scriere 

Nivel european(*)  Ascultare C
i
t
i
r
e
i
t
i
r
e 

Participarela 
conversaţie 

Discursoral Exprimare scrisă 

Engleză   B1  B1  B1  B1  B1 

Franceză   C2  C1  B1  B1  C1 

Rusă   C1  C1  C1  C1  C1 

 (*)NivelulCadruluiEuropeanComundeReferinţăPentruLimbiStrăine 
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Competenţeşiabilităţisociale ➢ Abilitatedealucraîngrup( coordonez echipe de studenţ, colaborez cu specialiști și 
cercetători în domeniul informatics). 

➢ Abilitate de a lucre cu studenţi din toate mediile sociale/culturale 

  
Competenţe şi aptitudini tehnice Informare, documentare tehnologii,  

  
Competenţe şi aptitudini de utilizare 

acalculatorului 

Microsoft Windows: Excel, Word, Power Point, Access, Outlook 
Adobe 
Internet  

 

  
Competenţe şi aptitudini artistice - 

  
Alte competenţe şi aptitudini 

Membru-corespondent al Academiei Americano – Române de Arte și Științe 

Membru al Comisiei specializate de evaluare academică și acreditare periodică a instituțiilor de 

învățământ ale  

membru al Comisiei specializate de evaluare academică şi acreditare 

periodică a instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Educației al 

Republicii Moldova, membru al seminarelor ştiinţifice de profil de 

susţinere a tezelor de doctor din cadrul UCCM la specialităţile 

08.00.11 şi 08.00.13., membru al seminarelor ştiinţifice de profil de 

susţinere a tezelor de doctor din cadrul A.S.E.M la specialităţile 

științifice 08.00.11 şi 08.00.13. 

 

 
Învățămînt al Republicii Moldova, membru al seminarelor științifice de susținere a tezelor  

de doctor din cadrul  UCCM și ASEM la specialitățile 08.00.11 și  08.00.13, Conducător de doc 

 

 

 

 
Torat la specialitatea științifică 523.01-Cibernetică,statistică și informatică economică 

  

Cărţi de specialitate publicate în 
Ultimii 

ani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  Leahu  T. Bazele sistemelor informatice.   UE, GlobeEdit,   

                     2019, 241p. 

2.  Leahu  T. Organizarea, structurarea şi transformarea informaţiilor 

sistemului managerial    economic.  

Chişinău, CEP USM, 2009. 431p. 

3.  Leahu T., Hîncu L . Bazele sistemelor informatice  

economice. Chişinău, CEP USM,2005. 388 p. 
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Experienta Academică şi de 
Cerecetare Internationala 
Invitat, participant cu rapoarte la fiecare 
din aceste manifestări, 
inclusiv și ca chairman al ședințelor sel ,  

Forul Mondial de Informaţiologie (Moscova, noiembrie, 2000) 
Congresele Academiei Americano – Române de Ştiinţe şi Arte (11 ediţii: 1993, 
2006 – 201 
 
5), Conferința Națională de cibernetică (Bucureşti, 3 ediţii: 1994, 
1996, 1998), Simpozioanele și Conferințele Internaționale de informatică 
economică (A.S.E. Bucureşti (14 ediţii: 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 
2005, 2007, 2009, 2010 - 2014)), Simpozionul dedicat Aniversării de 85 de ani ai 
Academiei de Studii Economice din Bucureşti (1995), Conferinţele anuale ale 
Societăţii Ştiinţifice a Matematicienilor din România (Cluj, 1997; Constanţa,2000), 
Conferinţa Internaţională a Complexului Industrial – Agrar (Moscova, 1998), 
Conferinţele Internaţionale pe Managementul Cunoştinţelor (Bucureşti, 7 ediţii: 
2006-2012), numeroase Simpozioane şi Conferinţe Internaţionale ce au avut loc 
în Republica Moldova, R.S.S.M., U.R.S.S. ş.a. 
 

Luarea de cunoștință și implementarea celor mai performante  
metode didactice și de cercetări în propria activitate 
    
 
  
 
Membru-corespondent 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stagiune (01 -31.03. 2003 ),  

ASE București 

 

Academia Americano-Română de 
Arte și Științe (ARA) 

 

Academia Americano-Română 

De Arte și Științe (ARA) 
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