Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Alexandru GRIBINCEA
24, Sf.Andrei, Chișinău, Moldova

Telefon(oane) 022-21-35-21
Fax(uri)

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

E-mail(uri)

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Mobil: 0-690-68-646

Naţionalitate(-tăţi) Mold
Data naşterii 02.01.1959
Sex masculin

Locul de muncă vizat / Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională Moldcoop
Perioada

1979-1979

Funcţia sau postul ocupat

merceolog

Numele şi adresa angajatorului

9, str.Uzinelor, Chișinău

Experienţa profesională Ministerul de Interne, Moldova
Perioada
Numele şi adresa angajatorului

1979-1981
7, str. Corolenco, Chișinău

Experienţa profesională Universitatea de Stat din Moldova
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului

1981-1990
lector
60, str.Mateevici, Moldova

Experienţa profesională Academia de Studii Economice din Moldova
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului

1990-1994
Conferențiar universitar
59, str.B.Bodoni, Moldova

Experienţa profesională Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului

1994-p/p
Profesor universitar
52, str. Vl.Pârcălab, Moldova

Educaţie şi formare
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Perioada

1975-1979

Calificarea / diploma obţinută

merceolog

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Economie, comerț, merceologie, relații economice, turism, management, etc.
Academia Comercială din Lvov,
Studii superioare

Educaţie şi formare
Perioada

1983-1986

Calificarea / diploma obţinută Doctor în științe
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Economie, comerț, merceologie, relații economice, turism, management, etc.
Academia Economiei Naționale din Rusia
Studii doctorale

Educaţie şi formare
Perioada

2002

Calificarea / diploma obţinută Doctor habilitat
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Economie, comerț, relații economice internaționale, integrarea economică, turism, management, etc.
ULIM
Studii post-doctorale

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

Ascultare

Limba
Limba

rusă

rusă

rusă

rusă

rusă

franceză

franceză

franceză

franceză

franceză

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice

Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)
Șef catedră
Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)
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