CURRICULUM VITAE
ROŞCA Petru Ion, născut la 8 iulie 1932. Cetăţean al
Republicii Moldova
Chişinău, Bd. Dacia 12/1, ap. 6. Tel. 66-19-24,
e-mail: petrurosca08@gmail.com
Studii superioare: Şcoala Superioară de Partid de 4 ani din
Livov, Ucraina (1962); Institutul Politehnic din Chişinău (1971),
profesia - economist, doctorantura a trecut-o la Institutul de Economie
al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (1976-1979), teza de
doctor în ştiinţe economice a susţinut-o în 1980, specialitatea 08.00.05 - Economie şi
management în ramură şi domeniul de activitate, iar teza de doctor habilitat - la specialitatea
08.00.14 - “Economie mondială şi relaţii economice internaţionale” (1999), profesor universitar
(2000).
Domeniul de activitate ştiinţifică: Problemele economiei de piaţă, eficacitatea economică,
analiza şi previziunea economică, în deosebi, a economiei şi managementului în ramurile,
sectoarele şi unităţile de producţie ale economiei naţionale, problemele economiei regionale,
economia mondială şi relaţii economice internaţionale etc.
Calificări specifice domeniului, perfecţionări:

1994 - cursuri 2 luni privind experienţa Germaniei în domeniul privatizării, Germania/Moldova;
1992 - cursuri 2 luni la Academia Economică din Moskova prind activitatea fondurilor de privatizaţii;
1975-1994 - de 5 ori cursuri de 2 luni de perfecţionare la Moskova în domeniul perfecţionării
planificării dezvoltării economiei naţionale, aplicării metodelor economico-mate,matice şi tehnicii de
calcul în economie.

Stagieri, experienţă profesională: Profesor de fizică şi matematică în şcoală (1949-1952),
lucrul comsomolist, sovietic şi de partid (1954-1971), apoi timp de 25 de ani a activat în cadrul
organelor economice centrale ale republicii (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul
Planificării, Comitetul de Stat de Planificare, Ministerul Economiei – şef de direcţie, vicedirector al Departamentului Analiză şi Prognozarea Macroeconomică, consilier al ministrului
economiei), îmbinând totodată şi munca pedagogico-ştiinţifică de instruire a cadrelor în
instituţiile de învăţământ superior (Universitatea de Stat din Chişinău, UTM, ASEM).
Din 1995 - prezent, activează la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova conferenţiar, profesor universitar, şef catedră “Economie şi Relaţii Economice Internaţionale”,
din septembrie 2004 – august 2012 - profesor universitar la aceiaşi catedră, iar din septembrie
2012 _ la Catedra „Business şi Administrare, REI şi Turism”, Facultatea Ştiinţe Economice,
ULIM.
Stagiul ştiinţifico-pedagogic - peste 40 de ani.
Conducător de doctorat la specialităţile 521.02 şi 521.03

Cursurile predate: Economia ramurilor, Economia întreprinderii, Bazele antreprenoriatului,
Finanţele firmei, Economia Comerţului, Previziunea economică, Economia generală, Teoria
economică, Economia politică mondială, Dezvoltarea economică durabilă, Bazele
antreprenoriatului, Managementul strategic, Economia Mondială, Comerţ internaţional, Relaţii
Economice Internaţionale, Teoria şi practica REI, Organisme economice internaţionale etc.
Date statistice privind numărul total de publicaţii ştiinţifice şi metodico-didactice
publicate: În total către 01 aprilie 2015 autorul a publicat peste 300 lucrări ştiinţifice şi didactice
în volum de peste 420 coli de autor, inclusiv 30 monografii, 8 broşuri, 12 manuale didactice şi
225 articole ştiinţifice.
Date statistice privind citările la lucrările ştiinţifice ale autorului: lucrările autorului sunt
citate în diverse teze de doctorat şi publicaţii ştiinţifice.
Participări în activităţi de expertiză, consultanţă, activităţi editoriale: preşedinte al
Consiliului ştiinţific specializat de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialităţile:
08.00.14 din cadrul ULIM; Preşedinte al Seminarului Ştiinţific de profil la specialităţile: 521.02
– Economie mondială; relaţii economice internaţionale; 521-03 – Economie şi managenment în
domeniu de activitate; redactor responsabil al Analelor ULIM, seria Economie; membru al
colegiului de redacţie al revistei ştiinţifice „Studii Economice”, ULIM; al analelor Universităţii
„Spiru Haret”, Bucureşti; al colegiilor de redacţie a Materialelor Conferiţilor ştiinţifice la ULIM,
USM, Institutul de Economie şi Sociologie Zane, Iaşi, Universitatea TOMIS, Constanţa etc.
Premii, menţiuni, distincţii şi titluri onorifice: decorat cu „Ordinul de Onoare” al
Republicii Moldova (15.10.1012, medalia „Meritul civic (15.10.2002); 4 medalii Gloria Muncii:
1957, 1970, 1971 1985 şi medalia „Veteran al muncii” (1985); Medalia şi Ordinul ULIM (2002,
2012).
Cunoaşterea calculatorului: bine.
Limbi cunoscute: română şi rusă - perfect, engleză - slab.
Antrenarea în managementul cercetării şi educaţiei: şef secţie REI în cadrul Institutul de
Investigaţii Strategice la Facultatea Ştiinţe Economice, ULIM.

