CV al dr., conf.univ. Leahu Tudor
Leahu Tudor, 15 aprilie 1938, s. Chetriş, raionul Făleşti, Republica Moldova
Studii: superioare
Stagieri: Universitatea de Economie, Statistică şi Informatică din Moscova (Fostul Institut de
Economie şi Statistică din Moscova), Academia de Studii Economice din Bucureşti.
Activitatea profesională:În anii 1965-73, 1974-77 - facultatea de economie a Universităţii Tehnice
din Moldova: asistent, lector superior, conferenţiar universitar şi şef catedră „Organizarea
prelucrării mecanizate a informaţiei economice” la facultatea de economie a Universităţii Tehnice
din Moldova; şef catedră „ Teoria şi tehnica conducerii economice” la Institutul de perfecţionare a
specialiştilor din economia naţională (1973/ 74); conferenţiar universitar şi şef catedră „Informatică
economică şi sisteme automatizate de conducere economică” la Universitatea de Stat din Moldova
(1977 - 1990); conferenţiar universitar şi şef catedră ”Cibernetică şi informatică economică” la
Academia de Studii Economice din Moldova (1990 - 1995); şef catedră „Sisteme informatice
economice” a Universităţii Cooperatist – Comerciale din Moldova (1995-2009), conferenţiar
universitar la aceeaşi catedră (2009-2014), conferențiar universitar la catedra „Tehnologii
informaționale și ingineria calculatorului ” a Universității Libere Internaționale din Moldova (din
2015 până în prezent).
Domeniile de activitate ştiinţifică:organizarea,structurarea şi transformarea informaţiilor
situaţionale economice, elaborarea şi funcţionarea sistemelor informatice economice
(S.Ic.E.),tehnologii informaţionale şi informatice economice,economia,protecţia şi eficacitatea
S.Ic.E.,sisteme informaţionale economice şi structuri de date, etc.
Participări la foruri ştiinţifice internaţionale: Forul Mondial de Informaţiologie (Moscova,
noiembrie, 2000), Congresele Academiei Americano - Rom\ne de Ştiinţe şi Arte (9 ediţii: 1993,
2006 - 2013), Simpozioane şi Conferinţe Internaţionale de Informatică Economică (Bucureşti, 13
ediţii: 1993 - 2009, 2010 - 2013), Conferinţa Naţională pe cibernetică (Bucureşti, 3 ediţii: 1994,
1996, 1998), 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.
Lucrări ştiinţifice publicate: peste 200 de lucrări ştiinţifice şi metodico-ştiinţifice în volum de 200
c.e., printre care 5 monografii şi note de curs, 7 broşuri şi peste 200 de articole şi teze.
Participări în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale: Proiectul asigurării funcţionării
sistemelor informatice contabile a întreprinderilor de transport auto din R.S.S.M.; proiectele
sistemelor automatizate de dirijare a întreprinderilor industriei electrotehnice şi electronice, a
ramurii constructoare de vapoare a fostei U.R.S.S., a subramurilor complexului agroindustrial al
R.S.S,M., proiectul conceptual al Sistemului Informaţional Corporativ Cooperatist din Moldova;
proiectele reţelei informatice a Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova şi „Knowledge
management: projects, systems and technologies” al Asociaţiei Project Management, România;
Conceptul implementării mijloacelor tehnice informatice şi metodelor economico-matematice în
procesul de pregătire a specialiştilor de profil economic şi inginerico-economic în instituţiile de
învăţământ superior al R.S.S.M.; planurile de studii la specialităţile informatice la U .S .M.,
A.S.E.M., U.C.C.M., Colegiul Republican de Informatică, Colegiul Cooperatist, planurile de studii
licenţiale, de masterat,doctorat,Cadrul Naţional al Calificărilor pentru învăţământul superior la
specialităţile informatice.
Premii şi menţiuni:Diplome şi premii pentru rezultatele ştiinţifice studenţeşti, membru
corespondent și premiant al anului 2011 al Academiei Americano – Române de Arte şi Ştiinţe.
Date de contact: 2032, str. Cetatea Chilia, 43, ap.7, Chişinău,Republica Moldova.
Telefoane: s.022- 20-59-83, d.022 – 89 – 40 – 88; E-mail:leahu.ts@mail.ru

