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Europass 
Curriculum Vitae 

   
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Moldovan-Batrînac Viorelia 

Adresă(e)   Romană 2/2, MD-2005,Chişinău, Republica Moldova 

Telefon(oane) 373 22 543 054,  Mobil: 373 691 88811  

Fax(uri)  

E-mail(uri) viorelia.moldovan-batrinac@gov.md, vicemin.he@gmail.com, v.moldovan-batrinac@ulim.md,  
  

Naţionalitate(-tăţi) Republica Moldova 
  

Data naşterii 01.05.1967 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

  

  

Perioada Iunie 2013-pînă în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru al Comisiei de Acreditare, membru al comisiei de experți în științe economice în cadrul 
Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Evaluare, acreditare  și expertizare științifică 

Numele şi adresa angajatorului MD-2004, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 180 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Evaluare, acreditare  și expertizare științifică 

Perioada Octombrie 2015- pînă în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru al Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională 

Activităţi şi responsabilităţi principale coordonarea dezvoltării strategice instituționale, monitorizare utilizării eficiente a resurselor publice 
etc. 

Numele şi adresa angajatorului    Academia de Administrare Publică, MD 2070, mun. Chișinău,str. Ialoveni, 100   

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățămînt superior 

Perioada August 2015- pînă în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru al Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională 

Activităţi şi responsabilităţi principale coordonarea dezvoltării strategice instituționale, monitorizare utilizării eficiente a resurselor publice 
etc. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău, MD – 2069, Chişinău, str. I. Creangă, 
nr. 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățămînt superior 

Perioada August 2015 – pînă în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru al Consiliului de Conducere al ANACIP 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Evaluare, autorizare și acreditarea calității în învățământul profesional,dezvoltare și expertizare a 
cadrului normativ in domeniul asigurării calității 

Numele şi adresa angajatorului Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Învățământul profesional 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Evaluare, autorizare și acreditarea calității în învățământul profesional,dezvoltare și expertizare a 
cadrului normativ in domeniul asigurării calității 

Perioada Ianuarie 2011-februarie 2016, pînă în prezent  

Funcţia sau postul ocupat vice-rector studii, conferenţiar cumul 

Activităţi şi responsabilităţi principale elaborarea politicii instituționale în domeniul asigurării calității; coordonarea proiectării curriculare, 
organizarea și monitorizarea procesului de studii activitate didactică științe economice - economia și 
marketingul serviciilor, cercetări de marketing, activitate de cercetare în problemele managementului 
și asigurării competitivității învățământului superior, dezvoltarea durabilă a economiei pentru 
societatea globală a cunoașterii. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 52, Vlaicu Pârcălab, MD 2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior, Vice-rector studii 

Perioada Mai 2013-Decembrie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Consultant național 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asistență Guvernului în implementarea agendei de reformă  a Sistemului Educațional din Republica 
Moldova, Sporirea capacității Ministerului Educației de analiză și elaborare de politici educaționale 
convergente cu politicile și standardele europene; Acordarea suportului în procesul de negociere și 
implementare a Acordului de Asociere; Suport consultativ în domeniul promovării drepturilor omului, 
democratizare și buna guvernare; Realizarea expertizei cadrului normativ pentru asigurarea 
convergenței standardelor europene, dezvoltarea de politici pentru modernizarea sistemului, analiza 
sistemului de indicatori, tendințe și evaluarea impactului politicilor educaționale. Consilierea Ministrului 
Educației. 

Numele şi adresa angajatorului PNUD- EUHPALM Ministerul Educației, 1, Piaţa Marii Adunări Naţionale, MD-2033, Chişinău, 
Republica Moldova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Organizație Internațională, Administrare publică, Expertiză în politici educaționale 

Perioada Februarie 2010-Mai 2013 

Funcţia sau postul ocupat consultant  

Activităţi şi responsabilităţi principale Analiza de politici şi a impactului regulator, elaborarea propunerilor de politici şi dezvoltare a cadrului 
legislativ pentru ameliorarea competitivităţii şi îmbunătăţirea mediului de afaceri, consilierea vice prim 
ministrului, ministrul economiei. 

Numele şi adresa angajatorului Banca Mondială, Proiect Ameliorarea Competitivității Ministerul Economiei a Republicii 
Moldova, 1, Piaţa Marii Adunări Naţionale, MD-2033, Chişinău, Republica Moldova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Organizație Internațională, Administrare publică, Expertiză în politici de ameliorarea a competitivității 

Perioada Ianuarie 2010- Ianuarie 2011  

Funcţia sau postul ocupat conferenţiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale activitate didactica, Discipline: Cercetări de marketing, Sondaje, Marketing pentru ciclul I , Licență și 
ciclul II Master. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică a Moldovei, 168, Ştefan cel Mare Blvd., MD 2004, Chişinău, Republica 
Moldova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Învățământ superior 

  

Perioada Noiembrie 2007-Septembrie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele Culturii, Învățământului şi Ştiinţei 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Analiza impactului cadrului legislativ și elaborarea de propuneri de politici sau modificare a 
cadrului normativ în domeniile educație, știință, tineret, cultură, turism, sport; 

 Avizarea/Expertiza actelor legislative și documentelor de politici în domeniile de competenţă; 

 Cercetarea și elaborarea rapoartelor privind recomandărilor organizațiilor Europene și 
Internaționale, bunele practici internaționale în domeniile de competență; 

 Identificarea și promovarea bunelor practici naționale în domeniile de competență. 

Numele şi adresa angajatorului Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova, 154, Ştefan cel Mare, blvd. MD-2073, Chişinău,  
Republica Moldova 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrare publică   
  

Perioada Februarie 2004-Noiembrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Viceministru al educaţiei şi tineretului 

Activităţi şi responsabilităţi principale Analiza, cercetarea, monitorizarea, elaborarea şi expertiza politicii şi a cadrului regulator în domeniul  
Învățământului superior, VET, formarea continuă, învățământ general, relaţii internaţionale: 

 Elaborarea modificărilor la Legea Învățământului pentru implementarea structurii bazate pe 3 
cicluri a Învățământului Superior; legea cu privire la Nomenclatorul domeniilor de formare 
profesională în conformitate cu ISCED 1997 

 Dezvoltarea cadrului normativ pentru implementare prevederilor procesului Bologna (Plan cadru 
pentru elaborarea programelor de licență și master; implementarea sistemului de credite de studii 
ECTS; cadrul normativ privind acordarea de facilități studenților ș.a) 

 participare la elaborarea proiectului Codului Educației 

 Contribuție la elaborarea capitolelor în documentele de politici: Strategia pentru Dezvoltarea 
Națională 2008-2022, strategia Tineretului 2009-2013, Planul de Acțiuni RM-UE; Strategia pentru 
modernizarea Educației, Strategia pentru reducerea sărăciei SCERS, Cadrul de Cheltuieli pe 
termen mediu în domeniul educației, Strategia Reformei Administrației Publice Centrale, 
domeniul educație; manager executiv a 2 proiecte a Băncii Mondiale: FTA  asigurarea accesului 
la servicii de calitate în educația preșcolară  și Abilitarea Socio-Economică a Tinerilor. 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educaţiei şi Tineretului, 1, piaţa marii Adunări naţionale, MD-2033, Chişinău, Republica  
Moldova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrare publică 
  

Perioada Noiembrie 1991-Februarie 2004,  din Februarie 2004-Septembrie 2015 cumul  

Funcţia sau postul ocupat Șef catedră Marketing (2003-2004), conferenţiar 

Activităţi şi responsabilităţi  activitate didactică, Discipline: Marketingul serviciilor, Marketing Turistic, Marketing pentru ciclul I 
Licență și Ciclul II Master 

Numele şi adresa angajatorului  Academia de Studii Economice din Moldova, 61, Bănulescu-Bodoni., MD 2005, Chişinău, RM 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învățământ superior 

  

Perioada Septembrie 1990-Noiembrie 1991 

Funcţia sau postul ocupat Metodist, Facultatea Economia Comerțului 

Activităţi şi responsabilităţi  Elaborarea suporturilor metodice și consilierea studenților, organizarea și monitorizarea procesului de 
studii la nivel de facultatea, întocmirea rapoartelor și prezentarea conducerii propunerilor pentru 
ameliorarea calității   

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Economia Comerțului, str. A. Mateevici 60, 
Chișinău , Republica Moldova MD-2009,  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Higher education institution 
  

Perioada August 1987-August 1990 

Funcţia sau postul ocupat Economist cercetător 

Activităţi şi responsabilităţi Activitatea în echipă de cercetători orientată spre: 

 Analiza şi previziunea pieţii,  

 cercetarea problemelor socio-economice a cererii, 

 elaborarea strategiei naționale de dezvoltarea a politicii industriale a sortimentului în industria 
textilă 

 dezvoltarea normelor raționale de consum și realizarea studiilor pentru determinarea 
particularităților antropometrice a consumatorilor naționali 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetare a Conjuncturii Pieţei şi Cererii, departamentul problemelor socio-economice a 
consumului, str. Luceafărul, Chişinău, Republica Moldova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Institut de cercetări științifice 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1998-2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenţă în Limbi Moderni  
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

translator 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de stat a Moldovei, Institutul de Studii Continui, Chişinău, Republica Moldova 

Nivel de studii conform clasificării 
internaționale 

ISCED 6 

  

Perioada 1993-1997 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor în ştiinţe economice  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei: Evaluarea mediului concurenţial şi elaborarea strategiilor de dezvoltare a 
competitivităţii în viziunea de marketing 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Moldova, 61, Bănulescu-Bodoni, MD-2005, Chişinău, Republica 
Moldova 

Nivel de studii conform clasificării 
internaționale 

ISCED 8 

  

Perioada 1983-1987 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Studii Superioare în economie  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economia, organizarea şi gestiunea comerţului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea de Stat din Moldova, 60, A.Mateevici, MD-2009, Chişinău. Republica Moldova        

Nivel de studii conform clasificării 
internaționale 

ISCED 7 

  

Studii continuie/dezvoltare 
profesională 

 

Perioada 2015 

Titlul calificării obținute Seminar de formare în domeniul evaluării și acreditării instituționale și de program în învățământul 
superior 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Organizarea activității Agenției naționale pentru Asigurarea calității în Învățământul Superior 
Organizarea evaluării instituționale și de program 
Organizarea vizitelor de evaluare 
Elaborarea raportului și luarea deciziilor de acreditare 

Numele, tipul și adresa instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

EKKA, Agenția Estoniană pentru Asigurarea Calității în parteneriat cu Ministerul Educației al Republicii 
Moldova 

Nivelul de calificare în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Formare continuă 

  

  

Perioada Martie-Aprilie, 2010  

Titlul calificării obținute Program de formare continua: Modernizarea managementului universitar în condițiile globalizării și 
societății cunoașterii 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Noi tehnologii în proiectarea curriculară universitară; promovarea modelului Triple-Helix: parteneriate 
dintre Univeristate-Buisiness-Guvern; Gestionarea universității orientate spre cercetare; Politici și 
modele organizaționale de asigurare a calității la nivel național și internațional, experiența acreditării 
instituționale și de programme în învățământul superior 

Numele, tipul și adresa instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

SUA, Departamentul de Stat, Universitatea Vashington, Universitatea Tehnică Georgia, 
Univeristatea Emory, Universitatea Ann-Arbor, Universitatea CUNY, New-York, 

 Formare Continuă 

  

Perioada Septembrie 2006 

Titlul calificării obținute Program de formare continuă : Consolidarea capacității Administrației Publice Centrale în 
elaborarea de politici și strategii operaționale, armonizarea cadrului legislative național cu cel 
al UE  
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Planificare, analiză, monitorizarea și implementarea politicilor la nivelul administrației publice centrale 
,formare de competențe privind elaborarea de acte normative și analiza efectelor acestora, activitatea 
operațională a administrației publice centrale 

Numele, tipul și adresa instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  Cancelaria de Stat și Școala Superioară a administrației Publice din Letonia, Riga  

Nivelul de calificare în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Formare continuă 

  

Perioada Octombrie 2005 

Titlul calificării obținute Training : E-Governance 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Planificarea și inovarea serviciilor publice în baza implementării ICT,  Particularități ale implementării 
ICT în Managementul Educației  

Numele, tipul și adresa instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  Academy E-Governance, Tallinn,  Estonia 

Nivelul de calificare în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Formare continuă 

  

Perioada February-March 2002 

Titlul calificării obținute Stagiu practic în domeniul Marketingului Ospitalității și Evenimentelor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cercetări de marketing, Planificarea, Organizarea și Managementul Evenimentelor și Produselor 
Hoteliere 

Numele, tipul și adresa instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  Programul departamentului de Stat al SUA Community Connection, Charlotte Convention Centre, 
Holliday In Hotel Chain, North Carolina , USA         

Nivelul de calificare în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Formare Continuă 

  

Perioada Noiembrie 2001 

Titlul calificării obținute Curs de formare Marketing în domeniul Comerțului și Serviciilor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cercetare, Proiectarea și predarea cursului marketingul Serviciilor  

Numele, tipul și adresa instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  Curs oferit în Chișinău, Centrul Japonez al productivității și Dezvoltării Socio-Economice  

Nivelul de calificare în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Formare continuă 

  

Perioada Mai, 2000 

Titlul calificării obținute Curs de formare “ planificarea dezvoltării Durabile a Turismului în Republica Moldova  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metode de cercetare , Procese de planificare și marketing al dezvoltării Destinației Turistice Republica 
Moldova  

Numele, tipul și adresa instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  Curs organizat de OMT și UNDP, Republica Moldova, Chisinau 

Nivelul de calificare în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Formare Continuă 

  

Abilități și Competențe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română  
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel European (*)  Audiere Citire Conversație Discurs oral  

Engleza  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Rusa   
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 
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Franceza  
B1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

  

Abilități și competențe sociale Competențe de elaborare și implementare de politici, acte normative, management la nivel național și 
instituțional în domeniul învățământului superior, inclusiv aspecte ce țin de asigurarea calității.  
Competențe și abilități de comunicare și conlucrare cu persoane de diferite categorii de vârstă, 
ocupații și medii culturale pe care le-am acumulat din experiența didactică și activitatea în 
administrația publică centrală, management executiv a 2 proiecte internaționale.  
Abilitatea de lucru în echipă am dezvolta-o în cadrul  diverselor echipe de cercetare, de expertiză și 
management.  
Abilitățile analitice și de prezentare le-am dezvoltat având oportunitatea de a fi raportor la evenimente 
regionale și internaționale științifice sau dedicate politicii educaționale, în special Conferințele 
Miniștrilor Europeni în domeniul Învățământului Superior(Bergen, Norway; Strasbourg), UNICEF (New 
York)  și alte foruri internaționale și naționale științifice și  publice. 

  

Abilități și competențe 
organizatorice 

Abilitatea de a coordona implementarea proiectelor, de a realiza cercetare în echipă, organizarea 
evenimentelor . 

  

Abilități și competențe IT Capacitatea de a utiliza eficient varii programe Microsoft Office. 
  

Permis de conducere B 
  

Informații suplimentare  Membru al Consiliului provizoriu de Conducere al ANACIP, septembrie 2014 

 Membru al Comisiei de Acreditare a organizațiilor din sfera științei și inovării desemnat prin 
Decretul președintelui Republicii Moldova nr.667 din 11 iunie 2013 privind aprobarea 
componenței nominale a comisiilor CNAA (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.125-129, 
art.414 din 14 iunie 2013) 

 Membru al Comisiei de Experți al CNAA la  domeniul de cercetare Științe Economice 

 Membru  al Consiliului Consultativ al Curții de Conturi a Republicii Moldova 

 Membru al Consiliului Metodic al Agenției Naționale de Turism 
 
Distincții. Gloria Muncii 
Publicații: peste 60 articole științifice și de popularizare în domeniul dezvoltării de politici pentru 
modernizarea și asigurarea calității învățământului superior,  concurență și competitivitate, servicii și 
marketing . 

  

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en

