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CURRICULUM VITAE 
__________________________________________________________________ 
Caraganciu Anatolie     
    
Data naşterii 9 ianuarie 1957 
 e-mail: anatol.caraganciu@ulbsibiu.ro 
 
 
STUDII  UNIVERSITARE ŞI POSTUNIVERSITARE  
(inclusiv cursurile de specializare, reciclare ): 
 
1999 Cursurile Băncii Mondiale "Aspecte sociale ale politicii industriale în ţările 

de tranziţie", Irlanda, Dublin, diploma de absolvire 
1997 Universitatea de Stat a Statului Georgia, SUA, Atlanta, stagiar, elaborată şi 

susţinută cercetarea "Politica industrială în ţările de tranziţie. Studiul de caz 
Republica Moldova" 

1993 Şcoala de reciclare a Departamentului de Agricultură al SUA, Washington 
DC, curs de contabilitate managerială şi bugetară, cursant, diplomă de 
absolvire 

1990-1991 Institutul Central Economico - Matematic al Academiei de Ştiinţe al 
URSS, doctorand, diploma de doctor habilitat în ştiinţe economice obţinută 
în 1996 (domeniul economie)  

1983-1985 Institutul Central Economico - Matematic al Academiei de Ştiinţe al 
URSS, doctorand, diploma de doctor în ştiinţe economice (domeniul 
economie) 

1974-1979 Universitatea de Stat din Chişinău, facultatea de matematică şi cibernetică, 
specializarea în matematica aplicată, student, diploma a fost susţinută cu 
nota "excelent" 

  
ACTIVITATEA PROFESIONAL Ă DE BAZĂ: 
 
2000-prezent 
1994 – 2009 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, profesor 
Academia de Studii Economice din Moldova, profesor universitar 

1997-2006 • şef catedră "Bănci şi Burse de Valori" 
      1994-  1996 • prorector cu activitatea ştiinţifică 
1993-1994 Ministerul Finanţelor, Departament "Perfecţionarea mecanismelor 

financiar-bancare", şef-adjunct 

1992- 1993 Institutul Naţional de Cercetări Economico - Financiare al Academiei de 
Studii Economice din Moldova, director 

1985-1991 Institutul de Planificare a Comitetului de Stat pentru Planificare pe lângă 
Guvernul Republicii Moldova, colaborator ştiinţific superior, şef de 
laborator "Perfecţionarea mecanismului  economic" 

1981-1985 Institutul de Economie al Academiei de Ştiinţe din Moldova, cercetător 
ştiinţific stagiar 

1979-1981 Institutul Politehnic din Chişinău, Catedra "Tehnica de calcul", inginer-
programator 

  
ACTIVITATEA PEDAGOGIC Ă: 

 
2000- prezent • Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, Facultatea de ştiinţe economice. 

Curs „Economia şi gestiunea întreprinderii”, "Eficienţa şi finanţarea 
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investiţiilor în comerţ, turism, servicii", „Investiţii internaţionale” 
1992-2009 Academia de Studii Economice din Moldova, facultatea Finanţe. Curs 

"Eficienţa şi finanţarea investiţiilor", „Gestionarea portofoliilor de 
investiţii”, „Moneda şi credit”,  „Modelarea proceselor financiare”  

1985-1992 Universitatea de Stat din Chişinău, facultatea de economie. Curs    
"Modelarea proceselor economice"  
 

 Editarea  manualelor  pentru cursurile: 
 

  „Moneda şi credit”, „Investiţii internaţionale”, „Piaţa de capital şi 
operaţiuni de bursă” -   în colective de autori, precum şi de unul singur -  
„Eficienţa şi finanţarea investiţiilor”, „Gestionarea portofoliilor de 
investiţii”, „Modelarea proceselor financiare”, „Cibernetica economică”;  
  

 Conducerea tezelor de doctorat: 
 

2001- prezent Universitatea Lucian Blaga, (Sibiu), Facultatea de ştiinţe economice 
1996-2010 Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova,  Institutul de Economie, 

Finanţe şi Statistică 
1992-2009 Academia de Studii Economice din Moldova , facultatea Finanţe 
  
 De obicei tutelez 12-15 doctoranzi. Până la momentul actual sub 

conducerea mea s-au susţinut 37 teze de doctor în ştiinţe economice (15 în 
România), inclusiv 3 de doctor habilitat;   

  
ACTIVITATEA ADMINISTRATIV Ă: 
 
1997-2006 Şef catedră "Bănci şi Burse de Valori"     

1994-1997 Prorector cu activitate ştiinţifică al Academiei de Studii Economice din 
Moldova  

1993-1994 Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, Departamentul 
"Perfecţionarea mecanismelor financiar-bancare", şef-adjunct  

1994- 2006 Membrul Senatului al Academiei de Studii Economice din Moldova 

1992-1993 Institutul Naţional de Cercetări Economico - Financiare, director 
1991-prezent Preşedintele Centrului Internaţional de Cercetare a Reformelor Economice  
1987-1990 Institutul de Planificare a Comitetului de Stat pentru Planificare pe lângă 

Guvernul Republicii Moldova, şef de laborator "Perfecţionarea 
mecanismului economic"  

  
ACTIVITATEA ŞTIIN ŢIFIC Ă DE CERCETARE: 
 
2006 - 2009 Conducător ştiinţific al Proiectului „Elaborarea instrumentarului de analiză 

a influenţei sistemului financiar-monetar asupra economiei reale” 
(2006 – 2010)”, inclus în Comanda de stat 
 

2008 - 2009 Director al grantului internaţional pentru realizarea proiectului „Elaborarea 
modelelor econometrice pentru analiza dinamicii export-import în cadrul 
dezvoltării durabile a Republicii Belarus şi Republicii Moldova, finanţat de 
Academia de Ştiinţe a Moldovei.  
 

2008 Monografia “Investiţii internaţionale”,  doi coautori, coordonarea mea 
2006 Monografia „Remitenţi şi remitenţe în contextul creşterii economice”, 
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colectiv de autori în coordonarea mea 
2006 Monografia „Economia în schimbare”, colectiv de autori în coordonarea 

mea 
2006 Monografia " Investiţii: teorie şi aplicaţii practice (investiţii financiare)" 
2006 Monografia " Investiţii: teorie şi aplicaţii practice (investiţii reale)" 
2006-2007 Conducător ştiinţific al Proiectului „Elaborarea mecanismelor şi metodelor 

de stimulare a creşterii economice, de reducere a sărăciei şi de îmbunătăţire 
a calităţii vieţii în contextul SCERS”, inclus în Programul de Stat 

2006 Director al grantului internaţional pentru realizarea proiectului „Elaborarea 
strategiei de dezvoltare a industriei Republicii Moldova până în 2015”, 
finanţat de „Fundaţia Soros ” 

2006 Membru de echipă al grantului internaţional pentru realizarea proiectului 
„Elaborarea şi editarea buletinului analitic trimestrial”, finanţat de 
„Fundaţia Soros ” 

2004 Lucrare indexată în baza de date internaţională, "Industrial Restructuring 
and Policy Issues in the Republic of Moldova" 

2004 Membru de Onoare al  Institutului Naţional de Cercetări Economice al 
Academiei Române 

2001 Monografia „Instrumentariul de analiză a proceselor financiare” 
1997 - 1999 Politica industrială şi restructurarea în Republica Moldova. Cercetarea 

comună cu colegii  din Universitatea de Stat din Moscova, Universitatea 
Heriot-Watt din Edinburgh, Universitatea Maine-la-Valee din Paris 

1998 Obţinerea titlului de profesor la catedra "Bănci şi Burse de Valori" al 
Academiei de Studii Economice din Moldova 

1997 Director al grantului naţional pentru realizarea proiectului din cadrul 
Comenzii de Stat a Guvernului Republicii Moldova „Elaborarea 
mecanismului de restructurare a întreprinderilor industriale în Republica 
Moldova” 

1996 Susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe economice "Consecinţele 
impactului financiar asupra activităţii unităţilor economice" 

1996 Monografia "Bazele metodologice ale analizei mecanismului financiar" 
(coautor Gh.Iliadi - 50%) 

1996 Director al grantului internaţional “Organizarea trainingului pentru 
absolvenţii Universităţii din Comrat în scopul iniţierii propriei afaceri, 
finanţat de „Fundaţia Eurasia” 

1995 Director al grantului internaţional pentru realizarea proiectului 
„Perspectivele dezvoltării întreprinderilor industriale din zona de Sud a 
Moldovei”, finanţat de „Fundaţia Eurasia” 

1994 Director al grantului internaţional pentru realizarea proiectului „Crearea 
bazei informaţionale pentru actele legislative ale Parlamentului Găgăuziei”, 
finanţat de „Fundaţia Eurasia” 

1994 Director al grantului naţional pentru realizarea proiectului din cadrul 
Comenzii de Stat a Guvernului Republicii Moldova „Cercetarea influenţei 
sistemului fiscal asupra comportării agenţilor economici” 

1994 Director al grantului naţional pentru realizarea proiectului din cadrul 
Comenzii de Stat a Guvernului Republicii Moldova „Simularea factorilor 
perturbatorii ai ecosistemului  naţional” 

1993 - 1994 Conducător ştiinţific şi executor responsabil a Comenzii de Stat 
„Elaborarea programului de Stat de combatere a şomajului în Republica 
Moldova”  (comanda Ministerului Muncii) 

1992 - 1995 Conducător ştiinţific şi executor responsabil a Comenzilor de Stat în 
domeniul perfecţionării mecanismului financiar-bancar 
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1992 Concepţia alternativă a mecanismului economic a Republicii Moldova 
(prezentată Guvernului Republicii Moldova) 

1992 Director al grantului naţional pentru realizarea proiectului din cadrul 
Comenzii de Stat a Guvernului Republicii Moldova „Elaborarea modelului 
similar al fluxurilor financiare naţionale” 

1992 Director al grantului naţional pentru realizarea proiectului din cadrul 
Comenzii de Stat a Guvernului Republicii Moldova „Elaborarea proiectului 
Legii cu privire la impozitarea băncilor şi a operaţiunilor cu hârtii de 
valoare” 

1992 Membru de echipă al grantului naţional pentru realizarea proiectului din 
cadrul Comenzii de Stat a Guvernului Republicii Moldova „Cercetarea 
problemelor integrării economice a Republicii Moldova cu România” 

1990 Concepţia alternativă a autofinanţării Republicii Moldova (prezentată 
Guvernului Republicii Moldova) 

1990 Monografia „Simulările proceselor economice la calculator (în limba 
rusă)”    

1987 - 1990 Conducător ştiinţific şi executor responsabil a Comenzilor de Stat în 
domeniul perfecţionării mecanismului economic 

1988 Obţinerea titlului de colaborator ştiinţific superior 
1985 Susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice "Dirijarea operativă în 

sistemul de modele al obiectului economic de producere" 
  
1983 - prezent Peste 80 de publicaţii, inclusiv 5 monografii, 5 manuale, peste 20 de lucrări 

de cercetare la Comanda de Stat şi granturi 
  
 
ACTIVIT ĂŢI   SUPLIMENTARE: 
 
2008- 2009  Redactor-şef al revistei de teorie şi practică economică "Concurenţa" 
2006 - 2010 Membru colegiului de redacţie „Analele Universităţii Bucureşti” 
2006 - 2008 Membru colegiului de redacţie „Lex of Science”, Universitatea Bucureşti 
1999 -2009 Redactor-şef al revistei de teorie şi practică economică  "Revista 

Economică"  - organul Centrului Internaţional de Cercetare a Reformelor 
Economice 

1995 - 2000 Redactor-şef al revistei de teorie şi practică economică "Economica" - 
organul Academiei de Studii Economice din Moldova 

1995 - 2000 Redactor-şef al revistei de teorie şi practică economică "Economie şi 
Finanţe" - organul Guvernului Republicii Moldova 

1994 - 1996 Membru Consiliului Economic pe lângă Guvernul Republicii Moldova 
1992 - 2002 Membru a Consiliului de Experţi pe lângă Comisia Naţională pentru Valori 

Mobiliare 
1992 - 1996 Membru a Consiliului de Experţi pe lângă Ministerul Economiei şi 

Reformelor 
1991 - prezent Preşedintele Centrului Internaţional de Cercetare a Reformelor Economice 

- organizaţie non-guvernamentală de cercetare şi propagare a reformelor 
economice 

  
ORGANIZAREA CONFERIN ŢELOR ŞI MESELOR ROTUNDE: 
 
2006 - 2008 Membrul comitetului organizatoric al conferinţelor ştiinţifice internaţionale 

organizate de Institutul de economie, finanţe şi statistică al AŞM 
2006 Masa rotundă     cu        reprezentanţii  Fondului Monetar în Republica 
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Moldova 
2006 Masa rotundă cu  Organizaţia Internaţională a Migraţiei cu genericul 

"Impactul remitenţelor asupra creşterii economice" 
1999 Conferinţa absolvenţilor programelor academice din SUA. Chişinău. 

Partener IREX SUA pe lângă Guvernul SUA. Organizaţie-gazdă - Centrul 
Internaţional de Cercetare a Reformelor Economice 

1995 - 1998 Mese Rotunde bilunare pe problemele actuale a economiei naţionale a 
Republicii Moldova. Partener - Banca Mondială. Chişinău. Organizaţie-
gazdă - revista "Economie şi Finanţe” 

1992 - 1996 Simpozioanele moldo-române de cercetare economică. Partener - Institutul 
Naţional de Cercetări Economice al Academiei Romane. Chişinău -  
Bucureşti. Organizaţia - gazdă - Institutul Naţional de Cercetări Economico 
- Financiare, Centrul Internaţional de Cercetare a Reformelor Economice 

1992 Promovarea comerţului extern a Republicii Moldova. Partener - Institutul 
de Economie Mondială al Academiei Romane. Chişinău. Organizaţie-
gazdă - Centrul Internaţional de Cercetare a Reformelor Economice 

 
 
 
 


