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Data (ziua, luna, anul) şi locul naşterii-04.08.1973, s.Vânatori, Nisporeni
Anul de când activează la UCCM-1997
Funcţia ocupată în prezent la UCCM – doctor conferenţiar universitar Catedra
”Economie şi administrare”
Grad(e) ştiinţific(e), anul conferirii- doctor 2002.
Teza de doctor: denumirea în original, anul şi locul susţinerii (instituţia, ţara) – Aspecte
de influenţă a barierelor comunicaţionale în cadrul societăţilor pe acţinui. UAM, Chişinău,
Moldova 2001.
Titlul(ri) ştiinţifico-didactic(e), anul conferirii-Conferenţiar universitar, 04.06.2007
Studii (anii, instituţia):
- Medii : 1980-1990, Şcoala medie s.Vânatori, Nisporeni.
- Medii de specialitate: 1991-1993: Colegiul Cooperatist din Moldova
- Superioare: 1993-1997, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova.
- Doctorat: 1997-2000, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Institutul
Cercetări Economiece.
Domeniul ştiinţific de activitate (de indicat domeniul, direcţia sferei de cercetare) –
08.00.05. Economia şi Management, Managementul în industrie.
Experienţa profesională (instituţia, anii, funcţiile în care aţi activat anterior angajării la
UCCM): 1997-2002 - lector, asistent, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova,
2002-2007 doctor, conferenţiar universitar catedrea Economie şi administrare, decan
Facultatea Management şi Drept, UCCM, 2007- prezent doctor, conferenţiar conferenţiar
universitar catedrea Economie şi administrare, UCCM.
Lucrări ştiinţifice (în total):- 46
- Monografii - 1
- Articole - 22
Lucrări ştiinţifico-didactice (în total) - 8
- Ghiduri şi indicaţii metodice - 1
Numărul total al lucrărilor publicate:
- În reviste de specialitate - 6
Cărţi de autor sau articole fundamentale (5 denumiri mai importante),
Monografia – ”Comunicarea managerială”, ”Grafema-Libris”, Chişinău, 2003, 8,68 c.a.,
Note de curs - „Bazele managementului” ASEM, Chişinău 2006, 20,6 c.a.
Indicaţii metodice - ” Istoria şi teoria cooperaţiei de consum” CEP USM, Chişinău 2005 6,5
c.a.
Note de curs - „Management” CEP USM, Chişinău 2008, 13 c.a.
Note de curs - „Istoria şi teoria cooperaţiei de consum”, CEP USM, Chişinău 2008, 7,8 c.a.
Note de curs - „Management” UCCM, Chişinău 2014, 19,6 c.a.
Note de curs - „Istoria şi teoria cooperaţiei de consum”, UCCM, Chişinău 2014, 10,7 c.a.
Cursuri universitare predate la UCCM (denumirea cursurilor)
1. Istoria şi teoria cooperaţiei de consum,
2. Management,

3. Managementul comercial,
4. Comunicarea în afaceri –licenţa,
5. Psihologia conducerii,
6. Management în afaceri – masterat.
Membru în consilii ştiinţifice, seminare de profil, în consilii ştiinţifice specializate de susţinere a
tezelor de doctorat (denumirea consiliilor), în comisiile de experţi din ţară şi de peste hotare
(denumirea)
1. membru SŞP, ULIM şi UCCM pe specialitatea 08.00.05. Economie şi Management în
ramură, (2012-prezent).
Referent al tezelor de doctorat (numărul)- 5
Adresa electronică, elenagraur73@mail.ru
Cunoaşterea fluentă a limbilor străine (fără dicţionar) - rusa, franceza.

