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Informaţii personale 

 

Nume / Prenume   Cojuhari Andrei 

E-mail(uri) andrei.cojuhari@tem.utm.md 
  

Naţionalitate(-tăţi) moldovean 
  

  

Sex masculin 
  

Stare civilă 
 

Căsătorit 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada - 1954-1960: lector superior la Institutul Pedagogic din Chișinău;                                                                                                                                                                                                    

- 1960-1961: lector superior la Universitatea de Stat din  Moldova;                                                                                                                                                                                                                         

- 1964-1966: lector superior la Universitatea Tehnică a Moldovei;                                                                                                                                                                                                       

- 1966-1968: conferențiar la Universitatea Tehnică a Moldovei ;                                                                                                                                                                                                            

- 1968-2005:  Șef catedră Teorie Economică și Marketing ;                                                                                                                                                                                                                                                       

- 2005-prezent:  profesor universitar la catedra TEM al UTM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Funcţia sau postul ocupat 1954-2015 

Profesor universitar, doctor habilitat în științe economice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Activităţi şi responsabilităţi 

principale  
 

Predare 

Ciclul I Licență.  Cursuri și seminarii susținute:Teorie economică; Doctrine 

economice; Cercetări de marketing; Managementul calității vieții; Economia 

sferei sociale; Relațiile de proprietate.    
Ciclul II Masterat.Cursuri și seminarii susținute:Analiza concurenței și strategii competitive. 

Cercetare în domeniul științelor economice, marketing 

Doctorat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică a Moldovei, mun. Chişinău, 

Bul. Ștefan cel Mare 168 

Facultatea ”Inginerie Economică și Business” 

Catedra „Teorie Economică şi Marketing” 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Învățământ superior și cercetare  

 

Educaţie şi formare  
  

Perioada Universitatea de Stat din Moscova „M.V.Lomonosov”(1953-1954): cursuri de perfecționare în 

domeniul științelor sociale, specialitatea – economie politică;                                                                                                                                                                                   

Calificarea / diploma obţinută 

Numărul, seria diplomei şi anul 

eliberării 

 

Doctorand la Universitatea de Stat din Moscova (1961-1964), specialitatea –economie politică 

și  susținerea În februarie 1964   teza de doctor în economie;                                                                                                                                                                                                                                                  

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Postdoctorand la Univesitatea de Stat din Moscova (1972-1974) și  susținerea în 1983  a tezei 

de doctor habilitat;               



Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participări la forumuri 

științifice:                                                                                                                                                                                                                                            

Internaționale:                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naționale:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participări la activități de 

expertiză   

Cursuri de perfecționare: 

Cursuri de perfecționare a metodelor de sucținere a prelegerilor la disciplina – 

economie politică (1985,Universitatea de Stat din Moscova );     

cursuri de perfecționare în domeniul utilizării raționale a forței de muncă 

(1990, Universitatea de stat din Moscova);        

 

Stagiere:   

Stagiere în cadrul programului TASIS al Uniunii Europene în domeniul 

activității științifice în instituțiile din Portugalia, Belgia și Olanda (august-

octombrie  1997 și elaborarea monografiei „Bazele științelor economice, ” 

1998.      

   

Aspecte ale reformei sociale în R.Moldova. A !X –a sesiune de comunicări 

științifice. Vol. 2. Mai 2000. Editura EMA. Brașov, 2000, p.15-21.   

                                                                                                                                                                                                                    

Societatea comercială mixtă în România și R.Moldova. SIMPE  2000. 

Lucrările simpozionului  de științe economice(10-11 noembrie 2000-

Brașov).Vol 2, p.13-16.               

                                                                                                                                                                                      

Unele elemente atractive ale Romîniei și R.Moldova pentru investitorii străini. 

Conferința inernațională „Ștefan Lupașcu – 2000 (14 octombrie 2000). 

Chișinău, 2001, p. 215-219).                                                                                                                                

Formarea potențialului științific în instituțiile universitare. Conerința 

internațională – „Instruirea și cercetarea: modalități de integrare”(16 aprilie 

2008). ASEM. Chișinău,2008, p. 118-123.    

                                                                                                                                                                                                                 

Strategia dezvoltătii sferei sociale în R.Moldova. Conferința științifică 

jubeliară. Chișinău,UTM. 1999.    

                                                                                                                                        

Tendințele în evoluția agenților economici. Conferința științifică de totalizare 

a activității științifice.Chișinău. AIDE. 2003.           

                                                                                                                                                                                

Globalizarea ca megatendință   economică. Conferința tehnico-științifică 

jubiliară a colaboratorilor, doctoranzilor și studenților (8-9 octombrie 2004). 

UTM. Chișinău, 2004.    – Dezvoltarea infrastructurii sociale a Republicii 

Moldova în contextul integrării ei în UE. Conferința  tehnico-științifică a 

colaboratorilor UTM. Chișinău, 2015, v.3, p.431436;   

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Abordări conceptuale privind ocuparea forței de muncă. Conferința 

internațională. ASEM, 2015.             

Membru Comisiei de Experți a CNAA din R.Moldova,la specialitățile 

economice:  521.01; 521.03.                                                                                                                                                                                                                                                         

Premii,  mențiuni, distinații și titluri onorifice:                                                                                                                                                                  

- ordinul „Semnul de Onoare”(1967);                                                                        

- ordinul „Gloria Muncii”, 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- titlul onorific „Lucrător Emerit al Școlii Superioare din Republica 

Moldova”(1980);                                                                                                                         

- laureat al Premiului „Personalitatea anului” în categoria „Onoare și 

demnitate”, 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- titlul onorific -  academician  IUNESCO (2003).                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba(i) maternă(e) Româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba rusă  
C2 

Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 

experimentat 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă  

Abilități de comunicare  

Onestitate, confidențialitate, altruism   

Capacitate de adaptare rapidă la un mediu nou de lucru sau de viață  

 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Capacitate de analiză și sinteză  

Capacitate de abordare multi și interdisciplinare  

Capacitate de adaptare la domenii noi  
 

  

  
 

  
 

 

 

LISTA LUCRĂRILOR 

ŞTIINŢIFICE, ŞTIINŢIFICO-METODICE, DIDACTICE 

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE 

 

Monografii  - 8, inclusiv:                                                                                                                                                                                            

*   Dezvoltarea sferei neproductive în Moldova. Editura „Cartea Moldovenească”. Chișinău, 1973,  10,7 c.t.                                                                                                                                                                                                                                                    

*   Dinamica venitului național în Moldova. Editura „Cartea Moldovenească”. Chișinău, 1976,  7,6 c.t.                                                                                                                                                                                                                                                                      

*   Problemele reproducției forței de muncă în sfera neproductivă. Editura „Cartea Moldovenească”. Chișinău, 

1981,  9,9  c.t.                                                                                                                                                                                          

*   Pentru binele poporului. Editura „Cartea Moldovenească”. Chișinău, 1983, 13,0  c.t.(coautori: V.Hohlov,  

V.Acului).                                                                                                                                                                                                                                                                                   

*   Bazele științelor economice”. TACIS. Chișinău, 1998,  12 c.t.                                                                                                                                                                                                                                                             

*   Teoria și practica societăților mixte. UTM. Chișinău,  2001, 8,74 c.t. (coautor            M. Bârca).                                                                                                                                                                                                                                             

*   Sfera social-culturală a Moldovei:  situația și problemele ei de dezvoltare.   Chișinău, 1993, 4,5 

c.t.(coautori: V Hohlov,  A.Rojco).                                                                                                                                                                                                                     

*   Reformarea mecanismului economic  a sferei social-culturale din Republica Moldova. Chișinău, 1994,  4,5 

c.t. (coautori: V.Hohlov,  A.Rojco).                                                                                                    

 

Articole în reviste de circulație internațională și națională:                                                                                                                                                            

*   Perfecționarea dirijării economice în sfera social-culturală. Rev. Administrarea publică , nr.2. Chișinău 

1995, 0,4 c.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

*   Problemele dezvoltării sferei social-culturale.  Rev. Administrarea publică,  nr.2.                                                                                                                         

Chișinău, 1996,  o,4 c.t.                                                                                                                                                                                                             

*   Consecințele economice ale neoliberalismului contemporan. Rev. Administrarea publică, nr. 1-2. Chișinău,  

1998, 1,0 c.t.                                                                                                                                                *   

Structura și dinamica investițiilor străine directe în România și R.Moldova. Studii de cercetări economice.Vol. 

XXX. Cluj-Napoca. 2001, 1,0 c.t.                                                                                                                                                                                    

*   Businessul și instituția lobismului. A  X-a Sesiune de comunicări științifice. Brașov, 2001,  0,4 c.t. (coautor 

E.Feuraș).                                                                                                                                     

*   Particularitățile finanțelor publice ale R.Moldova în contextul  cerințelor „Cartei Europene”. ASEM. 

Chișinău, 2004, 0,7 c.t. (coautor T.Manole).                                                                                                               

*   Decentralizarea financiară în contextul globalizării.  Rev. Administarea publică.                                                                                                                                         

Nr.4. Chișinău, 2004, 0,8 c.t. (coautor T.Manole).                                                                                                                                                                                                      

*   Formele de modificare a integării economice a capitalului industrial cu cel bancar. Rev. Meridianul 



ingineresc, nr.3. UTM. Chișinău 2003, 0,4 c.t. (coautor T.Lâsâi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

*   Tendințe în activitatea investițională a R.Moldova. Revista Economică, nr.4. Sibiu-Chișinău,  2004, 0,5 c.t. 

(coautor T.Manole).                                                           

*   Principiile de formare a potențialului științific în instituțiile universitare.  Rev. Economica, nr.3  .Sibiu-

Chișinău, 2006, 0,4 c.t.                                                                                                                                                                                     

*   Impactul remitențelor asupra țărilor gazde.  Rev. Meredianul ingineresc, nr.1.                                                                                   

UTM. Chișinău,  2008, 0,3 c.t. (coautor A.Moraru).                                                                                                 

*   Unele aspecte privind nivelul de trai în R.Moldova.  Rev. Economica, nr.4. Chișinău,  2008,  0,4 c.t.                                                                                                                                                                   

*   Elaborarea conceptului managementului calității vieții.  Rev. Economica, nr.2.                                               

Chișinău,  2011, 0,8 c.t.(coautor S.Gorobievschi).                                                                                      *   

Corelarea dintre sistemul de educație a tineretului și piața muncii în R.Moldova (coautor C.Caușan)..Revista 

Economie și sociologie, nr.4, p.78-85. Chișinău, 2013.                                                                                                              

*    Aspecte conceptuale privind piața muncii și  reflectarea ei în R.Moldova (coautor L. Dorofeev). Revista 

Economica, nr.3, p.59-69. Chișinău, 2014.                                                

*   Dezvoltarea infrastructurii sociale a R.Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană. În: 

Conferința tehnico-științifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenților UTM. Vol.3, p.431-436. Chișinău, 

2015. 

                                                                                                                                                                                                                             

Participări  la  foruri  științifice  internaționale și naționale:                                                                                                                                                                                                                                            

*   Aspecte ale reformei sociale  În R.Moldova. A  IX-a sesiune de comunicări științifice. Vol. 2.  Mai  2000  

Brașov.                                                                                                                                                                                                                              

*   Societatea comercială mixtă în România și R.Moldova.  SIMPEC  2000. Lucrările simpozionului de științe 

economice (10-11 noembrie 2000, Brașov).                                                                                                                                     

*   Unele elemente atractive ale României și R.Moldova pentru investitorii străini.                                                                   

Conferința internațională „Ștefan Lupașcu-2000 (14 octombrie 2000),Chișinău.                                                                                                                                                             

*   Finanțele publice locale în contextul reformei administrativ-teritoriale în R.Moldova: confruntări 

(probleme) și realizări.  Conferința științifică  internațională.  Sibiu, 2004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

*   Formarea potențialului științific în instituțiile universitare. Conferința internațională - instruirea și 

cercetarea: modalități de integrare (16 aprilie 2008). ASEM, Chișinău, 2008.                                                                                                                                                                                                            

*   Strategia dezvoltării  sferei sociale în R.Moldova.   Conferința științifică jubiliară.Chișinău, UTM, 1999.                                                                                                                                                                                                                       

*   Tendințele  în evoluția agenților economici.  Conferința științifică de totalizare a activității științifice. 

Chișinău.AIDE, 2003.                                                                                                                                                                               

*   Globalizarea ca megatendință economică. Conferința tehnico-științifică jubiliară a colaboratorilor, 

doctoranzilor  și studenților (8-9 octombrie 2004).UTM, Chișinău, 2004.                                                                                                                                                              

*   Abordări conceptuale privind ocuparea forței de muncă.  În: Materialele conferinței internaționale. ASEM. 

Chișinău, 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

          LUCRĂRI  METODICO-DIDACTICE:                                                                                                                                                                                                          

Manuale – 8, inclusiv:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

*   Bazele teoriei economice. Manual. „Universitas”. Chișinău, 1993, 14,25 c.t. (coautor V.Umaneț).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
*   Teorie economică și doctrine economice. Chișinău, UTM, 2000, 8,75 c.t.                                                                                                           

*   Doctrine economice moderne și contemporane. Chișinău, 2001, 17,5 c.t.                                                                                 

*   Teorie economică.Chișinău, UTM, 2004, 14,5 c.t. (coautori: T.Manole, T.Grunzu).                                                                                                                                                                                                                                                                                 

*   Cercetări de marketing. Evrica. Chișinău, 2006,    16,5 c.t.                                                                                                                                                                               

*   Teorie economică.  UTM. Chișinău,  2012, 26,0 c.t. (coautor V.Childescu).                                                       

*   Teorie economică. Aplicații practice.UTM, Chișinău, 2013 (coautori: V.Childescu, T.Munteanu, V.Cupcea);                                                                                                                                                                                                                                

*   Istoria și metodologia cercetării economice. UTM, 2014 (format electronic),                                                                                                                                                                                                        

Alte lucrări metodico-didactice:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

*   Tendințele de globalizare a economiei mondiale. Monografia: „Internaționalizarea  activității  economice. 

UTM. Chișinău, 2004, 2,0 c.t.                      

*   Evoluția sectorului public și reglarea de stat a activității economice.  UTM. Chișinău,  2004,  2,5 c.t. 

(coautor T.Manole).                                                                                                                         

*    Evoluția și unele abordări metodologice  ale reformării relațiilor de proprietate.                                                                                                                  

UTM. Chișinău, 2007, 2,25 c.t.(coautor V.Childescu).                                                                                                                                                                                                                                   

*   Întroducere în obiectul de studii al teoriei economice. UTM. Chișinău, 2007, 3,0 c.t. (coautor T.Lâsâi).       
 

 


