
Curriculum Vitae 
Europass 

 
Informaţii personale 

Nume / Prenume 
E-mail(uri) 

Starea civilă 

 
BÂRDAN Veaceslav 
veaceslav.bardan@tem.utm.md 
Căsătorit, 3 copii 
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Perioada 

Funcţia şi postul ocupat 
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Tipul activităţii sau domeniul de activitate 
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Funcţia şi postul ocupat 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau domeniul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia şi postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau domeniul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia şi postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau domeniul de activitate 

 

Conferenţiar universitar (Atestat Seria CU, Nr. 0984) 
 
 

 
2012 (februarie) - prezent 
Şef catedră Teorie economică şi Marketing 
Universitatea Tehnică a Moldovei 
Activitate administrativă şi didactică 
 
2010 (august) – 2012 (iunie) 
Prodecan facultatea Ştiinţe economice 
Universitatea de Stat din Moldova 
Responsabil pentru anii I şi II al ciclului licenţă 
 
2008 (august)- prezent 
Lector superior universitar, Conferenţiar universitar 
Catedra Economie, Marketing şi Turism (fosta Marketing şi relaţii 
economice internaţionale), USM 
Activitate didactică 
 
2003 (august) – 2008 (august) 
Lector superior universitar 
Catedra Ştiinţe ale solului, geografie şi geologie, USM 
Activitate didactică 
 
2003 (august) – 2008 (august) 
Lector superior universitar 
Catedra Economie generală şi relaţii economice internaţionale, 
USM 
Activitate didactică 
 
2003 (ianuarie) – 2006 (septembrie) 
Prodecan facultatea Ştiinţe economice 
Universitatea de Stat din Moldova 
Responsabil pentru anul I al ciclului licenţă 
 



Perioada 
Funcţia şi postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 

Tipul activităţii sau domeniul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia şi postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau domeniul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia şi postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau domeniul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia şi postul ocupat 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau domeniul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia şi postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau domeniul de activitate 

2001 (septembrie) – 2004 (iunie) 
Prin cumul Lector universitar, Lector superior universitar 
Academia de Transporturi Informatică şi Comunicaţii; Institutul 
de Studii Aplicate Integrate, Institutul de Studii Politice şi Relaţii 
Internaţionale 
Activitate didactică 
 
2000 (septembrie) – 2003 (august) 
Lector universitar 
Catedra Economie generală şi relaţii economice internaţionale, 
USM 
Activitate didactică 
 
1998 (octombrie) – 2001 (iunie) 
Vice-director pentru activitatea didactică 
Colegiul Internaţional de Agrobusiness 
Activitate didactică şi administrativă 
 
1997 (mai) – 1998 (octombrie) 
Manager 
Centrul de business al S. A. Nord-Mobilă 
Comerţul cu mobilă 
 
1994 (septembrie) – 1995 (iunie) 
Profesor de geografie 
Liceul Republican de Coregrafie 
Activitate didactică 

Educaţia 
 

Perioada 
Tipul calificării obţinute 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorul de informaţie 
 

Perioada 
Tipul calificării obţinute 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorul de informaţie 

 
Perioada 

Tipul calificării obţinute 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorul de informaţie 

 

 
 
2002 - 2010 
Doctor în economie (Diploma Seria DR, Nr. 1333) 
Teza: Transporturile internaţionale ca factor al dezvoltării 
comerţului exterior (conducător ştiinţific: Prof. univ., Dr. hab. 
Petru ROŞCA) 
Universitatea de Stat din Moldova 
 
 
1995 - 1998 
Studii doctorat 
Cercetări hidrogeologice în bazinul râului Prut pentru evaluarea 
posibilităţilor de dezvoltare a alimentărilor cu apă din subteran 
Universitatea Bucureşti, Facultatea Geologie-Geofizică 
(conducător Prof. univ., dr. ing. Florian ZAMFIRESCU) 
 
1995 – 1997 
Magistru (Diploma de studii academice postuniversitare, Seria E, 
Nr. 0001749 a Ministerului Învăţământului din România) 
Ingineria Resurselor de Apă 
 
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Facultatea 
Hidrotehnică, Şcoala de studii postuniversitare a Comunităţii 
Europene în cadrul Programului „Tempus” cu specializarea 



 
 

Perioada 
Tipul calificării obţinute 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorul de informaţie 

 
Perioada 

Tipul calificării obţinute 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorul de informaţie 

„Gestion et Protection de la Ressource en Eau” 
 
1990 (septembrie) – 1995 (iulie) 
Profesor de geografie şi biologie (Diploma Seria AL, Nr. 007187) 
Geografia şi biologia 
 
Universitatea de Stat Tiraspol, Facultatea Geografie 
 
 
1980 - 1990 
Studii medii cu menţiune (medalie de argint) 
 
 
Şcoala medie Bujor, raionul Hânceşti 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
Limba maternă 

Limbi străine cunoscute 
 

Competenţe şi abilităţi sociale 
 

Competenţe şi aptitudini organizatorice 
 

Competenţe şi aptitudini tehnice 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 
 
 
română 
rusă (foarte bine); franceză (bine); engleză (satisfăcător) 
 
Responsabil, comunicabil 
 
Exigent 
 
Conducător auto (categoria B) 
 
Microsoft Word, Excel, Power Point 
 

Cursuri de perfecţionare - la specialitatea „Utilizarea mijloacelor informaţionale de 
comunicare în învăţământ” din cadrul Universităţii Tehnice a 
Moldovei (Certificatul Ministerului Educaţiei, Seria CRP, Nr. 
0014064); 
- Train the Trainer Course, Organized by T.C. Piri Reis 
University in accordancewith the requirements of STCW-78 as 
amended 2010 STCW Code A-I/6 and based on IMO Model 
Course 6.09 (Training Course for Instructors), 2015, Istanbul, 
Turkey 

Informaţii suplimentare Activitatea ştiinţifică 
 
- domenii de competenţă: integrare economică şi economie 
europeană; geografie economică mondială; economie mondială; 
relaţii economice internaţionale; transporturi internaţionale; 
comerţ internaţional ş.a. 
- publicaţii: 2 manuale ca unic autor, 2 indicaţii metodice 
(coautor), 28 articole ştiinţifice (dintre care 6 în străinătate) 
- participări la conferinţe / congrese: 36, din care 11 în 
străinătate 
 
Proiecte de cercetare/Dezvoltare ştiinţifică 
 
- Expert în relaţii externe din partea Universităţii Tehnice a 



Moldovei în cadrul proiectului „Maritime Network of Education for 
the Developement of the Maritime Culture in the Black Sea 
Basin”, finanţat de Uniunea Europeană în parteneriat cu: 
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” (Constanţa, România); 
Universitatea Piri Reis, (Istanbul, Turcia); Academia Naţională 
Maritimă din Odesa, (Odesa, Ucraina) pentru perioada 
12.03.2013 – 12.09.2015. 
 
- Expert pe probleme de învăţământ superior în cadrul proiectului 
Asociaţiei pentru Politică Externă „Consolidarea parteneriatului 
între reprezentanții societății civile de pe ambele maluri ale 
Nistrului prin implementarea unor proiecte comune de cercetare” 
susținut financiar de The Balkan Trust for Democracy, The 
German Marshall Fund (perioada martie – septembrie 2013). 
 
Activitate didactică 
 
- cursuri la nivel licenţă: integrare economică şi economie 
europeană, geoeconomie, economie mondială, comerţ 
internaţional, geografie economică mondială, geografia 
turismului, geografia transporturilor ş. a. 
- cursuri la nivel masterat: marketingul serviciilor de transport în 
turism; psihologie organizaţional-managerială ş. a. 
 
Funcţii publice 
 
2003 - 2007 Consilier în Consiliul comunal Stăuceni, mun. 
Chişinău 
 
Premii şi distincţii 
 
- Medalia „Universitatea de Stat din Moldova”, decernată cu 
prilejul celei de-a 60-a aniversare a USM (Legitimaţia Nr. 604); 
- Distincţia supremă a Universităţii Tehnice a Moldovei „Insigna 
de Onoare”, decernată cu prilejul aniversării de 50 de ani de la 
formare (brevet B-8); 
- Premiul I al Senatului UTM pentru muncă didactică în anul 
universitar 2013-2014 la categoria „Cel mai bun manual (curs 
universitar)” pentru lucrarea „Integrare economică şi economie 
europeană” (Note de curs) – Hotărârea Senatului UTM din 
27.01.2015, Articolul 19.3; 
 
Stagieri în străinătate 
 
Martie – Aprilie 2015, Universitatea Piri Reis (Istanbul, Turcia), 
Facultatea Maritimă 
 
Noiembrie 2013 – MCI Management Center Innsbruck (Austria), 
Bundeslehranstalt für Tourismus Innsbruck (Austria), Die Bad 
Leonfeldener Tourismismusschulen, Bad Leonfielden (Austria) 
 
Mai 2012 – Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 



(Bucureşti, România), Departamentul de Relaţii Internaţionale şi 
Integrare Europeană 
 
Noiembrie 2006 - Université Libre de Bruxelles (Belgia), Faculté 
des sciences sociales, politiques et économiques, Département 
sciences économiques; activitatea preponderentă în cadrul 
CIEM (Centre Interuniversitaire des Etudes de la Mobilité) 
 
Decembrie 2005 - Universitatea de Stat din Moscova „M. V. 
Lomonosov” (Rusia), Facultatea Geografie 
 
Burse obţinute 
 
Grant de participare la Vizita de studiu „Dezvoltarea 
curriculumului şi îmbunătăţirea managementului universitar în 
domeniul studiilor europene din Republica Moldova”, perioada 
13-18 mai 2012 la Şcoala Naţională de Studii Politice şi 
Administrative (Bucureşti, România), Departamentul de Relaţii 
Internaţionale şi Integrare Europeană 
 
Bursă de mobilitate individuală acordată de Agenţia Universitară 
a Francofoniei, pentru perioada lunii noiembrie 2006 la 
Université Libre de Bruxelles (Bruxelles, Belgia) 
 
Hobby 
 
Numismatica, Arte marţiale 

Data  Semnătura  

 


