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INFORMAŢII PERSONALE 
 

Numele, prenumele  GOIAN MARIANA 

E-mail  mariana.goian@tem.utm.md 

 

Naţionalitatea  Republica Moldova 

 
 

EXPERIENŢA DE MUNCĂ 
  

• Perioada (de la – până la)   De la 01.09.2006 până în prezent 

• Numele si adresa angajatorului  

 

 Universitatea Tehnică a Moldovei 

 bd. Ştefan cel Mare, 168, Chişinău, Republica Moldova, MD-2004 

• Tipul activităţii sau sectorul  

 

 Catedra TEM 

• Funcţia sau postul ocupat  

 

 Lector universitar  la catedra Teorie Economică și Marketing,  

Facultatea Inginerie Eonomică și Business 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Instruire, educație, dezvoltare, cercetare 

 
  

• Perioada (de la – până la)   De la 15.09.2004 până la 01.08.2008 

• Numele si adresa angajatorului  

 

 Întreprinderea ‘’Viorica Cosmetic’’ S. A. 

 Str. Mesger 1 , Chişinău, Republica Moldova, MD-2004 

• Tipul activităţii sau sectorul  

 

 Departamentul de Marketing 

• Funcţia sau postul ocupat  

 

 Marketer 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Promovarea produselor, Responsabil pe organizarea expozițiilor,etc 

 
  

• Perioada (de la – până la)   De la 02.07.1996 până  la 30.07. 2004 

• Numele si adresa angajatorului  

 

 Întreprinderea “”Steaua”” S.A. 

  Chişinău, Republica Moldova, MD-2004 

• Tipul activităţii sau sectorul  

 

 Departamentul de Marketing 

• Funcţia sau postul ocupat  

 

 Marketer 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Promovarea produselor, Responsabil pe organizarea expozițiilor, etc 

 
 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 



• Perioada (de la - până la)  De la 05.09.2013-26.12.2013 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Tehnică a Moldovei 

• Principale subiecte studiate / 
competenţe dobândite 

 Crearea cursului on-line, Platforma E-Learning-MOODLE, Organizarea instruirii on-line cu 
studenții. 

• Titlu de calificare eliberat  Cursuri de perfecționare la specialitatea Utilizarea Mijloacelor Informaționale în Invîțămînt 

• Nivelul de clasificare naţională 

(dacă este cazul) 

  

 

• Perioada (de la - până la)  De la 01.11.2012 până la 11.11.2013 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 
Universitatea Tehnică a Moldovei 

• Principale subiecte studiate / 
competenţe dobândite 

 Pedagogia școlii superioare, Didactica disciplinelor tehnice, Psihologia inginerească, 
Tehnologii informaționale și Comunicaționale în Educație 

• Titlu de calificare eliberat  Cursuri de Recalificare la specialitatea Pedagogie profesională 

• Nivelul de clasificare naţională 

(dacă este cazul) 

  

 

• Perioada (de la - până la)  Din a.2006 până în a. 2007 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 
Universitatea Tehnică a Moldovei, FIEB, Studii postuniversitare de masterat 

• Principale subiecte studiate / 
competenţe dobândite 

 Negocieri în afaceri, Managementul riscurilor, Managementul financiar, Comportamentul 
organizațional, Contabilitatea managerială, ș.a. 

• Titlu de calificare eliberat   Master în Business și Administrare   

• Nivelul de clasificare naţională 

(dacă este cazul) 

  

 

• Perioada (de la - până la)  De la 01.09.1996 pină la 31.05.2001 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea Economie, Specilaitatea 
Management. 

• Principale subiecte studiate / 
competenţe dobândite 

 Micro economia, Macroeconomia, Managementul general, Negocieri in afaceri, 
Contabiliatea, Statistica, Marketingul,  ș.a. 

• Titlu de calificare eliberat  Manager 

• Nivelul de clasificare naţională 

(dacă este cazul) 

  

 

 

              • Perioada (de la - până la)  De la 01.09.1986 pănă la 31.05. 1996 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 
Școala medie de cultură generală din s. Isacova, rnl. Orhei 

• Principale subiecte studiate / 
competenţe dobândite 

 Disciplinele conform planului de învățămint 

• Titlu de calificare eliberat   Studii medii complete 

• Nivelul de clasificare naţională 

(dacă este cazul) 

  

 

 

ABILITĂŢILE ŞI COMPETENŢELE  

PERSONALE 
 

  



                           LIMBA MATERNĂ  ROMÂNĂ 

 

                                 ALTE LIMBI 

 

  [ Specificaţi limba ] 

• Abilităţi de Citire  RUSĂ - excelent, FRANCEZĂ -  bine, SPANIOLA ȘI ENGLEZA – DE BAZĂ 

• Abilităţi de scriere   RUSĂ - excelent, FRANCEZĂ -  bine, . SPANIOLA ȘI ENGLEZA – DE BAZĂ 

• Aptitudini verbale  RUSĂ - excelent, FRANCEZĂ -  bine, SPANIOLA ȘI ENGLEZA -DE BAZĂ 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE SOCIALE  

 

 Sunt o fire sociabila;  comunicabila;  am o experienţă destul de mare pentru munca in 

echipa, aceasta acumulînd-o pe parcursu anilor de activitate. 

 

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE  

Coordonare şi administrare de 
oameni, proiecte şi bugete; la locul 
de muncă, în munca voluntară (de 

exemplu cultură şi sport) şi la 
domiciliu, etc. 

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE 

 cu calculatoare, anumite tipuri de 

echipamente, maşini, etc. 

 Competenţe în utilizarea programelor Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS 
Power Point etc.) 

Internet browsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox etc.) 

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE 

ARTISTICE 
 Muzica, scris, design, etc. 

 Competenţe şi abilităţi în muzică. 

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE DE 

CERCETARE 

Grade ştiinţifice (domeniul de 
cercetare, denumirea  tezelor 

susţinute, cifrul specialităţii, anul 
conferirii), titluri ştiinţifico-didactice, 

publicaţii ştiinţifice, participare în 
proiecte de cercetare, etc. 

 Am  publicate cinci articole  în materialele Conferințelor Științifice 

 
 

INFORMAŢII  SUPLIMENTARE  HOBBIURI ŞI INTERESE: LITERATURĂ, MUZICĂ, TEATRU, CĂLĂTORII 

 


