


Ala Cotelnic  s-a născut 

la 8 martie, 

 în satul Gandrabura, raionul Ananiev 

regiunea Odessa, Ucraina 

Studii: 

1987-1991 - Studii de doctorat în economie, 
Universitatea de Stat din Moldova; 
 

1978-1983 - Institutul Politehnic din Chişinău, 
facultatea de Tehnologie, specialitatea „Economia şi 
organizarea industriei produselor alimentare” 
(diplomă cu menţiune). 



 

 
        Grade ştiinţifice: 

• 2002 - Profesor universitar; 

• 2001 - Doctor habilitat; 

• 1991 - Doctor în economie 

 

 

                Titluri ştiinţifico – didactice: 

• Conferenţiar universitar, Catedra de 

Management, ASEM; 

• Lector superior, Catedra de Management, 

ASEM; 

• Lector, Catedra de Management, ASEM; 

• Cercetător ştiinţific inferior, Institutul de 

cercetări ştiinţifice în domeniul planificării 

pe lângă Comitetul de Stat pentru  

Planificare. 

 



Direcţii de cercetare ştiinţifică: 

Managementul unităţilor economice; 

Managementul producţiei; 

Logistica întreprinderilor; 

Învăţământul superior şi autonomia 
instituţională universitară. 

Şi în ştiinţă, pretutindeni,  
progresul - sau cel puţin  

germenii progresului  
se datoresc personalităţii. 

 
M. Eliade 



 
 
 

 
• 2007 - Prim prorector cu activitate didactică, ASEM; 

• 2001-2007 - Şefa Catedrei de Management, ASEM. 

Funcţii 
administrative: 

• Managementul producţiei; 

• Sisteme de planificare în afaceri. 
 

Disciplinele 
predate: 



 

 

 

 

•2001 - 2003 - Secretar Ştiinţific al Consiliului Ştiinţific 
Specializat DH. 08.92.14 pe lângă ASEM pentru conferirea 
titlurilor de doctor şi doctor habilitat în economie; 

•2003 - 2009 - membru al Comisiei de experţi pe lângă Consiliul 
Naţional pentru Atestare şi Acreditare  a Republicii Moldova; 

•2004 - 2009 - Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat DH 
32.08.00.05 în cadrul ASEM; 

•2007 - prezent - Preşedintele Consiliului Metodico-Ştiinţific al 
ASEM; 

•2010 - prezent - Preşedinte al Seminarului Ştiinţific de Profil 
„Managementul şi marketingul în economia contemporană”; 

Membru al varii 
comisii, colegii, 

societăţi 
ştiinţifice şi 

profesionale (1): 



 

 

• 2009-2011 - Preşedinte al Comisiei de Experţi, 
CNAA; 

• 2013-prezent - Membru Comisiei de acreditare a 
CNAA; 

• 2014- prezent - Membru al Consiliul pentru 
Competitivitate  

• 2001- prezent - Membru al Senatului ASEM; 

• 2008-2013 - Membru al Asambleei  Academiei 
de Ştiinţă a Moldovei; 

• 2008-2015 - Expert naţional în domeniul 
reformelor în învăţământ superior (HEREs). 

Membru al varii 
comisii, colegii, 

societăţi 
ştiinţifice şi 

profesionale (2): 



 
 
 

• 1995 - Universitatea Omaha, Nebraska, SUA; 

• 1998 - Şcoala Superioară de Comerţ din Grenoble, Franţa; 

• 2001 - Universitatea Buckinghamshire,  Anglia; 

• 2007-2008  - cursuri de formare continuă în „Managementul 
strategic în achiziţii, logistică şi aprovizionare”, Universitatea 
din Geneva, Elveţia; 

• 2008 - Rennes, Franţa, proiectul TEMPUS Développement 
de partenariats avec les entreprises en Moldavie; 

• 2009 - Gantt, Belgia, proiectul TEMPUS, Développement de 
partenariats avec les entreprises en Moldavie; 

• 2009 - Programul „International Vizitors” ,  SUA ; 

• 2012 - Rennes, Franţa, „Création réseau universités 
thématiques en sciences appliquées et économiques en 
Moldavie”; 

Perfecţionări 
şi stagii (1): 



• 2014  - Vizită de studiu la Mykolas Romeris University , Vilnus, Lituania 
proiectul „Consolidarea autonomiei universitare în Republica Moldova”;              

• 2014 - Vizită de studiu la University of Strathclyde, Glasgow, Scoția, 
Marea Britanie, proiectul  „Consolidarea autonomiei universitare în 
Republica Moldova”; 

• 2014 - Vizită de studiu la KTH Royal Institute of Technology, Suedia, 
proiectulu ” Consolidarea autonomiei universitare în Republica 
Moldova”; 

• 2014 - Vizită de studiu la Aalborg University, Danemarca, „ Consolidarea 
autonomiei universitare în Republica Moldova”; 

• 2014 - Training Seminar on Financial Management, la Helsinki Finlada; 

• 2014 - Training Seminar on University autonomy and institutional 
governance, University of Coimbra, Portugalia; 

• 2014 - Vizită de studiu la Koln, Germania, AQAS (Agenția de asigurare 
a calității în învățământul superior). 

Perfecţionări şi 
stagieri (2):  



• 15.817.06.30A Monitorizarea 
competitivității economice a 
Republicii Moldova în context 
regional și mondial și direcții de 
ameliorare și dezvoltare din 
perspectiva implementării 
Acordului de asociere cu Uniunea 
Europeană; 

• 530740-TEMPUS-1-2012-1-DK-
TEMPUS-SMGR  Enhancing 
University Autonomy in Moldova 
(EUniAM); 

• 561884-EPP-1-2015-1- DK-
EPPKA2-CBHE-JP Introducing 
Problem Based Learning in 
Moldova: Toward Enhancing 
Students' Competitiveness and 
Employability ; 

• 530465-2012-BE-SMGR Fostering 
Sustainable and Autonomous 
Higher Education Systems in the 
Eastern Neighbouring Area 
(ATHENA).  

Proiecte. 
Granturi: 



• Peste 100 de publicaţii publicaţii cu 
caracter ştiinţific şi metodico-didactic        

Lucrări ştiinţifice şi 
metodico - didactice: 



Lucrări ştiinţifice şi metodico – didactice: 



Membru al colegiului de redacţie: 



• COTELNIC, A. Dezvoltarea personalului ştiinţifico-didactic ca sursă principală în asigurarea 
calităţii universitare. IN:Economica. 2015, nr. 4; 

• COTELNIC, A., NICULITA, A., TODOS, P., TURCAN, R., BUGAIAN, L., POJAR, D. Looking for 
(re)defining university autonomy. IN: The USV Annals of Economics and Public Administration. 
2015, vol. 15, ISSUE 1(21), pp. 74-90. ISSN 2285-3332 ; 

• COTELNIC, A.   În căutarea (re)definirii autonomiei universitare. IN: Făclia : săptămânal de 
informaţie, opinie şi cultură pedagogică.  3 oct. 2014. P. 11; 

• COTELNIC, A.  Să împărţim din bucuria clipelor trăite intens! IN: Curierul economic . 2013, nr. 16-
17,  24 decembrie.  P. 2; 

• COTELNIC, A., ALBOT, Iu.  Determinaţii culturii organizaţionale universitare = Determinants of 
university organizational culture. IN: Economica  An 2012, Nr. 3, P. 52-61; 

• COTELNIC, A.  Quality in higher education : curent situation and perspectives (case of the 
Republic of Moldova).  Review of general management An 2012. Vol. 16. Nr. 2. P. 76-86; 

• COTELNIC, A.  Particularităţile mediului concurenţial sub aspect teritorial = Peculiarities of 
competitive environment in teritorial aspect. IN: Economica  An 2009, Nr. 5, P. 7-13; 

• STRATAN, A., SAVELIEVA, G., COTELNIC, A. Situaţia tinerilor pe piaţa forţei de muncă. 
IN:Akademos : revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă. An 2011, Nr 2(21), P. 47-50; 

• COTELNIC, A.  Procesul de la Bologna şi cadrul naţional al calificărilor din învăţământul superior 
din Republica Moldova. IN: Curierul economic An. 2009, Nr. 18-19, 24 decembrie.  P. 7; 

• COTELNIC, A. Procesul inovaţional: motive generatoare de inovaţii şi impedimente. IN: Drept, 
economie şi informatică  An. 2007.  Nr. 2. P. 102-104; 

• COTELNIC, A.  Training entrepreneurial culture in enterprises oh the Republic of Moldova.  IN: 
Economia. Seria Management An 2008. Vol. 11. Nr. 2. P. 21-29 ; 

• COTELNIC, A.  Adaptarea firmelor la mediul concurenţial şi rezistenţa opusă de angajaţi. IN:  
Economica An 2007. Nr. 1. P. 31-34; 

Prezenţe în 
ediţii 

periodice (1):  



• COTELNIC, A. Procesul inovaţional: motive generatoare de inovaţii şi impedimente. IN:  
Drept, economie şi informatică  An. 2007.  Nr. 2. P. 102-104; 

• COTELNIC, A. Training entrepreneurial culture in enterprises oh the Republic of Moldova.  
IN: Economia. Seria Management An 2008. Vol. 11. Nr. 2. P. 21-29 ; 

• COTELNIC, A. Adaptarea firmelor la mediul concurenţial şi rezistenţa opusă de angajaţi. 
IN:  Economica An 2007. Nr. 1. P. 31-34 ; 

• COTELNIC, A. Dinamismul parametrilor dimensionali ai întreprinderilor în economia de 
piaţă. IN: Economie şi finanţe. An 2001. Nr. 1. P. 16-21; 

• COTELNIC, A. Concepţii teoretice cu privire la noţiunea de întreprindere. IN: Drept, 
economie şi informatică. An 2001,V. Nr. 5. P. 48-55; 

• COTELNIC, A. Strategiile calităţii - element indispensabil şi proprietar în componenţa 
strategiei de ansamblu a firmei. IN: Economie şi finanţe. An. 2001. Nr. 6-7. P. 15-20; 

• COTELNIC, A. Relaţiile întreprinderii cu mediul economico-social în perioada de tranziţie. 
IN: Drept, economie şi informatică. An 2000, Nr. 2. P. 93-98. 

Prezenţe în 
ediţii periodice 

(2):  



Coordonator, recenzent, referent: 



Coordonator, recenzent, referent: 



• Ciumac, Ghenadie, Cotelnic, Ala (cond. şt.) , Managementul activităţii de desfacere a 
produselor finite în cadrul întreprinderilor producătoare de mobilă din Republica 
Moldova : spec. 08.00.05 - Economie şi management (în industria mobilei) : tz. p/u 
confer. tit. şt. dr. în şt. econ.; 

• Negruţă, Ludmila, Cotelnic, Ala (cond. şt.) Managementul schimbării ca factor decisiv în 
asigurarea viabilităţii firmei : spec.: 08.00.05 - Economie şi management (în industrie) : 
tz. dr. în econ.; 

• Hrişcev, Irina, Cotelnic, Ala (cond. şt.).  Abordarea sistemică a business-planificării în 
unităţile economice : spec.: 08.00.05 - Economie şi management (în activitatea de 
antreprenoriat) : tz. dr. în econ.; 

• Demerji, Ilie, Cotelnic, Ala (cond. şt.).  Impactul culturii organizaţionale asupra dirijării  
conflictelor şi stresului în cadrul unităţilor economice din Republica Moldova : spec.: 
08.00.05 - Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat) : tz. dr. în econ.; 

• Cimpoieş, Liliana Gh.,  Cotelnic, Ala (cond. şt.).  Perfecţionarea reglementării de stat a 
sectorului agricol al republicii Moldova : spec.:08.00.05 - (Economie şi management în 
agricultură) : autoref. tz. dr. în econ.; 

• Călugăreanu, Irina,  Cotelnic, Ala (cond. şt.).  Instrumentarul economic al infrastructurii 
pieţei (pe exemplul serviciilor financiare şi de asigurare) : spec.: 08.00.05 - Economie şi 
management (în cadrul serviciilor financiare şi de asigurare) : tz. dr. în econ.; 

• Hîncu, Nicolae, Cotelnic, Ala (cond. şt.).  Funcţionarea managementului firmei şi 
adaptarea lui la economia informaţională : spec.: 08.00.05 - Economie şi management în 
ramură şi domeniu de activitate : autoref. tz. dr. în şt. econ. 

• Negru, Ion, Cotelnic, Ala (cond. şt.).  Probleme şi perspective manageriale ale activităţii 
de aprovizionare în unităţile economice : spec.: 08.00.05 - Economie şi management în 
ramură şi domeniu de activitate : autoref. tz. de dr. în şt. econ. 

Conducător 
ştiinţific  

al tezelor 
de  doctor: 



• CATAN, Petru, COTELNIC, Ala (consult. şt.) 
Managementul sporirii eficienţei economice a 
potenţialului de producţie în sectorul agrar în 
baza materialelor unităţilor agricole ale 
Republicii Moldova : spec.: 08.00.05 - 
Economie şi Management (în agricultură) : tz. 
dr. hab. în econ. 

• ŞIŞCAN, Zorina, COTELNIC, Ala (consult. şt.) 
Fundamentarea de noi abordări ale 
managementului strategic şi cros-cultural : 
spec.: 08.00.05 - Economie şi management : 
tz. dr. hab. în şt. econ. 

Conducător 
ştiinţific al tezelor 
de  doctor habilitat 



 

 
 

 

 
• Decorată cu Ordinul „Gloria Muncii” Distincţii: 



La Mulţi Ani ! 



• Angela Amorţitu, 

• Elvira Crivobloţcaia, 

• Svetlana Iurco, 

• Responsabil: Silvia Ghinculov, dr., director  

• ©Biblioteca Științifică a ASEM, 2016 

Realizare: 


