Manager principal al Companiei de Asigurări „Sigur-Asigur” SRL, membrucorespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, doctor habilitat în ştiinţe economice,
profesor universitar, cavaler al Ordinului „Gloria Muncii”
şi a Medaliei „Dmitrie Cantemir” Certan Sergiu

1. Născut la 17 aprilie 1952, or. Chişinău
2. Specialist în domeniul economiei
3. Doctor în ştiinţe economice (1978), doctor habilitat în ştiinţe economice (1989), colaborator
ştiinţific superior (1983), profesor universitar (1993), membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei (1992), laureat al premiului în domeniul ştiinţei şi tehnicii (1982), specialist certificat cu
dreptul de activitate pe piaţa valorilor mobiliare (din a. 1994).

4. Studii:
1959 – 1969 – elev la şcoala nr. l moldovenească, or.Chişinău, absolvent cu medalia de aur;
1969 – 1973 – student la Institutul Politehnic din Chişinău, facultatea economică, specialitatea
"planificarea industriei", diploma cu menţiune;
1973 – 1976 – aspirant la Institutul Central Economico-Matematic al Academiei de Ştiinţe,
or.Moscova (cu frecvenţă);
1980 – 1985 – doctorantura la Institutul de Cercetări Ştiinţifice Economic al Comitetului de Stat
pentru Planificare, or.Moscova (fără frecvenţă).

5. Studii postuniversitare la instituţiile de reciclare: Tallinn (1989), Kiev (1990), Köln
(1992), Washington (1993 – Institutul Fondului Monetar Internaţional, 1996 – Comisia Valorilor
Mobiliare SUA), Chişinău (cursurile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare – patru stagieri cu
conferirea certificatelor participantului

profesionist la PVM), Centrul de Productivitate şi

Competitivitate, or.Chişinău (1998 – 2001, programul "Marshall-Plan", reciclarea la Chişinău, în Cehia,
Germania, Franţa, Belgia şi Luxemburg).

6. Activitatea profesională:
1976 – 1990 – colaborator al Institutului de Cercetări Ştiinţifice de Planificare, or.Chişinău
(colaborator ştiinţific superior, şef de laborator, şef de secţie, aa. 1989 – 1990
– prin cumul);
1989 - 1990 – primul locţiitor al şefului secţiei generale la Comitetul de Stat pentru Planificare,
or.Chişinău;
1990 – 1991 – şeful direcţiei generale la Ministerul Economiei Naţionale, or.Chişinău;
1990 – 1994 – profesor la Academia de Studii Economice (prin cumul);
1991– 1992 – directorul Institutului de Cercetări Economice al Academiei de Ştiinţe, or.Chişinău (ales
prin concurs);
1992

directorul Centrului de Studiere a Problemelor Pieţei al Academiei de Ştiinţe
şi Ministerului Economiei Naţionale, or.Chişinău, şi prin cumul – vicepreşedinte al
Comitetului de Stat pentru Reformele Economice;

1992 - 1994 – ministrul economiei al Republicii Moldova;
1994 - 1996 – preşedintele Fondului pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului
Business din Republica Moldova;
1994 – 2002 – conducătorul Fondului de Investiţii "AgroFond" S.A. (1994–1996 – preşedintele
Comitetului de Conducere şi managerul fondului, 1996 – 2002 – Prezidentul OAI
"AD-Manager" – managerul FINN "AgroFond" S.A. şi în diferite perioade – al a încă
patru fonduri de investiţii);
din 2003 - consilierul investiţional, din 2004 pînă în prezent - Managerul Principal al Companiei de
Asigurări „SIGUR-ASIGUR”;
1995 – pînă în prezent – preşedinte şi membru la cîteva zeci de Consilii ale companiilor din Moldova.

7. Autor al circa 100 lucrări publicate cu volumul de mai mult de 100 coli de autor, inclusiv 9 monografii
şi broşuri (Производственные объединения: оценка эффективности и выбор состава, 1981;
Агропромышленный комплекс республики: анализ и планирование народнохозяйственных
результатов, 1981; Система натурально-стоимостных межотраслевых балансов союзной республики,
1984; Analiza şi estimarea dezvoltării economiei informale în Republica Moldova, 1995; Economia tenebră
a Republicii Moldova: aspecte calitative şi cantitative, 1996; Cum să devii milionar legal în Moldova, 2009,
ş.a.). Conducător ştiin0ţific la 5 doctoranzi care au susţinut teze de doctor în economie.

8. A participat la multiple conferinţe şi simpozioane internaţionale: SUA, Germania, Rusia, România
ş.a.

9. Activitatea obştească pe parcursul activităţii profesioniste: membru al Consiliului
Economic Suprem pe lângă Preşedintele Republicii Moldova şi al Consiliului pentru Reformele
Economice pe lângă Guvernul Republicii Moldova; membru al Congresului Economic Internaţional şi
ICECE; copreşedintele-coordonator al Asociaţiei Naţionale a Participanţilor Profesionişti ai Pieţei

Valorilor Mobiliare; vice-preşedinte al Asociaţiei Economiştilor din Moldova; copreşedintele Mişcării
Acţionarilor din Republica Moldova; Preşedintele Consiliului Bursei de Valori a Moldovei (1999 – 2003,
din 2005 pînă în 2013– vicepreşedinte); Preşedintele Fondului pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi
Dezvoltarea Micului Business din Republica Moldova (1994 – 1996); membru al Consiliului de Experţi pe lîngă
CNPF; membru al Clubului Omenilor de Afaceri “Timpul”.

10. Activitatea de binefacere: pe parcursul a mai multor ani CA „SIGUR-ASIGUR” sponsorizează copiii
din familiile defavorizate şi publică pe cont propriu îndrumare pentru educarea financiară a populaţiei.

