Natalia Raischi
Lector superior universitar la catedra ,,Merceologie, Comerţ și
Alimentație Publică”
Născută la 1 ianuarie 1971, în or. Leova.
Domeniul de specializare – Merceologia şi organizarea comerţului
cu mărfuri nealimentare.
A absolvit facultatea ,,Economia comerțului” a Universităţii de Stat
din Chişinău în anul 1991.
1991 – 1999, lector la catedra Merceologia şi tehnologia mărfurilor,
Academia de Studii Economice din Moldova.
1999 – 2008, lector superior la catedra Merceologie, expertiză şi
marketing al mărfurilor, Universitatea Cooperatist Comercială din
Moldova.
2010 – 2014, cercetător ştiinţific în cadrul Laboratorului de cercetări
ştiinţifice în domeniul comerţului şi activităţii cooperaţiei de consum, UCCM.
Martie – septembrie, 2012, cumul, coordonator programe de instruire, Centrul de Formare Continuă,
din cadrul Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.
2011 până în prezent, lector superior universitar la catedra Merceologie, comerţ și alimentație publică,
Academia de Studii Economice din Moldova.
Din septembrie 2016 până în prezent, prodecan secția frecvență redusă a facultății Business și
Administrarea Afacerilor, Academia de Studii Economice din Moldova.
În perioada 1993 -1999 doctoratul în cadrul ASEM, la specialitatea Marketing şi logistică.
Disciplinele predate: Bazele merceologiei; Standardizarea, metrologia şi evaluarea conformităţii;
Merceologia mărfurilor nealimentare; Expertiza și certificarea mărfurilor; Economia întreprinderilor
de comerț; Economia întreprinderii alimentației publice; Baza material-tehnică a întreprinderii de
comerț; Tehnologia și organizarea comerţului.
A participat la instruirea cadrelor din sectorul real al economiei în funcția de coordonator al Centrului
de Dezvoltare, Consultanță și Expertiză în afaceri „Mercurius” (2010 – 2012) în cadrul UCCM; în
calitate de director al Centrului de Consultanță și Dezvoltare Profesională în Comerț și Alimentația
Publică în cadrul ASEM (2013-2016).
În perioada septembrie – noiembrie 2014 membra grupului de lucru pentru descrierea calificărilor în
învățământul profesional tehnic postsecundar (mediu de specialitate) pentru calificarea Tehnician
merceolog (specialitatea Merceologie) coordonat de Ministerul Educației.
A participat la numeroase conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, stagii ştiinţifico - practice,
vizite de documentare în diverse ţări. A publicat în jur de 30 articole în diverse reviste de specialitate
din țară, Rusia, Ucraina, Belarus, România.

