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LOCUL DE MUNCĂ PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ

Resurse umane

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01/06/2018–15/12/2018

Coordonator în procesul de procurări servicii
Institutul de Reforme Penale, Chișinău (Republica Moldova)
-Coordonarea procesului de procurări servicii, lucrări și bunuri in cadrul proiectului "Consolidarea
capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”
împreună cu specialistul pe procurări;
-Elaborarea anunțurilor de concurs public;
-Verificarea dosarelor depuse in cadrul concursurilor publice;
-Întocmirea proiectului de proces-verbal al procedurii de procurare;
-Comunicarea cu agenții economici și experții participanți la concursul public;
-Pregătirea dosarului de concurs public.

02/01/2018–Prezent

Specialist promovare și comunicare
Institutul de Reforme Penale, Chișinău (Republica Moldova)
- Elaborarea planurilor de campanie și de eveniment în vederea promovării activităților conform
planurilor din proiecte;
-Elaborarea strategiilor de conţinut pentru mediile offline şi online, stabilirea tipului şi frecvenţei
mesajelor publicate în mediul online;
-Gestionarea și crearea de conținut pentru site-ul oficial al organizaţiei si reţelele sociale;
-Elaborarea materialelor, inclusiv la nivel grafic și design, de promovare, precum și diseminarea
acestora;
-Asigurarea vizibilității organizației şi menţinerea relaţiei cu mass media;

01/02/2018–29/02/2018

Facilitator în cadrul Atelierului de lucru
Institutul de Reforme Penale, Chișinău (Republica Moldova)
-Facilitator în cadrul Atelierului „ Consolidarea abilităților reprezentanților autorității tutelare în vederea
apărării eficiente a drepturilor copiilor și acordarea asistenței necesare copiilor implicați în procesul
penal”;
- Elaborarea chestionarului pre și post instruire;
- Întocmirea raportului privind desfășurarea atelierului de instruire.

06/09/2017–31/12/2017

Coordonator de proiect/ servicii sociale
Institutul de Reforme Penale, Chișinau (Republica Moldova)
-Organizarea și coordonarea realizării activităților din proiect destinate specialiștilor ce lucrează cu și
pentru copii, implicarea în procesul de selectare a experților și coordonarea activității acestora;
-Monitorizarea procesului de prestare a serviciilor sociale de către specialiștii care lucrează cu și
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pentru copii;
-Organizarea activităților desfășurate în cadrul organizației (seminare teritoriale, ședințe la nivel
național și local)
- Organizarea, coordonarea sesiunilor de instruire cu schimburi de experiență între specialiști;
-Elaborarea politicilor publice/ recomandări/ analize în domeniul psiho-social în contextul prevenirii
delicvenței juvenile și promovării mecanismului de dejudiciarizare a cauzelor penale.
01/02/2016–01/07/2017

Psiholog/Educator
PP Revista „Spiridușii” SRL, Chișinău (Republica Moldova)
- activități individuale și în grup cu copiii
- activități educative teoretice și practice
- educație de tip familiar

02/03/2016–01/06/2017

Copyrighter
Companie de media/știri, București (România)
http://internet-bun.info; http://romani-buni.info
- Scrierea și redactarea articolelor;

Tipul sau sectorul de activitate Informare şi comunicatii
19/09/2013–01/09/2015

Psiholog
Serviciul de Asistență Psihopedagogică/ Direcția de Învățământ, Dondușeni (Republica
Moldova)
- Oferirea asistenței psihopedagogice copiilor cu cerințe educaționale speciale;
- Identificarea și evaluarea copiilor cu cerințe educaționale speciale;
-Realizarea planului individual pentru integrarea/ incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale;
-Monitorizarea completă a activităților educatorilor/ profesorilor care lucrează cu copii cu CES, oferirea
materialelor de suport.
- Participarea ca expert psiholog în cadrul proceselor de judecată cu implicarea victimelor minore;
-Organizarea și participarea ca expert la sesiunile de instruire dedicate persoanelor care lucrează cu
și pentru copiii cu cerințe educaționale speciale;
-Experiență în lucrul cu copiii cu dizabilități (autism, retard mintal, devieri în comportament).

10/10/2014–01/12/2014

Observator Național (OTS) monitorizarea Alegerilor Parlamentare
Asociația Promo-LEX, Dondușeni (Republica Moldova)

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
01/09/2010–01/07/2013

Licențiat în Științe sociale, formare profesională Psihologie

Nivelul 6 CEC

Universitatea de Stat din Republica Moldova, Chișinău (Republica Moldova)
Competențe profesionale:
Practica extracurriculară - Grădinița creșă „Luceafărul" or. Dondușeni;
Practica de inițiere în specialitate - Liceul Republican cu Profil Real Chișinău;
Practica de specialitate - Liceul Teoretic „L.Deleanu" Chișinău.
07/05/2014–08/05/2014
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Ministerul Educației al Republicii Moldova, Chișinău (Republica Moldova)
Subiecte:
- Indicatori de monitorizare a implementării Procedurii de organizare instituțională și de intervenție a
lucrărilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului.
- Instrucțiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea,
referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării,
exploatării, traficului.
- Politica de protecție copilului a instituției educaționale: obiective, structură, proces de elaborare și
aprobare.
06/10/2014–07/10/2014

Certificat de participare

Nivelul 3 CEC

Institutul Național al justiției cu Centrul Internațional „La Strada”, Misiunea OSCE și
Secretariatul Permanent al Comitetului Național pentru combaterea Traficului de ființe
Umane, Chișinău (Republica Moldova)
„Audierea copiilor victime - martori ai abuzului / exploatării sexuale"
30/11/2014–30/11/2014

Certificat de Participare în calitate de Observator Național

Nivelul 3 CEC

Asociația Promo - LEX, Dondușeni (Republica Moldova)
12/08/2014–10/03/2015

Certificat de participare la stagiul de formare pentru specialiștii
Serviciului de Asistență Psihopedagogică

Nivelul 5 CEC

Ministerul Educației al Republicii Moldova/ Centrul Republican de Asistență
Psihopedagogică, Chișinău (Republica Moldova)
„Transformarea sistemului rezidențial de îngrijire a copilului și promovarea educației incluzive" finanțat
cu suportul UNICEF
Perioada de formare:
I. 12.08 - 26.08.2014 - Dispoziția Ministerului Educației nr. 316 din 6 august 2014
II. 25.11 - 17.12.2014 - Dispoziția Ministerului Educației nr. 493 din 20 noiembrie 2014
III. 24.02 - 10.03.2015 - Dispoziția Ministerului Educației nr. 54 din 23 februarie 2015.
Numărul de înregistrare: 89/93
12/03/2015–14/03/2015

Certificat de participare la Stagiul de Formare în prevenirea violenței
asupra copilului

Nivelul 3 CEC

Ministerul Educației al Republicii Moldova, Dondușeni (Republica Moldova)
„Program de dezvoltare a competențelor relaționale ale copiilor bazat pe film și activități interactive"
20/07/2015–22/07/2015

Stagiul de formare „ Promovarea sănătății adolescenților”

Nivelul 5 CEC

A.O „Sănătate pentru Tineri”, Holercani (Republica Moldova)
05/09/2014–05/09/2014

Participarea la seminarul instructiv

Nivelul 2 CEC

CCF Moldova / CIP „Voinicel”, Drochia (Republica Moldova)
„Evaluarea complexă a copiilor cu tulburare de spectru autist”
-Asistența psihopedagogică a copiilor cu autism;
- Scala de evaluare a autismului infantil - CARS
-Terapia ABA (Analiza Comportamentală Aplicată).
20/01/2015–20/01/2015

Participare la seminarul informativ

Nivelul 1 CEC

Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, Dondușeni (Republica Moldova)
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"Femeia si Copilul – Protecție si Sprijin"
23/01/2015–23/01/2015

Participare la seminar

Nivelul 2 CEC

Ministerul Educației Republicii Moldova, Dondușeni (Republica Moldova)
„O școală prietenoasă copilului”
11/02/2015–11/02/2015

Participare la seminarul informativ

Nivelul 2 CEC

Direcția de Învățământ, Dondușeni (Republica Moldova)
„Alimentația sănătoasă și condițiile alimentării eficiente”.
06/03/2011–07/03/2011

Certificat de participare

Nivelul 1 CEC

Formarea abilităților de promovare a tânărului specialist pe Piața Muncii, Chișinău
(Republica Moldova)
26/08/2014–26/08/2014

Certificat de participare

Nivelul 1 CEC

Activitatea coordonatorului acțiunilor de prevenire a violenței, Dondușeni (Republica
Moldova)

28/04/2017–28/04/2017

Aspecte legislative privind acreditarea instituțiilor gazdă a activităților
de voluntariat
ARTICO- Centrul Republican pentru Copii și Tineret, Chișinău (Republica Moldova)

17/10/2017–02/11/2017

Certificat de participare
Institutul de reforme Penale, Chișinău (Republica Moldova)
Mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea şi a celor sub vârsta răspunderii penale.
Schimb de bune practici cu specialiştii din Căușeni, Orhei, Leova care lucrează cu şi pentru copiii în
conflict cu legea şi copiii sub vârsta răspunderii penale.

08/02/2018–09/02/2018

Certificat de participare
Institutul de reforme Penale, Chișinău (Republica Moldova)
Consolidarea abilităților reprezentanților autorității tutelare în vederea apărării eficiente a drepturilor
copiilor implicați în procesul penal.

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Limbile străine

rusă
engleză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

C2

C1

B2

C1

B2

A2

A2

A1

A1

A2

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

- bune abilități de comunicare, obținute în urma experienței în domeniu, participării la diferite stagii/
seminare de formare;
- bune abilități de interacțiune cu maturii, adolescenții și copiii, dobândite prin activitatea de pedagog/
psiholog în cadrul Serviciului de Asistență Psihopedagogică prin organizarea de seminare și
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participarea la seminare în cadrul instituțiilor preșcolare și de învățământ preuniversitar;
- mă adaptez ușor la condițiile de muncă;
-învăț lucruri noi și îmi formez ușor noi deprinderi profesionale.
Competenţe
organizaţionale/manageriale

-bune competențe organizaționale dobândite pe parcursul experienței în domeniu, responsabilă de
organizarea seminarelor de informare pentru cadrele didactice, organizarea meselor rotunde,
ședințelor atât individuale cât și de grup:
- Organizarea seminarului teoretico-practic „ Surse de informare în procesul evaluării copiilor cu
Cerințe Educaționale Speciale în instituțiile preșcolare”. Unde s-au oferit diverse materiale (teste,
chestionare, tehnica „învățăm prin joc”ect.)
- Organizarea seminarului instructiv „ Strategii și modalități de optimizare a copiilor cu Cerințe
Educaționale Speciale din instituțiile preșcolare .”
- Masă rotundă informare-comunicare „Educația incluzivă - asigurarea accesului la educație tuturor
copiilor”, (cu toate instituțiile de învățământ).
- Masă rotundă„Lucrul cu copiii din spectrul autist, repartizarea activităților curriculum-ului pentru
copilul cu tulburare de spectru autist.” cu cadrele didactice care au copii cu autism din „Gimnaziul
Țaul” și Gr. creșă „Solnâșko”.
- Organizarea „Caravanei de crăciun” oferirea darurilor pentru copii.
- Organizarea seminarului „Viața sentimentală a preadolescenților” cu elevii din Gimnaziul„O. Pupeza
” sat. Corbu.
- Organizarea seminar raional „Aspecte ale proiectării de perspectivă și planul zilnic al Cadrului
Didactic de Sprijin”.
- Organizarea activității „Gala Olimpicilor 2015”

Competenţe dobândite la locul de
muncă

- bun coordonator în elaborarea unui model de nomenclator necesar în cadrul funcționării Serviciului
de Asistență Psihopedagogică;
- abilități de comunicare eficientă obținute în cadrul participării la proiectul „Integrarea copiilor cu
dizabilități în școlile generale”.;
- excelente abilități de conducere a unei echipe, dobândite în baza proiectului „Crearea centrului
comunitar multifuncțional” în colaborare cu Centrul de Creație or. Dondușeni
- bun mentor ca organizator a seminarelor de mentorat pentru instituțiile preșcolare din rn. Dondușeni
- bune abilități de cooperare obținute în cadrul participarea la Comisia Multidisciplinară pe lângă
primăria or. Dondușeni
- utilizarea eficientă a cunoștințelor psihologice în relaționarea cu cadrele didactice și actorii participanți
la educație .

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare
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