
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curriculum vitae  
 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Beţivu Aurelia 

Adresă(e)    c. Chişcăreni, r-n Sîngerei, Moldova 

Telefon(oane) - 026241330                     Mobil: (069) 696076 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) aurelia197533@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) moldoveancă 

Data naşterii 06/11/1975 

Sex Feminin 

  

Locul de muncă vizat /  
 

Colegiul Pedagogic ,,Ion Creangă” din Bălţi; Liceul Teoretic Republican ,,Ion 
Creangă” din Bălţi 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

Perioada    1997- 2016 
   August 2016 - prezent 

Domeniul ocupaţional Învăţămînt, profesor, asistent universitar 

  

Experienţa profesională 20 ani 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator stagiune practică; profesor pedagogie, educație incluzivă, limba engleză; 
Coordonator al comisiei de monitorizare a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, 
trafic al copilului. 
Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Lecţii, Managmentul stagiunilor practice, Monitorizare a cazurior de violență asupra 
copilului 
Activitate științifico-didactică ciclul I licență 

  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate        

Învăţămînt 

  

Educaţie şi formare  

  



Perioada 
Instituţia 

1990 - 1994 
    Şcoala Normală, Cahul 

    Calificarea / diploma obţinută 
       Profil 

                     Specializarea 
 

Perioada 
                      Instituţia 

Facultatea 
        Profil 

                       Specializarea 
                              Calificarea 

 
                      Perioada 

                                 Instituţia                       
                                    Facultatea 
       Profil 

                            Specializarea 
  
 Perioada 
  Instituția 
                           Școala Doctorală 
                                  Specialitatea 
 

                                    Perioada 
 

 Formare  
                                                 

Îvăţător, organizator al secţiei/clubului sportiv 
Pedagogie şi psihologie 
Pedagogia învăţămîntului primar 
 

   1994 - 1997 
    Universitatea de Stat ,, Alecu Russo”, Bălţi 
    Pedagogie şi psihologie 
    Pedagogie şi psihologie 
    Pedagogia învăţămîntului primar şi limbi moderne 
    Învăţător, profesor de limbă modernă în clasele primare 
 
    2012  - 2014 
    Universitatea de Stat ,, Alecu Russo”, Bălţi 
    Ştiinţe ale Educaţiei şi Psihologie și Arte 
    Științe ale educației 
    Management Edcaţional 
 
   2015 -  
   Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău 
     
    Teoria generală a educației 
     
    03.10.11- 14.10.11 
    12.01.15 – 30.01.15 
    Cursuri de formare continuă 
    Cursuri de formare continuă 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 Psihologie 

 Pedagogie 

 Limba engleză 

 Educație incluzivă 

 Utilizarea TIC şi implementarea soft. educaţionale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

                                 Formare 2 Sesiuni/reuniuni metodico-ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, ateliere, mese rotunde, 
workshop-uri, seminarii practice, schimb de experienţă 
Activităţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice (cosilii pedagogice,/metodice, 
seminarii, consultaţii, training-uri, participări în proiecte naţionale şi locale: formator în 
cadrul proiectului ,,Învăţarea centrată pe cel ce învaţă”; ,,Dezvoltarea 
competențelor profesionale pentru o educație de calitate centrată pe copil”;  
formator local „Program de dezvoltare a competențelor relaționale ale copiilor 
bazat pe film și activități interactive”; formator local în cadrul proiectului „Un Start 
bun în viață pentru copiii din mediul rural din Moldova”; promovarea cursului de 
instruire ”Formarea inițială a cadrelor didactice în domeniul educației inclusive”; 
formator instituțional la seminarul metodic republican  „Învățarea autonomă 
autoreglată”. 
Autoinstruire 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 



  

Limba maternă Limba română 

  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Engleza  
 

Utilizator 
experimentat 

 
Utilizator 

experimentat 
 

Utilizator 
experimentat 

 
Utilizator 

experimentat 
 

Utilizator 
experimentat 

Rusa  
 

Utilizator 
experimentat 

 
Utilizator 

experimentat 
 

Utilizator 
experimentat 

 
Utilizator 

experimentat 
 

Utilizator 
experimentat 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale -capacitatea de a lucra și coopera în echipă; 
-putere de convingere; 
-comunicarea eficientă în public; 
-creativitate; 
-responsabilitate, inițiativă, toleranță. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

-abilități de comunicare; 
-fermitate și calm în luarea deciziilor; 
- capacități manageriale 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

-utilizarea calculatorului 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

O buna stapanire a programelor: Microsoft Office, Internet Explorer, Prezi. 

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

-în măsura solicitării profesionale 

  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby : lectura, activităţile ecologice 

  

Permis(e) de conducere   - 

  

  

  

  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

