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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

                                               

                                             2013- ...                 Asistent universitar la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți       
 
 

                                            2011-2013         Maestru de concert  la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 
 

                               

                                         2013-2015 

 

 

                            

                               

                                    2010-  2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

Diplomă de master 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi  

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte 

Specializarea: Didactica disciplinelor artistice 

 

Diplomă de licenţă 

 

 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi  

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte 

Specialitatea: Muzică 

Disciplini studiate: Introducere în muzicologie, estetica muzicii, metodica ed.muzicale, filozofia, 

armonia, solfegiu, psihopedagogia, psihologia muzicii, istoria muzicii 

universale/contemporane/naționale, interpretarea instrumentală, interpretarea vocal-coral, psihologia 

generală, psihologia vîrstelor, pedagogia. 
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

                                          2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                 2008 

 

 

 

 

                                            

                                                 

                                               2005 
 

Diplomă de studii medii de specialitate 

 
Colegiul Pedagogic  „Mihai Eminescu” din Soroca 

 

Disciplinile  fundamentale studiate: pedagogia, psihologia, teoria muzicii, filozofia; 

 

Disciplinile de specialitate studiate: metodica predării educației muzicale în grădiniță și școală, 

armonia,  interpretarea vocală-corală, instrumentul muzical, dirijarea, ritmica, etc. 

 

Diplomă de bacalaureat 

 
Colegiul Pedagogic „Mihai Eminescu”, or.Soroca 

Profilul umanistic  

 

 

Diplomă de absolvire a gimnaziului 

 
Gimnaziul „Petru Rareș”, or. Soroca  

Limba(i) maternă(e) română 

            Alte limbi străine 

cunoscute 
ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversaţie  
Discurs oral   

                                    Limba rusă C1 C1 C2             C2              C1 

limba franceză B1 B2 B2               B2               B2  

 

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ competenţe de comunicare obţinute  în cadrul participării la diferite conferinţe, training-uri atît în 

cadrul colegiului pedagogic cît și în cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți; 

           Competenţe 

organizaţionale/manageriale  
▪  obţinute în cadrul realizării practicii, mai ales în a celei de stat, în cadrul lucrului de la tabără ( fiind 

responsabilă de 16 tineri), dar şi în realizarea, organizarea a diverse concursuri , concerte de clasă, 

moderator  în cadrul universităţii dar și în afara ei;  

Competenţe dobândite la locul de 

muncă  
▪ Familiarizarea cu procesul instructiv-educativ ; 

 

  

Competenţe informatice  ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ ; 

 

Alte competenţe  ▪ spirit de echipă, inițiativă. 

 

Permis de conducere  ▪ Categoria  B; 

ANEXE   

  copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare; 

 



  

   


