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INFORMAŢII PERSONALE Eugeniu Cabac  

  

 str. Independenție 100/36, mun. Bălți, Republica Moldova 

 +37323124702     +37379008201 

eugeniu.cabac@gmail.com  

 

Scrieţi tipul de messenger pe care-l folosiţi (Yahoo, skype etc.) Scrieţi numele de utilizator pe 
messenger (Yahoo, skype etc.)   

Sexul masculin Data naşterii 25/09/1977 | Naţionalitatea român  

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-prezent  Conferențiar  

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din mun. Bălți (www.usarb.md) 

▪ Promovarea cursurilor “Programare orientată pe obiecte”, “Softuri educaționale”, “Administrarea 
bazelor de date” etc. 

Tipul sau sectorul de activitate Educație 

2013-2014  Moodle Consultant  

ONG Pro-Bussines Nord (www.pbn.org.md) 

Tipul sau sectorul de activitate Educație 

2011-2012  Manager de proiect  

ÎM Valenteen Solutions  

Tipul sau sectorul de activitate Programare 

2004-2005  Office Manager  

IATP Moldova (iatp.md) 

Tipul sau sectorul de activitate Educație 

1999-2012  Lector  

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din mun. Bălți (www.usarb.md) 

▪ Promovarea cursurilor “Sisteme de gestiune a bazelor de date”, “Limbajul de programare C++” etc. 

Tipul sau sectorul de activitate Educație 

1998-2008  Data Team Entery Manager  

ONG CNETPE 

▪ Membru al echipei de implementare a testărilor internaționale TIMSS (3 ediții) și PIRLS (2 ediții) în 
Republica Moldova. 

Tipul sau sectorul de activitate Educație 

1994-1999  Inginer-programator  

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din mun. Bălți (www.usarb.md) 

▪ Elaborarea aplicațiilor în cadrul Centrului de Calcul (ulterior Departamentul de tehnologii 
informaționale). 

Tipul sau sectorul de activitate Educație 



 

  © Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

2005-2008 Doctor în științe pedagogice   

Universitatea de Stat din Tiraspol  

2000-2001 Master în informatică   

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din mun. Bălți (www.usarb.md) 

1994-1999 Licențiat în matematică și informatică   

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din mun. Bălți (www.usarb.md) 

Limba(i) maternă(e) româna  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

rusa C1/C2  C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 

engleza B1/B2  B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa de lector la universitate, manager de 
oficiu și manager de proiect. 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ leadership (în prezent, sunt prodecan la facultate cu 100 cadre didactice) 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent sunt autidor intern al universității, 
fiind certificat de CCI al Republicii Moldova) 

▪ o bună cunoaștere a programării (fiind inginer programator al DTI din universitate) 

▪ o bună cunoaștere a modului de organizare și desfășurare a studiilor superioare (în prezent 
prodecan al FȘREM) 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 

 Scrieţi altre competenţele informatice. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. De 
exemplu: 

▪ o bună stăpânire a limbajului de programare C++; 

▪ o bună stăpânire a limbajului SQL; 

Permis de conducere  B 

Publicaţii 

Prezentări 

Proiecte 

Conferinţe 

Seminarii 

Distincţii 

Afilieri 

Referinţe 

Citări 

Cursuri 

Certificări 

▪ Experiența de evaluare a calității cursurilor electronice. Învățământul superior din Republica Moldova 
la 85 de ani. Materialele conferinței științifice nașionale cu participare internațională. Chișinău. 
Volumul III. Probleme actuale ale didacticii științelor. 2015.  

▪ Considerații asupra determinării punctajului pentru itemii de corectare. Materialele colocviului 
științifico-practic "Aspecte lingvistice și glotodidactice în predarea limbilor străine". Bălți, 2015. 

▪ The using of Electronic Portfolio Mahara in Learning Platform MOODLE. International conference 
advanced learning technologies (ALTA‘2011), Kaunas, 2011. 

▪ Metodologia rezolvării ecuațiilor de grad superior. Bălți, 2009. 

▪ Evaluările internaţionale IEA – model de testare ştiinţifică. Probleme actuale ale teoriei şi practicii 
evaluării în învăţământ. Materiale ale conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională (Chişinău, 15-
16 noiembrie, 2007). Chişinău: Univers Pedagogic, 2007. 

▪ Testarea nivelurilor cognitive ale elevilor în cercetarea TIMSS, 2007 (field test pentru clasa a IV-a). 
Calitatea învăţământului superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice. Materialele 
Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale (Chişinău, 12-13 octombrie, 2006). Chişinău: Universitatea de 
Stat din Tiraspol, 2006. 

▪ Western-Eastern Teacher Education Network. Trainer (2011). 

▪ Teacher Educaional Resources and E-learning Centre. Trainer (2012). 

▪ Trends in International Mathematics and Science Study. Managerul echipei de prelucrare a datelor 
(1994-2008). 


