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INFORMAŢII PERSONALE Zastînceanu Liubov 
 

  

  

 O231 52 391     079783373        

 liubaz@mail.ru, secția.studii.@usarb.md 

Sexul Fem.| Data naşterii 08/09/1974 | Naţionalitatea Moldoveancă  

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ Dr., conf.univ., sef secție Studii USARB, președintele Comisiei Metodice a Facultății 
ȘREM, președintele Consiliului Metodic USARB 

  
 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE Doctorat în pedagogie, domeniul Didactica științelor, UST; studii superioare de 
licență, matematician, profesor de matematică și informatică, USARB ;studii tehnice 
postsecundare, Colegiul Financiar-Bancar, Chișinău, programator de sisteme 
automatizate 

 
 

COMPETENΤE PERSONALE Managementul procesului educațional universitar, managementul procesului 
educațional preuniversitar la matematică, creare de curriculum pentru formare la 
diferite nivele ISCED, utilizare calculatorului, nivel utilizator performant, crearea 

cursurilor de instruire pe platforma Moodle, cercetarea în domeniul pedagogiei.   
 

 

 
 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Rusă + + + + + 

 G1/G2 

Franceza, engleza + + + +- +- 

 A1/A2 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ leadership (în prezent, sunt responsabilă de o echipă de 11 persoane ca director de proiect, de o 
echipă din 3 persoane ca șef secție studii, de o echipă de 20 persoane ca președintele Consiliului 
Metodic USARB ) 

Competenţe de comunicare  Bune competențe de comunicare pedagogică (experiență de pedagog 20 ani); 

Bune competențe de comunicare managerială ( 2 perioade de activitate ca prodecan, președintele 
Comisiei Metodice a FSREM, presedintele Consiliului Metodic USARB, director de proiect instituțional, 
șef Secție Studii) 

 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (auditor certificat pentru procesele educaționale) 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

mailto:liubaz@mail.ru
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

  

1. Atestat de conferențiar universitar Seria CU nr.0146, domeniul Didactica științelor, eliberat la 5 aprilie 2015; 
2. Mai mult de 40 publicații științifice și științifico-didactice; 
3. Membru permanent (din 2007) a Seminarului de Profil  532.01 – Didactica  Matematicii  și  532.02- Didactica 

informaticii din cadrul Universității de Stat din Tirapol cu sediul în Chișinău; 
4. Membru a consiliului de redacție a revistei Acta et Commentationes, seria Științele Educației , aprobat prin Hotărârea 

Senatului UST din 11 octombrie 2016; 
5. Referent oficial la 7 teze de doctor în pedagogie și membru a CȘS  la susținerea a 8 teze de doctor în pedagogie; 
6. Formator permanent în cadrul cursurilor de formare continuă a profesorilor de matematică și celor de clasele primare 

(Domeniul Didactica Matematicii) în cadrul Centrului de formare continuă USARB. 
7. Formator în cadrul a două ateliere de lucru: 2016  - în cadrul Moodle Moot Moldova 2016, UST;  2015 – în cadrul 

Moodle Moot România,  Universitatea Ovidius , Constanța 
8. Experiență de formator al cadrelor didactice la invitație (USM, 2011); 
9. Experiență de conducere a mai mult de 20 teze de licență și mai mult de 15 teze de master la Didactica matematicii 
10. Membru al echipei de proiect internațional QUAEM, expirat în 2015, director al proiectului instituțional PROFADAPT, 

2015-2018  
11. Stagii: 

2016 – formare în cadrul evenimentului Moodle Moot Moldova, UST, secția ateliere  
2015 – formare în cadrul evenimentului Moodle Moot România, Universitatea Ovidius, secția ateliere 
2015 – formare în cadrul CTICE.md : Predarea în baza proiectelor (Intel Teach Essential); 
2015 – formare ca auditor certificat. 
 
Formări în cadrul AUF, WETEN, TEREC în diferite perioade. 

 

 
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent  
Utilizator 

experimentat 

 o bună stăpânire a suită de programe de birou (pachetul MS Office) 
comptetențe de elaborare a cursurilor on-line și blended – learning  pe platforma electronică 
MOODLE 

Alte competenţe  Predarea/ organizarea orelor de matematică pentru orice treaptă de învățământ. 

▪  


