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INFORMAŢII PERSONALE Bleandură Nicoleta  
 

  

 Str. Vatutin 2, Bălţi, 3128, Republica Moldova  

 069877243 

nicoleta.bleandura@gmail.com 

 

Sexul feminin | Data naşterii 20/04/1984 | Naţionalitatea RM  

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

2009 - prezent Asistent universitar  

Universitatea de Stat „Alecu Russo”  din Bălţi, Moldova 

Facultatea Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, catedra Matematică şi Informatică 

▪ Activitate de predare (predarea orelor de curs, seminare şi laboratoare la disciplinele: Aplicaţii 
generice, Didactica infornaticii, TIC, SO, SGBD ş.a.) 

▪ Activitate metodică (elaborarea curriculumului şi a materialelor didactice la disciplinele predate; 
postarea materialelor didactice pe platforme de învăţare Web) 

▪ Activitate organizaţională (tutore a grupelor academice, participare la şedinţe) 

▪ Activitate de cercetare ştiinţifică (participarea la conferinţe, publicarea articolelor, conducător ale 
tezelor de an ale studenţilor) 

2008 - 2009 Economist  

Banca Comercială „Victoriabank”, fil. Nr. 1, Bălţi 

2007- 2008 Asistent universitar  

Universitatea de Stat „Alecu Russo”  din Bălţi, Moldova 

Facultatea Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, catedra Matematică şi Informatică 

▪ Aceleaşi activităţi şi sarcini enumerate mai sus. 

10.2013 – 07.2014  Studii doctorale în cadrul Proiectului „Erasmus Mundus Action 2 
WEBB Project Lot 5” 

 

Universitatea din Ghent, Belgia 

▪ Medii de învăţare performante, Eficacitate educaţională 

 

2009– 2014  Studii doctorale   

Universitatea de Stat „Alecu Russo”  din Bălţi, Moldova 

Specialitatea: 532.02. Didactica şcolară (pe trepte şi discipline de învăţămînt) (Informatica) 

▪ Teoria şi metodologia instruirii informaticii 

 

2007 - 2008  Masterat în informatică  

Universitatea de Stat „Alecu Russo”  din Bălţi, Moldova 

▪ Metodologia cercetării ştiinţifice, Pedagogia şi psihologia educaţiei universitare, Sisteme automatizate, Metode de 
luare a deciziilor, Sisteme de proiectare client-server, Baze de date ş.a. 

 

2002 - 2007  Licenţiat în informatică   

Universitatea de Stat „Alecu Russo”  din Bălţi, Moldova 

Specialitatea: Informatica şi Limba Engleză Aplicată 

▪ Bazele programării, Metodica predării informaticii, Bazele traducerii. 

1999 – 2002 Bacalaureat 
Liceul Teoretic Corlăteni, r-nul Rîşcani, Moldova 

Profil Real 
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

  

Limba(i) maternă(e) română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Rusa C2  C2  C2  C2  C2  

  

Engleza B2  C1  C1 B2  B2  

  

Franceza B2 B2 B2 B2 B2 

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
 

Competenţe de comunicare  ▪ Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de asistent universitar şi 
participantă a proiectelor internaţionale 

Competenţe organizaţionale / 
manageriale  

▪ Leadership, adaptabilitate și muncă în echipă dobândite în timpul activității de predare, cercetare și 
mobilitate în străinătate. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

▪ Competenţe de intercaţiune interpersonale excelente şi o cunoaştere aprofundată a metodelor de 
instruire şi relaţionare în medii universitare. 

Competenţe digitale ▪ Cunoaşterea şi aplicarea practică bună a suitei de aplicaţii generice de birou, a instrumentelor Web, 
a bazelor programării, a bazelor de date şi a aplicaţiilor de design grafic. 

Permis de conducere  B 

Publicaţii 

 

▪ Bleandură Nicoleta, „Proiectarea şi validarea unui instrument de evaluare a motivaţiei studenţilor ce 
utilizează o platformă de învăţare (I)” în „Artă şi educaţie artistică” Revistă de cultură, ştiinţă şi 
practică educaţională, nr. 1 (25) 2015,  Bălți: Presa universitară bălțeană, 102 p. ISSN: 1857-0445 
(p. 90-98) 
 

▪ Bleandură Nicoleta, „Proiectarea şi validarea unui instrument de evaluare a motivaţiei studenţilor ce 
utilizează o platformă de învăţare (II)” în „Artă şi educaţie artistică” Revistă de cultură, ştiinţă şi 
practică educaţională, nr. 2 (26) 2015,  Bălți: Presa universitară bălțeană, 84 p. ISSN: 1857-0445 (p. 
42-49) 

 

▪ Bleandură Nicoleta, „Situații de învățare în medii digitale: proiectare și utilizare” în monografia 
„Formarea universitară în medii digitale: cercetări teoretico-experimentale: Omagiu doctorului 
habilitat în pedagogie, profesorului universitar Ilie Lupu”, Bălți: Presa universitară bălțeană, 2015. 
278 p. ISBN 978-9975-50-128-6 (p. 81-107) 
 

▪ Bleandură Nicoleta, „Matricea de tratare a competențelor în cadrul disciplinei „”Aplicații generice” în 
„Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani. Materialele conferinței științifice naționale 
cu participare internațională, Chișinău 24-25 septembrie 2015” Volumul III: Probleme actuale ale 
didacticii științelor”, Chișinău: US Tiraspol, 2015. 280 p. ISBN 978-9975-76-161-1 (p. 102-111) 

 

▪ Bleandură Nicoleta, „Proiectarea unui instrument de evaluare a motivaţiei studenţilor ce utilizează 
platforma de învăţare MOODLE” în „Orientări actuale în cercetarea doctorală: Materialele Colocviilor 
ştiinţifice ale doctoranzilor din 13 dec. 2013 şi 18 dec. 2014”, Bălţi: Tipogr. „Indigou Color”, 2015. 264 
p. ISBN 978-9975-3054-8-8 (p. 17-23) 

 

▪ Bleandură Nicoleta, „Aspecte ale evaluării competențelor” în „Acta et comentationes. Științe ale 
educației. Revistă științifică” nr. 1(4) 2014, Chișinău: Tipografia Universității de Stat din Tiraspol, 
2014. ISSN 1857-0623 (p. 9-15) 
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 ▪ Nicoleta Bleandură, Natalia Cojocari, „Dezvoltarea competențelor de colaborare ale studenților 
utilizînd instrumentele Web 2.0” în „Tradiție și inovare în cercetarea științifică. Ediția a III-a. 
Materialele COLLOQUIA PROFESSORUM din 12 octombrie 2012”, Bălți: Presa universitară 
bălțeană, 2014. 268 p. ISBN 978-9975-50-135-4. (p. 254-259) 
 

▪ Bleandură Nicoleta, „Procesul de dezvoltare a competențelor: trecerea de la virtual la real” în „Acta 
et comentationes. Științe ale educației. Revistă științifică” nr. 1(2) 2013, Chișinău: Tipografia 
Universității de Stat din Tiraspol, 2013. ISSN 1857-0623 (p. 19-28) 
 

▪ Bleandură Nicoleta, „Impactul utilizării sistemului de situații didactice în predarea disciplinelor 
informatice asupra performanțelor studenților” în „Probleme actuale ale didacticii științelor reale: 
Comunicări: Conf. șt.-didactică naț. cu participare intern., consacrată aniversării a 80-a de la 
nașterea profesorului universitar, Andrei Hariton”, 4-6 oct., 2013, Chișinău/con. șt.: Laurențiu 
Calmuțchi [et al.]. – Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2013. – 352 p. – ISBN 978-9975-76-
105-5. (p. 204-212) 
 

▪ Bleandură Nicoleta, „Cultura didactică a profesorului: crearea situațiilor didactice în medii digitale” în 
„Cultura profesională a cadrelor didactice. Exigenţe actuale : Materiale Simp. Şt. Intern., Rep. 
Moldova, Ch., 16-17 mai 2013”, Chișinău: Univ. Ped. De Stat „Ion Creangă”, 2013. 535 p. ISBN 978-
9975-46149-8. (p. 137-141) 
 

▪ Bleandură Nicoleta, „The design of didactic situations in digital media” în „International Conference 
„Mathematics & Information Technologies: Research and Education” (MITRE-2013), 18-22 aug. 
2013, Chișinău: Abstracts” – Chișinău: CEP USM, 2013. – 155 p. – ISBN 978-9975-71-411-2 (p. 
126) 
 

▪ Bleandură Nicoleta, „Developing collaborative competences in didactic situations via e-portfolios” în 
„Quality and efficiency in e-learning. Proceedings of the 9th International Scientific Conference 
"eLearning and Software for Education" Bucharest, April 25 - 26, 2013”, Volumul 2, - București: 
Editura Universitatii Nationale de Aparare „Carol I”, ISSN: 2066 - 026X (p. 188-193). 
 

▪ Кожокарь Н. И., Бляндурэ Н. Н. «Использование информационно-коммуникационных 
технологий в обучении» în «Актуальные проблемы экономики, управления, образования и 
права. Материалы Международной заочной научно-практической конференции. 30 ноября 
2012 года, г. Коломна» Рязань, 2012. 178 p. ISBN 978-5-7943-0450-3. (p. 115-117) 
 

▪ Bleandură Nicoleta, „Dezvoltarea competențelor profesionale ale viitorului profesor de informatică 
prin situații didactice” în „International Conference of Young Researchers, 10 ed., nov. 23, 2012, 
Chișinău, Moldova: Scientific abstracts”- Chișinău: S. n., 2013 (Tipografia din Orhei). – 172 p. – ISBN 
978-9975-4434-4-9 (p. 97) 
 

▪ Bleandură Nicoleta, „De ce situația?” în  „Orientări actuale în cercetarea doctorală. Materialele 
Colocviilor Științifice ale doctoranzilor din 16 decembrie 2011 și 14 decembrie 2012”, Bălți: Tipografia 
din Bălți, 2013. 243 p.  ISBN 978-9975-4252-6-1. (p. 58-64) 
 

▪ Bleandură Nicoleta, „Clasificarea situațiilor didactice din punct de vedere al etapelor de formare a 
competențelor” în „Orientări actuale în cercetarea doctorală. Materialele Colocviilor Științifice ale 
doctoranzilor din 16 decembrie 2011 și 14 decembrie 2012”, Bălți: Tipografia din Bălți, 2013. 243 p.  
ISBN 978-9975-4252-6-1. (p. 203-210) 
 

▪ Bleandură Nicoleta, „Difficulties in creating didactic situations for competence development of 
teachers” în „Proceedings of the “Doctoral intensive summer school on evolutionary computing in 
optimisation and data mining – ECODAM”: Iași, 17-24 iunie 2012” – Iași: Editura Universității „Al. I. 
Cuza”, 2012. – 194 p. – ISSBN 978-973-703-851-7 (p. 12-18) 
 

▪ Bleandură Nicoleta, „Situația – punct de pornire în formarea competențelor” în „Abordarea prin 
competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective”, conf. șt. intern. (2011; Bălți).  
„Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective”: Materialele conf. 
șt. intern.  consacrate aniversării a 65-a de la fondarea Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, 8 oct. 2010 
/ col. red. Gheorghe Popa, Maria Șleahtițchi, Ala Sainenco [et al.]. – Bălți: Presa univ. bălțeană, 2011. 
– 280 p. – ISBN 978-9975-50-060-9 (p. 88-94) 
 

▪ Bleandură Nicoleta, „Diverse abordări ale conceptului de competenţă în învăţămînt” în „Învăţămîntul 
universitar din Republica Moldova la 80 ani”, conf. şt. internaţ. (2010; Chişinău). Învăţămîntul 
universitar din Republica Moldova la 80 ani: Materialele Conf. Şt. Intern., 28-29 sept. 2010/ col. red. 
Laurenţiu Calmuţchi (red. şef), Lora Moşanu-Şupac, (red. şef), Larisa Sali [et al.]. – Ch.: UST, 2010. 
– 338 p. – ISBN 978-9975-76-040-9 (p. 138-147) 
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Conferinţe 

Seminarii 

▪ 10.10.2014: Participantă la Colloquia professorum „Tradiție și inovare în cercetarea științifică”, ediția 
a III-a,  în cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Moldova, cu o prezentare a articolului 
„Utilizarea situațiilor didactice pentru dezvoltarea competențelor în cadrul cursului de „Aplicații 
generice””. 

▪ 25.09.2014 - 28.09.2014: Participantă la Conferința Internațională „Învățămîntul de performanță la 
disciplinele din ariile curriculare științe exacte și naturale. Obiective. Strategii. Perspective” în cadrul 
Universității din Tiraspol, Chișinău, Moldova, cu o prezentare a articolului: „Aspecte ale evaluării 
competențelor”. 

▪ 2.07.2014 - 4.07.2014: Participantă ca membră a Școlii Doctorale a Unversității din Ghent, Belgia, la 
școala de vară: Summer school for Science Communication and Communicative Competences 
„Let’s talk Science!”, organizată în cadrul Universității din Bruxel - Vrije Universiteit Brussel, Belgia, la 
următoarele workshop-uri: 

▪ „Creative thinking and improvisation”, 

▪ „Prezzi and prezentation techniques”, 

▪ „Blogging about science”. 

▪ Participantă ca membră a Școlii Doctorale a Unversității din Ghent, Belgia, la următoarele seminare 
științifice „Seminars for transferable skils”: 

▪ 10.06.2014: „Internalization: Meet people, not cultures”; 

▪ 14.05.2014, 27.05.2014: „Effective graphical display”; 

▪ 28.04.2014, 5.05.2014, 8.05.2014, 12.05.2014, 15.05.2014, 19.05.2014: „Applying for a 
postdoctoral job”; 

▪ 17.03.2014 - 19.03.2014: „Interuniversity PhD Career focus Social Sciences and Humanities”. 

▪ 27.01.2014: Participantă la miniconferința organizată de către Departamentul de Științe ale Educației 
din cadrul Universității din Ghent, Belgia, cu prezentarea sub formă de poster a temei de cercetare 
“The didactic situations as a basic element for competence development of teachers in informatics”. 

▪ 09-12.2014: Participantă la două cursuri de bază în pedagogie, organizate în cadrul 
Departamentului de Științe ale Educației din cadrul Universității din Ghent, Belgia: „Educational 
Effectiveness” și „Powerful Learning Environments”. 

▪ 18.08.2013 – 22.08.2013: Participantă la Conferința Internațională „Mathematics & IT: Research and 
Education MITRE - 2013” în cadrul Universității de Stat a Republicii Moldova, cu o prezentare a 
articolului „The design of didactic situations in digital media”. 

▪ 22.06.2013 – 26.06.2013: Participantă la Școala Doctorală de Vară Internațională  în Informatică 
“Bitdefender Doctoral Summer School on Evolutionary Computing in Optimization and Data Mining 
(ECODAM)”; organizată de către Facultatea de Informatică a Universității “Alexandru Ioan Cuza” 
Iași, România, cu comunicarea ”Didactic situations in digital media”. 

▪ 16.05.2013 – 17.05.2013: Participantă la Simpozionul Internațional „Cultura profesională a cadrelor 
didactice. Exigențe actuale.” în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, 
Moldova, cu o prezentare a articolului „Cultura didactică a profesorului: crearea situațiilor didactice în 
medii digitale”. 

▪ 14.12.2012: Participantă la Colocviul Științific „Orientări actuale în cercetarea doctorală”, Ediția a II-a, 
în cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Moldova,  cu o prezentare a articolului 
„Clasificarea situațiilor didactice din punct de vedere al etapelor de formare a competențelor”. 

▪ 23.11.2012: Participantă la Conferința Internațională „International Conference of Young 
Researchers” , ediția a X-a, în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova, Chișinău, cu o 
prezentare a articolului „Dezvoltarea competențelor profesionale ale viitorului profesor de informatică 
prin situații didactice”. 

▪ 12.10.2012: Participantă  la Colloquia professorum „Tradiție și inovare în cercetarea științifică”, ediția 
a III-a,  în cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Moldova, cu o prezentare a articolului 
„Dezvoltarea competențelor de colaborare ale studenților utilizînd instrumentele Web 2.0” 

▪ 17.06.2012 – 23.06.2012: Participantă la Școala Doctorală de Vară Internațională  în Informatică 
“Doctoral Intensive Summer School on Evolutionary Computing in Optimization and Data Mining”; 
organizată de către Facultatea de Informatică a Universității “Alexandru Ioan Cuza” Iași, România, 
cu o prezentare a articolului ”Difficulties in Creating Didactic Situations for Competence Development 
of Teachers”. 

▪ 16.12.2011: Participantă la Colocviul Științific „Orientări actuale în cercetarea doctorală”, Ediția I-a, în 
cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Moldova,  cu o prezentare a articolului „De ce 
situația?” 

▪ 08.10.2010: Participantă la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Abordarea prin competenţe a formării 
universitare: probleme, soluţii, perspective” consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii 
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Moldova, în cadrul Secţiunii nr. 4 Practici de dezvoltare a 
competenţelor digitale la studenţi cu prezentarea articolului „Situaţia – punct de pornire în formarea 
competenţelor”. 
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Activităţi şi experienţă 
extracurriculară 

▪ 01-05,2014: curs organizat pentru studenții internaționali în cadrul Universității din Ghent, Belgia: 
„Low Countries Studies” constituit din 12 prelegeri și 4 evenimente. 

▪ 25.04.2013: atelierul de lucru „Calitatea cursurilor plasate într-un sistem de management al învățării” 
organizat în cadrul Proiectului „Evaluarea și înnoirea curriculei pentru formarea profesorilor” 
(„Teacher Education Review and Update of Curriculum” – TEREC) (Programul TEMPUS IV) 

▪ 22-24.04.2013: seminarul „Proposal Writing Workshop” organizat în cadrul Proiectului FP7 MOLD-
NANONET „Enhancing the capacities of the ELIRI Institute in applied research to enable the 
integration of Moldova in the European Research Area on the basis of scientific excellence” 

▪ 17-19.12.2012: formarea organizată  de AUF în parteneriat cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă”– Développement des technologies éducatives: “Exploitation du tableau blanc interactif 
(TBI)” 

▪ 27-29.09.2012: formarea organizată de AUF în parteneriat cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă”– Développement des technologies éducatives: “Traitement du multimédia (son, vidéo, 
image, texte)” 

▪ 21-24.12.2009: formarea organizată de AUF – Formation de Formateurs aux technologies de 
l’Information: “Initiation au système d’exploitation Linux” 

▪ 01-05.07.2008: formarea organizată de AUF în parteneriat cu USM – Formation de Formateurs aux 
technologies de l’Information: „Maîtrise des outils de recherche d’information sur Internet” 

▪ 12-24.05.2008: Şcoala de Matematică şi Informatică, organizată de CECMI al Universităţii de Stat 
din Moldova împreună cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

▪ 10-12.04.2008: formarea organizată de AUF – Formation de Formateurs aux technologies de 
l’Information: “Rédaction scientifique et publication électronique” 

▪ 21-31.01.2008: formarea organizată de AUF în parteneriat cu UTM – Centre Linux et Logiciels 
Libres pour le Développement C3LD-Moldova: „La formation de préparation a la certification LPI 
(Niveau 1)” 

▪ 03.2005: seminar „Training Students in Scholarship Application Writing” organizată de „Center for 
Continuing Education” 

▪ 03.2005: cursuri de creare a paginilor personale web în Macromedia Dreamweather UltraDev4, 
organizate de IATP Bălţi 

▪ 05.2004: participant la Conferinţa Internaţională „Language Development and Teaching” organizată 
de „The Association of Teachers of Foreign Languages” 


