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Formare 
2011 – formarea în cadrul trainingului „EBSCO host” (Universitatea de Stat "A. Russo", Bălţi);
2011 – formarea în cadrul programului european TEMPUS, WETEN (studierea instrumentelor web 

2,0 şi platformei de învăţare MOODLE), (Universitatea de Stat "A. Russo", Bălţi);
2011 - stagiu de formare: Învăţarea centrată pe cel ce învaţă, USB „Al. Russo”.
2009 - formare în cadrul Programului de Vecinătate cu România-Moldova, Phare CBC 2006 RO 

2006/018-447.01.01.02.  „Cooperare  transfrontalieră  pentru  înfiinţarea  unui  centru  zonal 
privind formarea de experţi pentru studiul, păstrarea şi managementul resurselor genetice 
vegetale,  în  vederea  utilizării  eficiente  a  patrimoniului  genetic  şi  a  conservării  mediului 
ambiant”, organizate de USAMV „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, România.

2009 - stagiu de formare: Educaţia centrată pe cel ce învaţă, USB.
2009- 2011 – studii postuniversitare la facultate de Ştiinţe ale naturii şi Agroecologie. Masterat la 

Didactica biologiei, (Universitatea de Stat „A.Russo” din Bălţi)
2004-2008 – studii la facultate de Ştiinţe ale naturii şi Agroecologie, specialitatea Geografie şi 

Biologie (Universitatea de Stat „A.Russo” din Bălţi)

Angajări
2011- prezent – metodist al Facultăţii de Ştiinţe ale naturii şi Agroecologie
2009- prezent  -  asistent  universitar,  Catedra  de ştiinţe  ale  naturii  şi  agroecologie,  facultatea  de 
Ştiinţe naturii şi Agroecologie
2008-2011 – laborant superior al Catedrei de biologie, chimie şi geografie, facultatea de Ştiinţe ale 
ale naturii şi Agroecologie.
2004-2008 – studentă la facultate de Ştiinţe ale naturii şi Agroecologie, (Universitatea de Stat 
„A.Russo” din Bălţi)

Poziţii în administrarea academică
2009- prezent - asistent universitar, Catedra de biologie, chimie şi geografie, facultatea de Ştiinţe 
naturii şi Agroecologie

Discipline predate: Ciclul I: Citologie, morfologie vegetală, Sistematica plantelor şi aplicaţii de teren, 
Biologie  celulară; Geografia.

Aptitudini şi competenţe:
 - utilizarea computerului: MC Office (Word, Excel, Power Point),  Internet Explorer;
 - spirit organizatoric, politeţe; 
 - responsabilitate, iniţiativă, sinceritate;
 - capacităţi de lucru independent şi în echipa.   
 - îndemnarea şi forţa de a învăţa şi de a învăţa şi pe alţii să înveţe;

Cunoaşterea limbilor: română, rusă (fluent); engleză (conversaţional) 

Participări la foruri ştiinţifice internaţionale, mese rotunde, traininguri: 
2010 -  conferinţa  ştiinţifică a  studenţilor  şi  masteranzilor  “Experienţa  de  cercetare-componentă 

indispensabilă a formării de specialitate, ediţia a V-a”. Bălţi.



Materiale ale comunicărilor ştiinţifice

2010 -  Influienţa diferitor procedee tehnologice asupra unor indicatori biologici ai ciornoziomului 
tipic din Stepa Bălţului. Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor “Experienţa 
de cercetare-componentă indispensabilă a formării de specialitate, ediţia a V-a”. Bălţi: Presa 
universitară bălţeană, p. 175-178.

Personal: Născută: 18 aprilie 1985 în r. Rîşcani, s. Zăicani, Republica Moldova.


