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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

INFORMAŢII PERSONALE Lungu Viorelia  
 

  

 str, Vlaicu Pârcălab 52, Republica Moldova  

+373 22  21 35 3 

  
lviorelia@mail..ru 

 
 

Skype Vica lungu   

Sexul Fem | Data naşterii 20.03.1973 | Naţionalitatea MD  

 
LOCUL DE MUNCĂ 

PROFILUL PERSONAL 

ULIM (prin cumul) 
Universitatea Tehnică din Moldova 

2018 (septembrie - 
prezent) 

 

 

2019 septembrie                          

 

2018 (ianuarie - august) 

 

 

 

 

 

 

 

2016 iulie – 2017 
noiembrie 

 

 

 

 

 

2015- 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 – 2015 

 

 

 

 

 

                                 

dr.,conf.univ. Universitatea Tehnică din Moldova,  str. Studenţilor 2/2. or.Chișinău 

      Predarea disciplinelor: Tehnici de comunicare; Filosofia şi logica formării profesionale; Etica și bazele 

comunicării.  Președinte comitetului tehnic CT 58  standardul international SM ISO 21001 Organizații ed. 

Cenntrul de formare continua: Psihologia educației și instruirii profesionale 

    

       ULIM   Cumul dr.,conf.univ. Disciplini: Managementul proiectelor, Metodologia cercetării 

   

    dr.conf.univ. Universitatea de Stat din Tiraspol (UST)  str.Iablocinaia 5. or.Chişinău 

       Predarea disciplinelor: Neuropsihologie; Psihodiagnostic; Etica şi deontologia profesională. 

Director adjunct Centrul Formare Profesională Continuă (CFPC) din UST 

- Monitorizarea procesului de elaborare a programelor de formare profesională continuă; 

- Elaborarea de documente reglatoare a activităţii CFPC UST 

- Elaborarea şi prezentarea rapoartelor de activitate a CFPC UST; 

- Preşedintele comisiei de evaluare a calităţii programelor de formare profesională continuă; 

- Manager de program: Formator etc. 

 

Șef secție Studii postuniversitare și învățare pe tot parcursul vieții. Ministerul Educației 

       Analiza și expertizarea proiectelor legislative ( cu tangențe de formare continuă (FC), învățare pe tot 

parcursul vieții)  înaintate de diferite ministere; expertizarea programelor de FC, analiza deciziilor 

ANACIP în prezent ANACEC cu privire la acreditarea/ autorizarea  programelor de FC  etc. 

 (cumul) dr.conf.univ. Universitatea de Stat din Tiraspol str.Iablocinaia 5. or.Chişinău 

     Predarea disciplinelor: Neuropsihologie; Psihodiagnostic; Etica şi deontologia profesională. 

 
 dr.conf.univ.interimar  Universitatea de Stat din Tiraspol  str.Iablocinaia 5. or.Chişinău 

 Membru Comisiei de Etică UST 

 Membru Seminarului Științific Specializat 531.01.Teiria general a educației; 533.01. 

Pedagogia universitară, UST; 

 Predarea disciplinelor: Neuropsihologie, Psihodiagnostic, Psihologia familiei,  Psihologia 

cognitivă, Educația pentru Toleranță; Psihologia Managerială; Tehnologii moderne de 

instruire.  

 Coordonator a tezelor de licență și de master; 

 Metodist la practica de specialitate și practica de licență 

 Altele – Elaborarea curricula la disciplinile predate 

 Elaborarea de avize la autoreferate la teze de doctor 

 Elaborarea de avize la rapoarte pentru obținerea sau confirmarea gradului (pentr educatori)  

 formator în cadrul Centrului de Formare Continuă UST cu tematica: Mediul 

educațional; Educaţia Prospectivă, Proiectare didactică. 

 

    dr. lector superior Universitatea de Stat din Tiraspol  str.Iablocinaia 5. or.Chişinău 

 Predarea disciplinelor: Neuropsihologie, Psihodiagnostic, Psihologia familiei,  Psihologia 

cognitivă, Educația pentru Toleranță;  

 formator în cadrul Universității Cooperatiste din Moldova, modulul Psihopedagogie, cursul 

Proiectarea curriculară; 

 formator la ANTREC în  colaborare cu acsa cu tematica: Deontologia turistică,  

CFC UTM – formator: Ergonomia muncii 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

                                 2006- 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  1998 - 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 2000 – 2002 

 

                                  2003 - 2005 

 

 

lector universitar Universitatea de Stat din Moldova, str.A.Mateevici 60 Chișinău  

    Predarea disciplinelor: Psihologia Comunicării, Pedagogie, Psihologia Vărstelor, 

Tehnologii Moderne de Instruire. 

, dacă îl cunoaşteţi  

 formator în cadrul Centrului de Formare Continuă, USM, cu temele: Tehnologii moderne 

de predare; Managmentul conflictului; Comunicare asertivă; Managementul resurselor 

umane. 

 Organizator al conferințelor științifice studențești 

 Coordinator a tezelor de licență 

 Responsabil de practica de specialitate pe facultate 

 Metodist la practica de specialitate 

 formator la ANTREC în  colaborare cu acsa cu tematica: Deontologia turistică,  

 
      (cumul) lector universitar: Universitatea Tehnică din Moldova, str.Studenților Chișinău; 

 Predarea disciplinelor: Etica Profesională, Bazele Statisticii în Psihologie,  
  
     Şefa bibliotecii : Academia de Teologie din Chișinău, str.M. Cogălniceanu 96: 

 organizarea conferințelor științifice studențești, 

 organizarea prezentărilor de carte, 

 întocmirea documentelor (registre a cărților, fișele studenților, acte de evidență și 

decontare a cărților), 

 elaborare de contracte și cereri către edituri în vederea suplinirii cu loturi de carte. 

 Organizarea de seminare cu studenții și cadrele didactice la diferite sărbători. 

 Redactarea fișei de post a biblioterarelor (3 persoane), 

 Evidența zilelor de lucru a bibliotecarelor, 

 Verificarea calității muncii bibliotecarelor.  
 
 

             (cumul) lector la seminarul Liceal „Sfinţii Trei Ierarhi” Chişinău; 
Predarea disciplinei: Psihologie, Filosofie. 

 
             (cumul ) lector la Academia de Teologie Ortodoxă din Chişinău; 

Predarea disciplinei: Teologie Morală 
 

 

               2016 

 

               2007 – 2012 

 

 

                

                 2006 - 2007  

 

 

 

 

                  2002 - 2006 

                   

                                  

 

 

               

               1994 - 1998 

 

          
                              

                               

Conferenţiar universitar, atestatul seria CU, nr.0602 (din03 septembrie 2016, nr.0684) 

 

 

Diplomă de Doctor în Pedagogie  diploma seria DR  nr.1574 eliberată la „07” septembrie 2012) 

Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea Psihologie și Științe ale Educației, (Chișinău). 

 
Diploma de Master în Psihopedagogie; Seria AM  nr.009748 eliberată la 12 iulie 2007 

Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea Psihologie și Științe ale Educației, (Chișinău). 
Discipline studiate: Psihopedagogia Învățămîntului Universitar, Metodologia cercetării, Statistica 
aplicată în psihologie, Psihologia vărstelor, etc. 

 
Diploma de licență în psihologie. Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea de 

Istorie şi Psihologie, (diploma AL nr.0110496 eliberata la 05 iunie 2006)  

Discipline studiate: Psihologia generală, Psihologia vîrstelor, Consiliere educațională, Bazele 
consilierii, Neuropsihologie, Psihopatologie, Psihologie Cognitivă, etc. 
. 

 
 

Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Diploma de licență în  teologie. Academia de Teologie Ortodoxă, specialitatea- teologie, Chişinău. 

Discipline studiate:Istoria Bisericii Române, Patrologie, Liturgică, Canoane Bisericești, Teologie Morală,  Filosofie, 

Logică, Limba greacă, limba latină, etc. 
 

 

 

 



  Curriculum Vitae  

  © Uniunea Europeană, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 4  

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 

 

Limba(i) maternă(e) Româna  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba engleză B1  B1  B1  B1  A 2  

 Certificate of attendence nr.5678  Intermediate 2 B1 Threshold   

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin disciplinile învățate din domeniul psihologiei și apoi 
predate,  experienţa proprie de şef secţie, şef de bibliotecă, dr.,conf.univ.  Capacitate de argumentare şi 

convingere, participând la dezbateri publice pe diferite teme de interes, organizate de diverse instituţii, spirit de 

echipă: am experiența muncii în echipă încă din facultate, când am participat la activitățile presupuse de 

proiectele practice și de cercetare derulate în cadrul facultății 

 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 

 

- planificarea, organizarea şi evaluarea activităţii funcţionarilor publici din subordine, analiza și 

expertizarea proiectelor legislative etc – şef secţie Învăţare pe tot parcursul vieţii; experiență 

bună a managementului grupului; manager a activității didactice la orele predate,  coordonator a 

tezelor de licență și master, organizator a excursiilor pentru studenți și cadre didactice în orașul 

subteran Cricova. 

 

 

 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

 
 

 
o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii programelor educaţionale ş i elaborarea de 
politici educaţionale ( fiind şef secţie la ministerul eduaţiei, apoi preşedintele comisie de autoevaluare 
a programelor de formare profesională continuă UST) 
 
 
 

 

Competenţe digitale 
AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 Înalt  Înalt  Înalt  slab mediu  

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

                                       22.01 – 09.02.2018 UST  Seria CRP Tehnologii digitale pentru predare.  

  

▪ o bună stăpânire a limbajelor de programare: Word, Excel, Power Point. Au  fost formate în cadrul studiilor de 

doctorat la cursurile de informatică 

▪ o bună stăpânire a suită de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, software pentru 
prezentări) 

▪ bune cunoştinţe de editare foto, dobândite ca fotograf amator 

Alte competenţe  ▪ dirijor de cor 

Permis de conducere  B 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences


   Curriculum Vitae  dr.,conf.univ.  Lungu Viorelia  

  © Uniunea Europeană, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 4  

INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

                       Autor       Lungu Viorelia, dr., conf.univ.  

                                                                                                                              Universitatea Tehnică din Moldova 

                                                                          Actualizat : 08. 11. 1019 

Publicaţii 

 

 

 

Proiecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferinţe 

  

 

 

Distincţii 

 

 

 

 

Cursuri/ formare continuă 

Certificări 

 

- editarea a 70 articole ştiinţifice (cu tot cu articole de la conferințe) în reviste: Studia Universitatis, PRO-
Didactica, Învăţătorul Modern, în reviste din Romănia, atît în l.romînă cît şi l. engleză. 

- 5 lucrări metodice : 

 în prezent: 19.00059.02.02F/M Teoria și metodologia Educației prospective - proiecte pentru 

"Editarea monografiilor (lucrări de valoare) pentru anul 2019 director de proiect. 

http://ancd.gov.md/ro/content/rezultatele-expertizei-din-cadrul-concursului-proiectelor-pentru-editarea-

monografiilor 
 
„Monitoringul calităţii şi dezvoltării învăţământului din Republica Moldova”. Cond. ştiinţific, prof. univ. Vl. Guţu 

Membru de echipă 2007 - 2010  

 
„Proiectarea finalităţilor şi a cadrului metodologic privind structura învăţămîntului superior în două cicluri”. Cond. ştiinţific, conf. 

univ. O.Dandara  Membru de echipă 2007 - 2010  

 

3.Activitate în proiect internaţional prin programul TEMPUS (Trans European Cooperation Scheme for Higher 

Education) Relaţia dintre angajator şi absolvent, consorţiu interuniversitar.  Membru de echipă 2007 - 2010  

 
– 45 participări la conferinţe ştiinţifice internaţionale, simpozioane, conferinţe ştiinţifice interuniversitare şi 
universitare.; 

 
 

2015 – medalia jubiliară EPARHIA CHIȘINĂULUI – 200 DE ANI – Mitropolitul Gavriil Bănulescu Bodoni; 

2010 – Diplomă de gradul II, în cadrul Conferinţei Ştiinţifice „Dezvoltarea cercetării ştiinţifice, promovarea şi 

cultivarea creativităţii şi a inovării în procesul instruirii academice” 5 mai Chişinău 2010 (anexa nr. 3); 

2010 – Bursa de excelenţă, Conform Hotărîrii Guvernului nr.161 din 15.02.2008 şi HG nr.164 din 09.03.2010, ordin 

nr. 50-C din 19.03.2010 USM.  file:///C:/Users/User/Downloads/11127.pdf 

2008 -  medalia Cuv.Parascheva, Brevet nr.072, din 08.05.2008 (anexa nr.5);. 

 

 

 25.02  – 16. 03.2019  Seria CRP  nr.000054520    Dezvoltarea personală  (10 credite) 

07.05 – 05.06. 20018  Seria CRP  Abordări pedagogice inovative (UST Chișinău) 

22.01 – 09.02.2018 UST  Seria CRP Tehnologii digitale pentru predare  (UST Chișinău) 

15-18.02.2018 Seria L Nr. 00162588  Manager de  proiect      Iaşi.    

31ianuarie – 2 februarie 2018 Jean Monet Winter School „Innovation, Creativity and Entrepreneurship (32 

ore) ASEM 2018. 

-mai – iunie 2017 Limba engleza Nivel B1 Intermedia. Centrul Internațional de Limbi Straine 

- 6-14 octombrie 2016 Managementul bun – pregătire pentru rolul de lider în cadrul proiectului 

Managementul efectiv – baza unei educații de calitate. Polonia 
- 21 aprilie 2016 Workshop Proiectarea curriculară a activității didactice, prezentată 

 de Sorin Cristea prof.univ. București 

- Martie-aprilie 2016 – Seminar metodologic al UST, 2 credite, 26 aprilie 2016; 

- 25-28 februarie, 2016- Cursul FORMATOR, Centru de Comunicare și Dezvoltare Umană Phoenix, 

București; 

- 18-22 ianuarie, 2016- Program Intel Teach Essentials Course, UST; 

 - 2015  Prezența, o cale spre centrul sinelui. Instrument în dezvoltarea personală, consiliere și 
terapie, Comisia de Psihologie Clinică și Psihoterapie Experiențială. București.       
- 2015. Arta comunicării eficiente, Centru Artei Oratorice și a Business Comunicării, Chișinău 
- 2012  Gidare în orientare profesională, Iași, România. 
- 2010   Responsabilitatea Social Corporativă – metodologia predării şi  

aspecte practice, realizat sub egida Global compact Network Moldova; 

-  2009 Program de formare continuă  în Proiectul: Învăţarea centrată pe cel ce învaţă, implimentat cu spriginul 

UNICEF Moldova; 

 -   2009 participant al training-ului „Leadership and Political Comunication”, in The International Republican 

Institute Moldova; 

   -2008  „Educaţia Incluzivă – abordare teoretico-practică” Seminar de iniţiere, profesori din Suedia, Institutul 

de Ştiinţe ale Educaţiei;   

  – 2006 – 2007 Cursuri de formare continuă „Tehnologii moderne de predare” USM, Chişinău; 

 

file:///C:/Users/User/Downloads/11127.pdf

