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INFORMAŢII PERSONALE Spătaru Tatiana 
 

  

 Stradela 5 Bujorilori, 11/2, Chișinău, MD-2019, Republica Moldova  

   079904474        

 spataru_tatiana@mail.ru  

skype tatiana_spataru   

Sexul Feminin | Data naşterii 01/03/1966 | Naţionalitatea Republica Moldova  

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

 
 

Din 2013 - până în prezent Conferențiar universitar 
Universitatea Liberă Internațională din Moldova, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 52, 
Chișinău, MD-2012, Republica Moldova, http://www.ulim.md/  
 
principalele activităţi şi responsabilităţi: 
- formare, instruire, trening,  respectarea procedurilor şi instrucţiunilor de lucru; 
- respectarea programei de pregătire; 
- elaborarea modulelor de curs şi respectarea metodologiei acestora în procesul de predare al 
cursurilor; 
- participarea la elaborarea, corectarea şi revizuirea suporturilor de curs şi a oricăror alte 
materiale referitoare la curs, atunci când acest lucru este solicitat; 
- participarea la examinarea studenților pe baza procedurilor şi criteriilor de examinare stabilite 
şi înmânarea către aceștia tuturor materialelor rezultate în urma examinării; 
- elaborarea propunerilor pentru dezvoltare și pentru alte nevoi identificate în timpul 
programelor de formare; 
- completarea catalogului participanţilor la instruire cu rezultatele evaluărilor periodice şi cu 
prezenţa acestora dacă este cazul.  
Tipul sau sectorul de activitate Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism 
 

Din 1997 - până în 2013  Lector, Profesor interimar 
Universitatea de Stat din Moldova, str. Alexe Mateevici, nr. 60, Chișinău, MD-2012, Republica Moldova, 
http://www.usm.md/  

principalele activităţi şi responsabilităţi: 
- formare, instruire, training cu profesionalism şi promptitudine, respectînd procedurile şi intrucţiunile de 
lucru; 
- respectarea programei de pregătire; 
- studierea modulelor de curs şi respectarea metodologiei acestora în procesul de predare al cursurilor;
- participarea la elaborarea, corectarea şi revizia suporturilor de curs şi a oricăror alte materiale 
referitoare la curs, atunci când acest lucru este solicitat; 
- participarea la examinarea cursanţilor pe baza procedurilor şi criteriilor de examinare stabilite şi 
înmânarea către aceștia tuturor materialelor rezultate în urma examinării; 
- elaborarea propunerilor pentru dezvoltare și pentru alte nevoi identificate în timpul programelor de 
formare; 
- completarea catalogului participanţilor la instruire cu rezultatele evaluărilor periodice şi cu prezenţa 
acestora dacă este cazul. 

Tipul sau sectorul de activitate Facultatea de Sociologie și Asistență Socială 
 

Din 1997 - până în 2012  Specialist principal, Șef secție 
Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare din Moldova, bd-ul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 180, 
Chișinău, MD-2012, Republica Moldova, http://www.cnaa.md/  

principalele activităţi şi responsabilităţi: 
- evaluarea și acreditarea organizațiilor din sfera științei și inovării; 
- atestarea personalului înalt calificat (conferirera gradelor și titlurilor științifice și științifico-didactice). 

Tipul sau sectorul de activitate Secția Științe Unimanistice 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 

 
COMPETENΤE PERSONALE 

 

 

Din 1990 - până în 1996  Reporter Revista Științifică „Știința” 
Academia de științe a Moldovei, bd-ul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1, Chișinău, MD-2012, Republica 
Moldova  

principalele activităţi şi responsabilităţi: 
- elaborare și redactare de materiale jurnalistice. 

Tipul sau sectorul de activitate Jurnalism 
 

Din 1989 - până în 1990  Reporter Ziarul „Avangarda” 
Căușeni, Republica Moldova  

principalele activităţi şi responsabilităţi: 
- elaborare și redactare de materiale jurnalistice. 

Tipul sau sectorul de activitate Jurnalism 
 

Din 1988 - până în 1989  Reporter Ziarul „Patriotul Sovietic” 
Nisporeni, Republica Moldova  

principalele activităţi şi responsabilităţi: 
- elaborare și redactare de materiale jurnalistice. 

Tipul sau sectorul de activitate Jurnalism 
 

Din 2000 - până în 2005  Diplomă de Doctor Habilitat 
Institutul de cercetări juridice și politice, Academia de științe a Moldovei, bd-ul Ștefan cel Mare și Sfânt 
nr. 1, Chișinău, MD-2012, Republica Moldova, http://icjp.asm.md 

▪ Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate: 
- tema – Formarea responsabilității ecologice în contextul dezvoltării durabile a societății; 
- specialitatea – 22.00.04 Structura socială, instituții și procese sociale. 

Din 1993 - până în 1996  Diplomă de Doctor 
Institutul de cercetări juridice și politice, Academia de științe a Moldovei, bd-ul Ștefan cel Mare și Sfânt 
nr. 1, Chișinău, MD-2012, Republica Moldova, http://icjp.asm.md 

▪ Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate: 
- tema – Problemele ecologiei sociale în condițiile de formare a relațiilor de piață; 
- specialitatea – 22.00.04 Structura socială, instituții și procese sociale. 

Din 1982 - până în 1987  Diplomă de Studii superioare
Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova, str. Alexe 
Mateevici, nr. 60, Chișinău, MD-2012, Republica Moldova, http://www.usm.md/ 

▪ Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate: 
- tema – Analiza apariției ziarului Basarabia 1905-1907. 

Limba maternă Româna 
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Rusa C2  C2  C2  C2  C2  

Franceza B2 B2  B2  B2  B2  

Engleza A3 A3 A3 A3 A3 

Turca A2 A2 A2 A2 A2 

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de lector universitar. 
Competenţe 

organizaţionale/manageriale  
▪ leadership dobândite prin experienţa proprie de ocupare a funcției de șef secție. 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 

Publicații total 106 
Publicaţii din ultimii 5 ani 

 
 
Monografii (recomandate spre editare de consiliul ştiinţific/senatul instituţiei acreditate la 
profilul respectiv): 
1.Spătaru T., Conceptualizarea procesului de stratificare socială din perspectiva integrării 
europene. În monografia colectivă: Stratificarea socială în condițiile transformării societății din 
Republica Moldova. Academia de Științe a Moldovei. Institutul Integrare Europeană și Științe 
Politice. Secția Sociologie. Chișinău:  2015, p.9-24. 227 p. ISBN 978-9975-53-445-1. (1,63 
c.a.) 
 
Ghid metodic: 
1. Spătaru Tatiana. Programa analitică. Comunicare în asistență socială. Ghid de studii. 
Asistența socială.[Analytical program. Social assistance communication. Study guide. Social 
assistance] Chișinău: CEP USM, 2010, p.128-129. (0,30 c.a.).  
 
Publicații în reviste naționale: 
- în reviste din străinătate recunoscute 
1. Spătaru T., Contribuția mass-media la procesul de socializare a persoanelor cu disabilități. 
În: Convergențe spirituale: Iași-Chișinău. Iași: Universitatea Apollonia, 2013, p.106-108. ISSN: 
2343 – 9661. (coautor Tonu M.) (0,30 c.a.). 
2. Spătaru T., Bariere de comunicare în activitatea nursing. În: Convergențe spirituale Iași-
Chișinău, Iași: Universitatea Apollonia, Nr.8-9, 2015, p. 222-230. ISSN: 2343-9661. (1.0 c.a.). 
- în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei 
1.Spătaru T., Sistemul național de atestare a cadrelor științifice și științifico-didactice în 
contextul integrării în spațiul științific internațional. În: Intelectus, nr.1, 2011, p.51-55. 
(0,41c.a.). Categoria B. 
2.Spătaru T., Andrei Timuș - mentorul sociologiei din Moldova. În:Revista  de 
Filozofie, Sociologie și Științe Politice, nr.2, 2011. P.77-79 .(0, 20 c.a.). Categoria B. 
3.Spătaru T., Contribuția Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare al Republicii 
Moldova la pregătirea cadrelor de calificare științifică și științifico-didactică înaltă. În: 
Administrarea publică, nr.3, 2012, p.57-69.ISSN 1813-8489. (1,39  c.a.). Categoria C. 
4.Spătaru T., De la performanță în cercetare la teze de doctorat de excelență. În: Academos, 
nr.4, 2012, p.26-30, ISSN 1857-0461 (0,70 c.a.).Categoria B.  
5.Spătaru T., Integrarea socială a persoanelor disabilitate prin intermediul surselor  mass-
media. În:Revista de științe socioumane, UPS „Ion Creangă” nr.1 (23) 2013, p.169-172. ISSN 
1857-0119.  (0,30c.a.) (coautor Tonu M.). Categoria C. 
6.Spătaru T., Recenzie. Procese de stratificare socială în Republica Moldova: particularități și 
tendințe. Academia de Știinţe a Moldovei, Institutul Integrare Europeană şi Știinţe Politice, 
Chișinău: Sirius, 2012. 156 p. ISBN 978-9975-57-053-4.  În: Revista de Filosofie, 
Sociologie și Științe Politice, nr. 2(162) 2013, p. 236-238.  ISSN 1857-2294.  (0,30c.a.) 
Categoria B. 
7.Spătaru T., Cercetarea-inovarea-dezvoltarea din perspectiva noii viziuni. În: Intertext, 
ULIM, nr.3/4, 2013, p.77-81. ISSN 1857-3711.  (0,30 c.a.) Categoria B. 
8.Spătaru T., Recenzie: ŢURCAN Nelly. Comunicarea științifică în contextul accesului deschis 
la informație. Chișinău: CEP USM, 2012. 324 p. REVISTA de Filosofie, Sociologie şi 
Ştiinţe Politice, nr. 1 (164), 2014, p.216-219. ISSN 1857-2294. (0,33c.a.) Categoria B. 
9.Spătaru T., Recenzie:Stratificarea socială în condițiile transformării societății din Republica 
Moldova, Academia de Științe a Moldovei, Institutul Integrare Europeană și Științe Politice, 
Secția Sociologie. Chișinău: Tipografia centrală, 2015.  272 p. În: Revista de Filosofie, 
Sociologie și Științe Politice nr.2(168), Chișinău: Institutul de Cercetări Juridice și Politice, 
2015, p.273-275 (1,57 c.a.) ISSN 1857-2294. (0,32 c.a.) Categoria B. 
10.Spătaru T., Probleme metodologice ale studierii sociologice a elitelor sociale. În: 
Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, nr.3(169), Chișinău: Institutul de Cercetări 
Juridice și Politice, 2015, p.92-104 (1,20 c.a.) ISSN 1857-2294. (1,20 c.a.) Categoria B. 
 

 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii cercetării științifice, dobândite prin experienţa 
proprie în domeniul acreditării și atestării organizațiilor și personalului. 

Competenţe informatice  ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 

Permis de conducere  Categoria B 
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 Comunicări în cadrul conferințelor iinternaționale:
1. Spătaru Tatiana, Căruță Radu, Evaluarea guvernării – accelerator de performanță în 
contextul dezvoltării regionale. [Governmental Assessment – Feat Accelerator within the 
Context of Regional Development] Materiale ale conferinței internaționale științifico-
practice ”Teoria și practica administrării publice”, 24 mai 2011, p.57-59. (0,30 c.a.). 
2. Spătaru Tatiana, Gheorghița T.Racordarea serviciului public din Republica Moldova la 
standardele Uniunii Europene. [Public Service Adjustment to the Standards of European 
Union] Mat.conf.inter. științifico-practice 22 mai 2012. Academia de Administrare Publică 
pe lîngă președintele Republicii Moldova. ISBN 978-9975-4107-8-6. 
3. Spătaru Tatiana, “Contribuția mass-media la procesul de socializare a persoanelor cu 
dizabilități” [Mass-Media Contribution to socialization process of people with disabilities], 
International conference: Convergențe spirituale: Iași-Chișinău. Iași: Universitatea 
Apollonia, 2013, p.106-108. ISSN – 2343 – 9661.(0,30 c.a.) 
4. Spătaru Tatiana, „Asigurarea transparenţei administrative şi accesului la informaţie” 
[Providing administrative transparency and access to information] within the Materials of 
the international conference of 20th of May 2013. Academia de Administrare Publică pe 
lîngă Președintele Republicii Moldova, p.26-28 ISBN 978-9975-4241-5-8. 
5. Spătaru Tatiana, Strategii și tehnici de formare și promovare a imaginii autoritaților administrației 
publice, [Strategies and techniques of image forming of public administration authorities], 
International conference: Teoria și practica administrării publice, 23rd of may 2014, p.27-30. ISBN 
978-9975-4241-9-6. (0,35 c.a.) 
Comunicări în cadrul conferințelor naționale: 
1. Spătaru Tatiana, Metodologia abordării științifice a domeniului socioumanistic, [Scientific 
approach methodology to the field of Humanities], Filosofia si perspectiva umana. Materialale 
Conferintei Stiintifice consacrata ZILEI MONDIALE A FILOSOFIEI. 21st of November 2013. 
Chisinau: Tipografia Artpoligraf, 2014. p.58-64.(0,5 c.a.)  
 
 

Distincții - Medalia ”60 de Ani a Universității de Stat din Moldova” (2006); 
- Diplomă de gradul I a Guvernului Republicii Moldova pentru instruirea și formarea 
profesională a specialiștilor de înaltă calificare în domeniul Sociologiei prin studii de 
doctorat(14.11.2012).  


