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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

2014–Prezent  Lector universitar 

Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chișinău (Republica Moldova)  

▪ Istoria frumuseții; 

▪ Masaj cosmetic; 

▪ Produse și tehnici de îngrijiri cosmetice; 

▪ Asistența în cosmetologie; 

▪ Îngrijiri cosmetice la domiciliu. 

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ  

2013–2019 Cosmeticiană 

Beauty Studio ''Marilyn Monroe'', Chișinău (Republica Moldova)  

▪ tratamente faciale complete și de întreținere; 

▪ aparate cosmetologice; 

▪ servicii epilare și stilizare sprâncene. 

Tipul sau sectorul de activitate Salon de frumusețe  

2014–2017 Cosmeticiană 

All Clinic Moldova, Chișinău (Republica Moldova)  

▪ trainer cosmetică; 

▪ tratamente cosmetice complete și de întreținere; 

▪ aparate cosmetologice; 

▪ servicii epilare și stilizare sprâncene. 

Tipul sau sectorul de activitate Centru de sănătate și frumusețe  

2013–2014 Cosmeticiană 

Salon ''Yeva'', Chișinău (Republica Moldova)  

▪ tratamente cosmetice complete și de întreținere; 

▪ servicii epilare și stilizare sprâncene. 

Tipul sau sectorul de activitate Salon de frumusețe  

2012–2013 Cosmeticiană 

Salon ''Antonina Beauty Studio'', București (România)  

▪ tratamente cosmetice complete și de întreținere; 
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▪ aparate cosmetologice; 

▪ masaj și împachetări corporale; 

▪ servicii epilare și stilizare sprâncene. 

Tipul sau sectorul de activitate Salon de frumusețe  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

2016–2019 Licențiată în științe ale naturii Nivelul 6 CEC 

Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chișinău (Republica Moldova)  

Domeniul de formare profesională: Ecologie 

Teza de licență: Starea ecologică a spațiilor verzi din municipiul Chișinău. 

2013–2015 Diplomă de masterat în Servicii publice Nivelul 7 CEC 

Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chișinău (Republica Moldova)  

Specializarea: Managementul serviciilor de frumusețe și recuperare 

Teza de master: Eficacitatea măștilor din foi de colagen și gisat în îngrijirea tenului feței. 

2009–2012 Licențiată în servicii publice  

Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chișinău (Republica Moldova)  

Domeniul de formare profesională: Servicii estetologice 

Teza de licență: Elaborarea programelor corecției figurei.Reguli generale. 

COMPETENŢE PERSONALE   

Limba(i) maternă(e) română 

  

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

rusă C2 C2 C2 C2 C2 

engleză B2 B2 B1 B1 B1 

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

Competenţe de comunicare ▪ competențe de comunicare în echipă obținute prin participare la seminare; 

▪ competențe de comunicare cu studenții obținute în calitate de lector; 

▪ bune excelențe de comunicare dobândite în urma experienței mele ca consultant pe vânzări a 
produselor cosmetice. 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

▪ capacitatea de adaptare și responsabilitate; 

▪ spirit de inițiativă și de echipă; 

▪ spirit de evaluare și asigurarea îndeplinirii sarcinilor; 

▪ capacități decizionale și de asimilare de noi informații. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

▪ capacitatea de autodezvoltare personală (prin studiu personal și participări la seminare naționale și 
internaționale); 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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▪ capacitatea de adaptare și de comunicare; 

▪ dezvoltarea profesională în scopul obținerii performanței; 

▪ aprovizionarea cu materiale necesare; 

▪ programarea clientelei și promovarea produselor cosmetice; 

▪ realizarea cadrului ambiental și organizarea locului de muncă. 

Competențele digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 

 
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

Permis de conducere B 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE   

Conferinţe 20.11.2019- Diplomă de participare la conferința Beauty la puterea business by Rowe, Iași 

20.05.2019- Certificat de participare la conferința organizată de Lorema. Marketing Strategies in 
Medical Business Management & Dermato- aesthetic Therapies, Chișinău 

20.12.2018- Diplomă de participare la conferința organizată de Beauty One. Diagnosticarea corectă a 
petelor pigmentare. Tratarea tenului acneic, Chișinău 

Cursuri Iunie 2016: Curs de Cosmetologia Estetică, organizat de Aristox Cosmetix, Chișinău.  

Octombrie 2016- Curs de Masaj de drenaj limfatic facial, organizat de Aristox Cosmetix, Chișinău.  

Septembrie 2015- Curs de Masaj  facial de modelare și lifting, organizat de Aristox Cosmetix, 
Chișinău.  

09/2012– 05/2013: Diplomă de cosmeticiană. Cursuri de cosmetică și machiaj profesional "Beauty 
One", București 

Seminarii 22.11.2019- Diploma de participare la seminarul organizat de Demax la Chișinău. Peeling 
Biorevitalizant, 3D Lifting Carboxiterapie în terapiile foto și cronoîmbătrânire.  

26.09.2019-Diploma de participare la seminarul organizat de Prof Med Beauty la Chișinău. Tipuri de 
curățiri mecanice faciale.  

19.09.2019- Diploma de participare la seminarul organizat de Dermocosmetica la Chișinău. Peeling-ul 
Chimic în Dermato- Cosmetica.  

19.04.2018- Diploma de participare la seminarul organizat de Dermocosmetica la Chișinău. 
Tratamente cosmetice cu principii active revoluționare.  

28.12.2018- Diploma de participare la seminarul de formare profesională organizat de Dr. Umberto 
Borrellini la București. Cometologia în mileniul 3. 

Mai 2016- Diploma de participare la seminarul organizat de Rowe la București. Tehnici avansate de 
întinerire facială.  

08.12.2016- Diploma de participare la seminarul organizat de Belar- Grup la Chișinău. Экспресс 
уходы мгновенной красоты.  

28.11.2016- Diploma de participare la seminarul organizat de Chrysallis la Chișinău.Tratamente pentru 
îngrijirea perfectă a tenului și scalpului prin: Peeling chimic, Tratament radiofrecvență și mezoterapie, 
Microneedling și electroporație. 

19.03.2015- Diploma de participare la seminarul organizat de Face & Body la Chișinău. SPA- 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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Sugaring Aravia.  

  

Certificări 28.12.2017- Training organizat de ULIM la Chișinău. Advanced Teaching and Learning Workshop 

Octombrie 2015- Training organizat de Aristox Cosmetix la Chișinău. Fusion Mesotherapy for Face. 

Septembrie 2015- Training organizat de Aristox Cosmetix la Chișinău. Body Fusion Mesotherapy. 


