
ECHIPA DE CONDUCERE 
 

CLIM EUGENIA – 

Director al instituției de educație timpurie nr. 49 

Tel. de serviciu: 022 773 441 
 

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 

Director în cadrul instituției de educație timpurie – 24 ani  

Vechimea pedagogică – 35 ani 

 

EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE 

 

Grad managerial întâi 

Studii de master -  Universitatea pedagogică din Chișinău ”Ion 

Creangă”, master în științe ale educației.  

Studii superioare  -  Institutul Pedagogic de Stat “A.Russo” din 

or. Bălți, specialitatea: lector la pedagogie și psihologie preșcolară, 

metodist pentru educația preșcolară. 

 

   COMPETENȚE 

PERSONALE 

-atitudini sociale de comunicare dobândite prin cursuri de formare 

continue, prin participarea la seminare, reuniuni metodice la nivel 

local și municipal, activitate de manager, parteneriat cu agenții 

educațional, cu mass-media, părinții copiilor, reprezentanții 

autorităților locale;  

- competențe de proiectare și proiective; 

- competențe de comunicare eficientă; 

- competențe digitale; 

- competențe interpersonale, acțional-strategice; 

-capacitatea de efort pentru realizarea sarcinilor propuse; 

-iniţiativă; 

-integritate; 

-perseverenţă; 

-atenţie la detalii; 

-rezistenţă la stress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOCANU VALENTINA – 

metodist din instituția de educație timpurie nr. 49 

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 

Metodist în cadrul  instituției de educație timpurie – 18 ani 

Vechimea pedagogică – 31 ani 

 

EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE 

 

Grad didactic(metodist) întâi     

Studii superioare  -  Universitatea de Stat din Tiraspol, 

specialitatea: pedagogia învățământului primar. 

Școala pedagogică orășănească ”Alexei Mateevici”, Chișinău, 

specialitatea: educație în instituțile preșcolare.  

 

   COMPETENȚE 

PERSONALE 

În activitatea profesională se evidențieză prin calități:  

-responsabilitate,  

-obiectivitate,  

-erudiție și tact pedagogic,  

-comunicare eficientă cu colaboratorii instituției, 

-colaborare eficientă cu colegii-metodiști din sector și municipiu în 

realizarea schimbului de experiență în domeniul profesional. 

Diploma Direcției Generale Educație,Tineret și Sport a 

Consiliului Municipal Chișinău, pentru activitate prodigioasă în 

domeniul sistemului educațional municipal, profesionalism și 

responsabilitate, implicare activă în promovarea politicilor 

educaționale în anul 2019. 

 

 

ȘUȘMAN SVETLANA – șef de gospodărie 

Tel. de serviciu: 022 773 437 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 

șef de gospodărie în cadrul  instituției de educație timpurie – 30 ani 

 

EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE 

 

Studii medii speciale – Tehnicum economic financiar din mun. 

Chișinău, specialitatea: evidența contabilă. 

 

           COMPETENȚE     

             PERSONALE 
-diploma DETS sl Botanica; 

-aptitudini antreprenoriale; 

-comunicare eficientă cu colegii; 

-responsabilitate înaltă; 

-spirit organizatoric; 

-tact profesional; 

-contribuție activă în organizarea și desfășurarea lucrului gospodăresc; 
 


