
 

 

Curriculum vitae 

 

Informaţii personale 

Nume, prenume Glavan Galina 

Data naşterii 09 mai a. 1975 

 Sex Feminin 

Adresă Republica Moldova, oraşul Chişinău, str. Ion Creangă,35  

 

Telefon Serviciu: 

0 22 51 19 25 

Domiciliu: Mobil:  

069088804 

Alte date de contact: 

 

Fax  

E-mail galinaglavan@yahoo.fr 

Locul de muncă  

actual 

 

Creșa-grădiniță nr.116, sectorul Buiucani 

Experienţa profesională 
                    Perioada 09.09.2019 

     Funcția sau postul 

                       ocupat 

director 

Principalele activități 

      și responsabilități 

Realizarea managementului eficient și de calitate a întregii activități a IET în 

conformitate cu atribuțiile oferite de lege  

Perioada 02.05.2019-06.09.2019 

Funcția sau postul 

ocupat 

Educator, Creșa-grădiniță nr.157 

Principalele activități 

și responsabilități 

Planificarea şi realizarea activităţii educaţionale în scopul dezvoltării lor 

fizice, cognitive, emoţionale şi sociale 

                    Perioada 11 octombrie a. 2017 – 30 aprilie a.2019 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Metodist, Instituţia de educaţie timpurie nr.75, or. Chişinău 

Principalele activităţi 

si responsabilităţi 

Planificarea activităţii educaţionale şi metodice, elaborarea şi implementarea 

programelor de dezvoltare şi a planurilor de activitate a instituţiei preşcolare 

Perioada 09 ianuarie a. 2017- 10 octombrie a.2017 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Educator, Instituţia de educaţie timpurie nr.75, or. Chişinău 

Principalele activităţi 

si responsabilităţi 

Planificarea şi realizarea activităţii educaţionale în scopul dezvoltării lor 

fizice, cognitive, emoţionale şi sociale 

Perioada 22 iunie a.2005- 31 decembrie a. 2016 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Educator, Instituţia de educaţie timpurie nr.225, or. Chişinău  

Principalele activităţi 

si responsabilităţi 

Planificarea şi realizarea activităţii educaţionale în scopul dezvoltării lor 

fizice, cognitive, emoţionale şi sociale 

Perioada 24 august a.1998- 28 ianuarie a.2000 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Profesor de limba franceză, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, or. Chişinău 

Principalele activităţi 

si responsabilităţi 

Realizarea activităţilor didactice curriculare 

 

Educaţie şi formare 

Perioada 06 martie a. 2019 – 07 martie a. 2019 



Calificarea / 

diploma, obţinută 

Certificat nr. 01/03-39 din 04 martie a. 2019 

Domenii principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

Conferinţa Naţională a Pedagogilor din Republica Moldova  

“Modelul Finlandez de educaţie – sursă de inspiraţie pentru cadrele didactice 

din Republica Moldova” 

Gradul didactic / 

managerial deţinut 

Gradul didactic întâi 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

PRO DIDACTICA, Agenţia Naţională de Asigurarea Calităţii în Educaţie şi 

Cercetare, E- Compass, Finlanda, Liceul Teoretic “Elimul Nou” 

Perioada 12 noiembrie a.2018 – 01 decembrie a.2018 

Calificarea / 

diploma, obţinută 

Certificat de cursuri de formare continuă, seria CRP nr. 000064034 din 

03.12.2018 

Domenii principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

Pedagogie preşcolară 

 

Gradul didactic / 

managerial deţinut 

Grad didactic întâi 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, oraşul Chişinău 

 

 

                    Perioada 20 noiembrie a. 2018-21 noiembrie a. 2018, ordinul DGECTS nr.1623 din 

08.11.2018 

Calificarea / 

diploma, obţinută 

Formator local în dezvoltarea curriculară, certificat nr.16 din 21 noiembrie a. 

2018 

Domenii principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

Programul de formare profesională continuă privind implementarea 

documentelor de politică educaţională pe dimensiunea Educaţie Timpurie: 

Cadrul de referinţă al educaţiei timpurii, Standardele de învăţare şi 

dezvoltare a copilului de la naştere până la vârsta de 7 ani, Curriculum pentru 

educaţia timpurie 

Gradul didactic / 

managerial deţinut 

Grad didactic întâi 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

DGECTS, Instituţia de educaţie timpurie nr.158 

 

 

 

 

Perioada 24 august a.2018 

Calificarea / 

diploma, obţinută 

Certificat de participare 

Domenii principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

Conferinţa municipală a cadrelor didactice “Împreună pentru educaţie de 

calitate”, atelierul “Formarea profesională de calitate – o premisă a evoluţiei 

în educaţie” 

Gradul didactic / 

managerial deţinut 

Grad didactic întâi 



Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Direcţia Generală Educaţie, 

Cultură, Tineret şi Sport, Institutul de Formare Continuă, Centrul Metodic 

Municipal 

Perioada 05 iunie a. 2018 

Calificarea / 

diploma, obţinută 

Certificat nr.3 din 05 iunie a. 2018 

Domenii principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

Participare la Şcoala Experienţei avansate “Modalităţi de realizare a 

educaţiei ecologice în instituţiile de educaţie timpurie”  

Gradul didactic / 

managerial deţinut 

Grad didactic întâi 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

DGECTS  mun. Chişinău, DETS Buiucani, Instituţia de educaţie timpurie nr. 

215 

Perioada 20 aprilie a. 2018 

Calificarea / 

diploma, obţinută 

Certificat  

 

Domenii principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

Seminarul ştiinţifico-practic “Rolul cadrelor didactice în procesul de 

identificare, referire, evaluare, asistenţă şi monitorizare a copiilor – victime 

ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului 

Gradul didactic / 

managerial deţinut 

Grad didactic întâi 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, oraşul Chişinău 

 

 

Perioada 29.03.2018 

Calificarea/ 

diploma obținută 

Certificat de participare 

Domenii principale 

studiate/competențe 

dobândite 

Reuniunea metodică pentru metodiștii din instituțiile de educație timpurie 

”Evaluarea lucrului metodic în instituțiile de educație timpurie în anul de 

studii 2017-2018” 

Gradul didactic/ 

managerial deținut 

Grad didactic întâi 

Numele și tipul 

Instituției de 

învățământ/ 

Furnizorului de 

formare 

DGECTS, Instituția de educație timpurie nr.85 

Perioada                     29.03.2018 

Calificarea/ 

      diploma obținută 

Certificat de participare 

   Domenii principale         

studiate/  competențe 

                  dobândite 

Schimb de bune practice pentru cadrele didactice, metodiști din instituțiile de 

învățământ preșcolar, Consiliu Profesoral cu tema: ”Parteneriatul grădiniță-

familie, factor important în formarea comportamentelor ecologice adecvate 

la preșcolari 



Gradul didactic/ 

managerial deținut 

Grad didactic întâi 

Numele și tipul 

Instituției de 

învățământ/ 

Furnizorului de 

formare 

DGECTS, Instituția de educație timpurie nr. 185 

Perioada 21.09.2017 

Calificarea / 

diploma, obţinută 

Certificat de participare 

Domenii principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

Reuniunea metodică pentru metodiștii din instituțiile de educație timpurie 

”Organizarea procesului educational în IET în anul 2017-2018” 

Gradul didactic / 

managerial deţinut 

Grad didactic întâi 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

DGECTS, Instituția de educație timpurie nr. 185 

                    Perioada 26 martie a. 2016 

Calificarea / 

diploma, obţinută 

Certificat nr.287 din 26 martie a.2016 

Domenii principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

Programul de formare continuă pentru cadrele didactice preuniversitare 

“Formarea personalităţii în contextul paradigmei umaniste”  

Gradul didactic / 

managerial deţinut 

Grad didactic întâi 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, oraşul Chişinău 

 

Perioada 02 februarie a. 2015 – 14 februarie a. 2015 

Calificarea / 

diploma, obţinută 

Certificat de perfecţionare/specializare, nr. de înregistrare 2848, din 14 

februarie a.2015 

Domenii principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

Metodica pregătirii lecţiei multimedia moderne 

 

Gradul didactic / 

managerial deţinut 

Grad didactic doi 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

Institutul de Formare Continuă 

 

Perioada 2014-2015 

Calificarea / 

diploma, obţinută 

Certificat nr.27 din 05 februarie a. 2015 

Domenii principale 

studiate / competenţe 

Formator local în cadrul Practicii pedagogice pentru managerii instituţiilor 

preşcolare care au promovat stagiul de formare profesională continuă la 



dobândite Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

Gradul didactic / 

managerial deţinut 

Grad didactic doi 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

ME, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

Instituţia de educaţie timpurie nr.225 

Perioada 16 iunie a.2014 – 24 octombrie a. 2015 

Calificarea / 

diploma, obţinută 

Diplomă de recalificare profesională, educator în instituţia preşcolară, nr. de 

înregistrare 615134060471, eliberată la 13 noiembrie a. 2015 

Domenii principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

Pedagogie preşcolară 

 

Gradul didactic / 

managerial deţinut 

Gradul didactic doi 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

Ministerul Educației, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

 

 

Perioada 2014-2015 

Calificarea / 

diploma, obţinută 

Certificat nr.457 din 28 noiembrie a. 2014 

Domenii principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

Formator local în cadrul Practicii pedagogice pentru educatorii instituţiilor 

preşcolare care au promovat stagiul de formare profesională continuă la 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

Gradul didactic / 

managerial deţinut 

Grad didactic doi 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

ME, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

Instituţia de educaţie timpurie nr.225 

Perioada 27.11.2014 

Calificarea / 

diploma, obţinută 

Certificat nr.10 din 27.11.2014 

Domenii principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

Seminarul instructiv-metodic ”Proiectarea de lungă durată structurată pe 

unități de învățare și centrată pe formarea de competențe la disciplinele 

școlare din învățământul primar”; Dezbateri cu tema:”Parteneriatul școală-

familie-grădiniță, unul din factorii primordiali la adaptarea copilului de 7 ani 

la regimul școlar” 

Gradul didactic / 

managerial deţinut 

Grad didactic doi 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

DGETS, Școala primară nr.83 ”Grigore Vieru” 

Perioada 19.11.2014 

Calificarea / 

diploma, obţinută 

Certificat nr.4 din 19.11.2014 

 



Domenii principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

Reuniune metodică cu tema: ”Educația moral-patriotică a copiilor în cadrul 

activităților integrate” 

Gradul didactic / 

managerial deţinut 

Grad didactic doi 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

DGETS, Instituţia de educaţie timpurie nr.135 

Perioada Septembrie-octombrie 2014 

Calificarea / 

diploma, obţinută 

Certificat nr. 15426 din 30 octombrie a.2014 

Domenii principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

Program de formare profesională continuă, Curs tematic de perfecționare, 

PSIHOPEDAGOGIE GENERALĂ. ECOLOGIA GÂNDIRII 

Gradul didactic / 

managerial deţinut 

Grad didactic doi 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

Centrul educațional PRO DIDACTICA 

Perioada 2014 

Calificarea / 

diploma, obţinută 

Certificat pentru participare 

Domenii principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

Proiectul national ”Cunoaște-te pe tine însuți” 

Gradul didactic / 

managerial deţinut 

Grad didactic doi 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, Direcția 

Generală Educație, Tineret și Sport 

                    Perioada 1995-2000 

Calificarea / 

diploma, obţinută 

Diplomă de licenţă seria AL, nr. 0032121 din 21 iunie a.2000 

Domenii principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

Licenţiat în istorie 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

Universitatea de Stat din Moldova 

Perioada 1995-2000 

Calificarea / 

diploma, obţinută 

Diplomă de Bacalaureat 



Domenii principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

Profilul socio-uman 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri”, oraşul Bacău, judeţul Bacău, România 

 

Perioada 1982-1991 

Calificarea / 

diploma, obţinută 

Certificat de studii gimnaziale 

Domenii principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

Clasa a X a 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

Şcoala Medie din satul Bardar, raionul Ialoveni 

 

Activități și funcții complementare 

 

Perioada 2017-2019 

Funcția Membru al Comisiei municipale de cooptare a cadrelor didactice în 

organizarea procesului de atestare, ordin 1467 din 01.11.2017, ordin 

nr.1625 din 09.11.2018 

Principalele 

activități și 

responsabilități 

Coordonarea și evaluarea activităților didactice și extracurriculare în 

procesul de atestare 

Perioada 2016-2018 

Funcția Membru al Comisiei municipale de evaluare și apreciere a Rapoartelor de 

autoevaluare a cadrelor didactice, ordin nr.506 din 03.04.2017, ordin 

nr.536 din 13.04.2018 

Principalele 

activități și 

responsabilități 

Evaluare și apreciere a Rapoartelor de autoevaluare a cadrelor didactice 

Perioada 2014-2019  

Funcția Membru al Comisiei de atestare 

Principalele 

activități și 

responsabilități 

Evaluarea activității didactice a cadrului didactic, a Portofoliului de 

atestare  prin acumularea şi analiza informaţiilor despre calitatea, 

eficienţa activităţii şi deontologia profesională 

Perioada 2017-2019 

Funcția Președintele Consiliului Metodic 

Principalele 

activități și 

responsabilități 

 

Asistenţă metodică la nivel de grădiniţă conform SÎDC şi SPN; 
Asistenţă metodică şi metodologică în domeniul diseminării informaţiilor 

ştiinţifico-didactice; 

Stimulează comunicarea, cooperarea/colaborarea dintre cadrele didactice 

din grădiniţă, dintre acestea şi părinţi, etc 

Perioada 2017-2018 



Funcția Președinte al Consiliului de Etică 

Principalele 

activități și 

responsabilități 

Coordonarea şi monitorizarea aplicării principiilor şi normelor de 

conduită morală şi profesională de către personalul de conducere, 

personalul didactic şi personalul  nedidactic din instituţie. 

Perioada 2017-2018 

Funcția Președinte al Comisiei de evidență, înmatriculare și transfer a copiilor din 

IET nr.75 

Principalele 

activități și 

responsabilități 

Monitorizarea procesului de evidență, înmatriculare și transfer a copiilor 

din districtul școlar 

Examinarea cererilor de înscriere a copiilor la grădiniță 

Asigurarea accesului la educație fiecărui copil 

 

 

Limba maternă  

Limbi străine 

cunoscute 
Limba franceză Citirea Scrierea Vorbirea 

Excelent □ □  

Bine   □ 

Satisfăcător    

Slab    

Limba rusă Citirea Scrierea Vorbirea 

Excelent □ □ □ 

Bine    

Satisfăcător    

Slab    

 

Competenţe şi 

aptitudini 

organizatorice 

Organizată în ceea ce privește desfășurarea activităților și a 

responsabilităților de serviciu: sociabilă, motivată, capacitate de a lucra 

eficient, adaptabilitate, flexibilitate, spirit de echipă, gândire creativă, etc 

Competenţe şi 

cunoştinţe de 

utilizare a 

calculatorului 

Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word), Internet; 

 

Alte competenţe şi 

aptitudini relevante 

funcţiei 

Publicaţii cu caracter didactic 

 

 

Data completării ____ ________________ 20____               

 

 

Semnătura personală __________________________ 

 

Aptitudini şi competenţe personale 


