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INFORMAŢII PERSONALE Florea  Maria  
 

  

 Or.Chişinău .RM 

 0 22 72  88 03     

  centrugradi174  gmail@com 

 

 

Sexul F | Data naşterii 25.08.1970 | Naţionalitatea  moldoveancă 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

       EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
 

Educator –metodist  al Instituţiei  de  Educaţie Timpurie nr.174                                            
sectorul Centru, strada Korolenko 59/A, Municipiul Chişinău.         

                                                            

Scrieţi datele (de la - până la)  

 

 

16.08.2012  Instituţia de  Educaţie Timpurie nr.174,  municipiul Chişinău , educator,grad 

didactic   doi ,de la 01.12.2012 cumulez  funcţia de metodist. 

 

1997- Instituţia de  Educaţie Timpurie nr.142 , municipiul Chişinău , educator,                       

grad didactic   doi. 

 

1996-1997  Instituţia de  Educaţie Timpurie nr.96, educator.                       

 

 

 

Scrieţi datele (de la - până la)  Scrieţi calificarea obţinută   

 1989-1992 studii universitare, Universitatea Pedagogică de  Stat “Ion Creangă”,  

Facultatea   “ Pedagogie”  Specialitatea  “ Pedagogia   şi  metodica  învăţământului  primar şi  preşcolar. 

1976-1986 Studii  medii,  scola medie nr.39 ,municipiul Chişinău. 

 

Limba(i) maternă(e)  ROMÂNA 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Franceza   Satisfăcător   l  Satisfăcător Satisfăcător Satisfăcător Satisfăcător 

  

Rusa          Avansat  l         Avansat         Avansat l         Avansat l         Avansat 
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Competenţe de comunicare  
Deţin competenţe de comunicare  dobândite  prin :experienţa proprie în funcţie de 

educator şi apoi ca metodist. 

-Prestarea activităţii de manager şi lucrul în permanenţă cu   educatorii 

- Rezolvarea  problemelor de comunicare în colectivul  în care activez; 

-Autoformare şi autoperfecţionare (citesc permanent cărţi de formare personală, 

urmăresc emisiuni la TV şi consult un psiholog atunci cînd simt o necesitate). 
 

Competenţe organizaţionale Posed următoarele competenţe  organizatorice: 

▪ Competenţe de evaluare şi diagnostică a mediului educaţional; 

▪ Competenţe de planificare curentă   şi strategică a documentaţiei metodice 

pentru unitatea de învăţămînt; 

▪ Competenţe de   lucru în echipă, scrierea proiectelor  tematice  

▪ Competenţe de  utilizarea  tehnologiilor informaţionale; 

Competenţele pe   care le posed la moment   au fost dobîndite : 

➢ Prin experienţa de  9  ani de a activitate  în  colectivul  didactic; 

➢ La seminarele de formare profesională    organizate de către DGEŞTS a 

municipiului Chişinău; 

➢  Prin studiu individual.  
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În cadrul activităţii de 9 ani în instituţia de educaţie timpurie am dob\ndit competenţe    ce se referă la domeniul 

dat:  
 

➢ Codul  Educaţiei al  Republicii Moldova, nr. 152/2014 ; 

➢ Metodologia de monitorizare şi evaluarea a dezvoltării copilului  de 1,5-7ani în baza 

Standardelor de învăţare si dezvoltare a copilului de 0-7 ani  Aprobat la 

                                                         CNC(ordinul MECC nr1939 din 28.12.2018) ; 

➢ Cadrul de referinţă al educaţiei  timpurii din RM. Aprobat   la Consiliul Naţional pentru curriculum (Ordinul MECC nr.1592 

din 25.10.2018) ; 

➢ Standardele de învăţare şi dezvoltare a copilului de la naştere  până la 7 ani  revizuişi  dezvoltat.   Aprobat la CNC  (ordinul  

nr.1592 din 25.10.2018) ; 

➢ Standardele profesionale naţionale ale cadrelor didactice pentru educaţei  timpurie,Chişinău 2008; 

➢ Curriculum pentru educaţie timpurie, Chişinău,2019.Arobat la CNC (ordinul  MECCnr.1699 din 15.11.2018) 

➢ Standardele minime de dotare a IET (Aprobat  prin ordinul MECC nr. 253 din11.10.2017) 

➢ Metodologia de organizarea la distanţă  a procesului educaţional, pentru  IET(aprobat  prin ordinul MECC nr.378 din 

26.03.2020) 

➢ Repere metodologice de organizare la distanţă  a educaţiei parentale pentru familiile ccopii de 0-7 ani (circular MECC 

nr.2257 din 21.04.2020) 

➢ IOVS copilului în IET (ordinul MECC nr.592 din 26.06.2020) 

➢ Reglementări -cadru speciale privind punerea în aplicare a Instrucţiunii de redeschidere şi reluare   a  activităţii IET în 

contextual pandemiei Covid-19 (ordin comun al MECC nr.779   şi MSMP nr.725 din 07.08.2020) 

 
 

 

 

 

 
 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Competenţe informatice  Posed calculatorul la nivel de utilizator:  WORD, Excel, Internet; 

Alte competenţe  Competenţe de organizare a serbărilor, activităţilor integrate ,şedinţe cu părinţii  

Permis de conducere   
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                                         Publicaţii 

Prezentări 

Proiecte 

Conferinţe 

Seminarii 

Distincţii 

Afilieri 

Referinţe 

 Participare la sesiunile pe zoom la seminarele tematice: 

Metodologia de organizare  a procesului educaţional la distanţă. 

Metodologia  educaţiei  parentale  pentru familie care au copii de 0-7 ani  

Familia şi rolul ei în dezvoltarea  copilului.                                                                                                                                           

Rolul tatălul în dezvoltare copilului.     realizat   

Prevenirea abuzului /violenţei şi disciplinarea  pozitivă                       

Temperamentul copilului şicum îl abordăm 

Citiţi împreună cu copilul dumneavoasă 

Seminar 30.11.2020  „Situaţii de învăţare la copiii cu vârsta 2-3 ani” 

Seminar  15.-17.01.2019„ Aplicarea noului curriculu 

Seminar 28.03.2019 IET nr.174 „Parteneriatele” 

Seminar  comun  cu  ME şi MS „Măsuri anticovid” 

Seminar  30.10.2020„ Prevenirea COVID” 

Rolul cadrului didactic şi al părintelui la realizarea educaţiei parentale la distanţă 

(Repere metodologice de organizare la distanşă a educaşiei parentale pentru familie 

cu copii de 0-7 ani )  circulara MECC nr.2257 din 21.04.2020   

 Securitatea   rutieră .  “Ghidul metodologic pentru cadrele didactice din IET    

“ Albumul de materiale demonstrative”   realizat  21-24.12.2020   

 Situaţii de învăţare –aspect important în formarea competenţelor specifice vârstei 

de 3-4 ani  realizat  la   04.12.2020 

  Educaţia pentru limbaj şi comunicare    vârsta 2-3 ani   realizat  09 .12.2020            

  Situaţii de învăţare –aspect important în formarea competenţelor specifice vârstei 

de 2-3 ani    realizat  la  15.12.202 

   “Situaţii de învăţare –aspect important în formarea competenţelor specifice 

vârstei de 5-6 ani”.   realizat la 17.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 “Dezvotarea  deprinderilor motrice şi igienice în activităţile individuale şi 

colective .”  realizat 22.02.2021 

 

 

 

 


