Negrei Viorica
Cetățenie: moldoveană
(+373) 22201602
Data nașterii: 07/01/1973
Gen: Feminin
E-mail: vioricanegrei2020@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/viorica.negrei
Adresă : Str Mitropolit Dosoftei, 99, MD-2009 Chișinău (Moldova)

DESPRE MINE
Sunt Viorica Negrei și înainte de a fi un profesionist, sunt femeie, soție. Probabil cel mai „greu proiect” în care îmi
doresc să-mi dovedesc competența. De aceea omul din mine înțelege, la fel ca și voi, nevoia de a putea separa
munca, de viața de familie. Și totodată, nevoia de a mă bucura atât de succesul muncii, cât și de timp de calitate
cu cei dragi. Mi-am început cariera ca un simplu angajat și am muncit pentru fiecare pas înainte pe care am reușit
să-l fac de-a lungul timpului. Așa am acumulat experiența de muncă, de colaborare cu oamenii și mai mult decât
atât, experiența de viață. Am reușit în timp să observ nevoile unei instituții, ale angajaților și ce soluții se aplică cel
mai eficient în interiorul unei organizații. Am învățat că dincolo de eforturile ce le depunem pentru instituțiile în
care activăm, scopul final este ca acestea să funcționeze și în timp ce noi nu suntem acolo „să păzim” bunul mers
al lucrurilor. Totul se poate derula la fel de bine, atâta timp cât creăm sistemul necesar care să ne ajute să o
facem.

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
Formator
„Implementarea curriculumului şcolar în contextul reformei învăţământului” [ 07/05/2000 – 16/10/2000 ]
Localitatea: Chișinău
Țara: Moldova

Membru al grupelor de lucru pentru elaborarea programei de examen de absolvire
Ministerului Educaţiei [ 02/09/2004 – 01/09/2012 ]
Localitatea: Chișinău
Țara: Moldova

Membru al Comisiei de Acreditare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar
Ministerului Educaţiei şi Tineretului [ 01/09/2007 – 01/09/2009 ]
Localitatea: Chișinău
Țara: Moldova
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Formator pentru aria curriculară Istoria şi Știinţe socioumanistice
Ministerului Educaţiei şi Tineretului [ 07/08/2009 – 12/09/2009 ]
Localitatea: Chișinău
Țara: Moldova
◦ Întocmirea programului de desfășurare a procesului educativ şi extracurricular;
◦ Îndrumarea cadrelor didactice responsabile de activităţile extracurriculare;
◦ Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de orientare profesională;
◦ Elaborarea proiectării de lungă durată a activităţii educaţionale;
◦ Asigurarea a corectitudinii completării documentelor de evidenţă şi analiză a activităţii
educaţionale etc.

Formator central
Direcțiilor de învățământ, tineret și sport [ 01/09/2010 – 01/10/2011 ]
Localitatea: Chișinău
Țara: Moldova
◦ Formator central în cadrul stagiilor republicane de formare a specialiștiilor Direcțiilor de
învățământ, tineret și sport și a cadrelor didactice în metodologia implementării curriculumului
școlar la disciplina Istoria

Membru al grupului de experți
Ministerul Educației [ 01/09/2011 – 01/10/2011 ]
Localitatea: Chișinău
Țara: Moldova
◦ Membru al grupului de experți (Ministerul Educației) pentru elaborarea Standarde de eficiență a
învățării Istoriei românilor și universală
◦ Întocmirea programului de desfășurare a procesului educativ şi extracurricular;
◦ Îndrumarea cadrelor didactice responsabile de activităţile extracurriculare;
◦ Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de orientare profesională;
◦ Elaborarea proiectării de lungă durată a activităţii educaţionale;
◦ Asigurarea a corectitudinii completării documentelor de evidenţă şi analiză a activităţii
educaţionale etc.

Membru al grupului de experți
Consiliul Național pentru Curriculum [ 01/09/2013 – 01/09/2014 ]
Localitatea: Chișinău
Țara: Moldova
◦ Membru al grupului de experți pentru disciplina Educația civică pe lângă Consiliul Național pentru
Curriculum
◦ Întocmirea programului de desfășurare a procesului educativ şi extracurricular;
◦ Îndrumarea cadrelor didactice responsabile de activităţile extracurriculare;
◦ Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de orientare profesională;
◦ Elaborarea proiectării de lungă durată a activităţii educaţionale;
◦ Asigurarea a corectitudinii completării documentelor de evidenţă şi analiză a activităţii
educaţionale etc.
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Membru al Comisiei republicane de atestare a cadrelor didactice
Ministerul Educației [ 01/09/2011 – 01/09/2016 ]
Localitatea: Chișinău
Țara: Moldova
◦ Membru al Comisiei republicane de atestare a cadrelor didactice la disciplinele Istoria românilor și
universală și Educația civică
◦ Întocmirea programului de desfășurare a procesului educativ şi extracurricular;
◦ Îndrumarea cadrelor didactice responsabile de activităţile extracurriculare;
◦ Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de orientare profesională;
◦ Elaborarea proiectării de lungă durată a activităţii educaţionale;
◦ Asigurarea a corectitudinii completării documentelor de evidenţă şi analiză a activităţii
educaţionale etc.

Membru al grupului de experți
Ministerul Educaţiei [ 01/09/2014 – 01/10/2014 ]
Localitatea: Chișinău
Țara: Moldova
◦ Membru al grupului de experți (Ministerul Educaţiei) în cadrul subprogramului „Educaţia în
Republica Moldova – competenţe pentru prezent şi viitor”
◦ Întocmirea programului de desfășurare a procesului educativ şi extracurricular;
◦ Îndrumarea cadrelor didactice responsabile de activităţile extracurriculare;
◦ Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de orientare profesională;
◦ Elaborarea proiectării de lungă durată a activităţii educaţionale;
◦ Asigurarea a corectitudinii completării documentelor de evidenţă şi analiză a activităţii
educaţionale etc.

Profesor de istorie şi ştiinţe socioumanistice
Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” [ 01/09/1996 – 01/09/2002 ]
Localitatea: Chișinău
Țara: Moldova
◦ Organizarea şi desfăşurarea lecţiilor la disciplina de studiu la nivelul cerinţelor curriculumului stabilit de Ministerul Educaţiei;
◦ Stabilirea activităţilor prin care se asigură atragerea interesesului elevilor şi motivarea acestora etc.

Director adjunct
Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” [ 01/09/2002 – 01/09/2008 ]
Localitatea: Chișinău
Țara: Moldova
◦ Întocmirea programului de desfășurare a procesului educativ şi extracurricular;
◦ Îndrumarea cadrelor didactice responsabile de activităţile extracurriculare;
◦ Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de orientare profesională;
◦ Elaborarea proiectării de lungă durată a activităţii educaţionale;
◦ Asigurarea a corectitudinii completării documentelor de evidenţă şi analiză a activităţii
educaţionale etc.
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Inspector de istorie
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, Consiliul Municipal Chișinău [ 01/09/2008 – 01/09/2014 ]
Localitatea: Chișinău
Țara: Moldova
◦ Întocmirea programului de desfășurare a procesului educativ şi extracurricular;
◦ Îndrumarea cadrelor didactice responsabile de activităţile extracurriculare;
◦ Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de orientare profesională;
◦ Elaborarea proiectării de lungă durată a activităţii educaţionale;
◦ Asigurarea a corectitudinii completării documentelor de evidenţă şi analiză a activităţii
educaţionale etc.

Şef interimar
Direcția Educație, Tineret și Sport, sectorul Buiucani [ 01/09/2014 – 01/09/2016 ]
Localitatea: Chișinău
Țara: Moldova
◦ Organizarea şi desfăşurarea lecţiilor la disciplina de studiu la nivelul cerinţelor curriculumului stabilit de Ministerul Educaţiei;
◦ Asigurarea didactico-metodică a procesului instructiv-educativ la fiecare lecţie;
◦ Stabilirea activităţilor didactice individuale, de grup, sau cu întreaga clasă, în funcţie de
caracteristicile grupei de vîrstă, gradul de interes al clasei şi resursele şcolii;
◦ Stabilirea activităţilor prin care se asigură atragerea interesului elevilor şi motivarea acestora;
◦ Identificarea elevilor cu aptitudini deosebite şi a celor cu dificultăţi de învaţare;
◦ Planificarea şi organizarea funcţionării cabinetului la disciplina de studiu etc.

Şef adjunct
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, Consiliul municipal Chișinău [ 01/09/2016 – 01/09/2017 ]
Localitatea: Chișinău
Țara: Moldova
◦ Reprezintă Direcția în relațiile cu autoritățile publice centrale și locale, cu instituțiile și organizațiile
de stat și non-guvernamentale, cu persoanele fizice și juridice, în limitele competenței sale

Formator național
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, Consiliul municipal Chișinău [ 01/09/2017 – 01/09/2018 ]
Localitatea: Chișinău
Țara: Moldova
◦ Formator național în cadrul proiectului „Reforma învățământului în Republica Moldova” privind
implementarea Standardelor de competență profesională a cadrelor didactice din învățământul
general
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Şef interimar
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, Consiliul municipal Chișinău [ 01/09/2017 – 01/09/2018 ]
Localitatea: Chișinău
Țara: Moldova
◦ Reprezintă Direcția în relațiile cu autoritățile publice centrale și locale, cu instituțiile și organizațiile
de stat și non-guvernamentale, cu persoanele fizice și juridice, în limitele competenței sale;
◦ Exercită controlul asupra gestionării legale și utilizării raționale a mijloacelor financiare acordate și
urmărește executarea corectă a devizului de cheltuieli;
◦ Organizează alimentația elevilor și copiilor din instituțiile de învățământ general.

Şef adjunct
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, Consiliul municipal Chișinău [ 01/09/2018 – În curs ]
Localitatea: Chișinău
Țara: Moldova
◦ Organizarea şi desfăşurarea lecţiilor la disciplina de studiu la nivelul cerinţelor curriculumului stabilit de Ministerul Educaţiei;
◦ Asigurarea didactico-metodică a procesului instructiv-educativ la fiecare lecţie;
◦ Stabilirea activităţilor didactice individuale, de grup, sau cu întreaga clasă, în funcţie de
caracteristicile grupei de vîrstă, gradul de interes al clasei şi resursele şcolii;
◦ Stabilirea activităţilor prin care se asigură atragerea interesului elevilor şi motivarea acestora;
◦ Identificarea elevilor cu aptitudini deosebite şi a celor cu dificultăţi de învaţare;
◦ Planificarea şi organizarea funcţionării cabinetului la disciplina de studiu etc.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
Școala medie
Școala medie Bardar [ 01/09/1980 – 31/05/1990 ]
Adresă: Ialoveni (Moldova)

Licenţiat în istorie
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” [ 01/09/1990 – 31/07/1996 ]
Adresă: Iași, (România)
◦ Facultatea de Istorie
◦ Specialitatea istorie

Studii de doctorat
Universitatea de Stat din Moldova [ 01/09/2004 – 29/06/2008 ]
Adresă: 2009 Chișinău (Moldova)
◦ Facultatea de Istorie şi Psihologie
◦ Secţia Studii postuniversitare şi reciclare
◦ Specialitatea Istorie universală
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Studii de masterat
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei [ 01/06/2012 – 26/07/2014 ]
Adresă: Chișinău (Moldova)
Domeniul (domeniile) de studiu: Educație
◦ Master în Ştiinţe ale educaţiei
◦ Specializarea Managementul educaţional

COMPETENȚE LINGVISTICE
Limbă(i) maternă(e):
română
rusă

franceză

COMPREHENSIUNE ORALĂ: C1 CITIT: C1

COMPREHENSIUNE ORALĂ: C1 CITIT: C1

COMPREHENSIUNE: C1 EXPRIMARE SCRISĂ: C1

COMPREHENSIUNE: B2 EXPRIMARE SCRISĂ: B2

CONVERSAȚIE: C1

CONVERSAȚIE: B2

COMPETENȚE DIGITALE
Utilizare buna a programelor de comunicare(mail messenger skype) / Navigare Internet / Social Media / Mi
crosoft Word Microsoft Excel Power Point

PUBLICAȚII
(manuale, ghiduri metodologice, caiete didactice)
[1998]
Autor şi coautor a peste 30 de articole şi materiale didactice
◦ Autor şi coautor a peste 30 de articole şi materiale didactice (manuale, ghiduri metodologice, caiete
didactice) cu tematică istorică, metodică și management educațional

CONFERINȚE ȘI SEMINARE
„Reforma învățământului în Republica Moldova”
[ 11/08/2017 – 14/09/2017 ]
◦ Stagiu de formare în cadrul proiectului „Reforma învățământului în Republica Moldova” privind
implementarea Standardelor de competență profesională a cadrelor didactice din învățământul
general
Participant la conferințe și simpozioane naționale și internaționale
[ 01/09/2000 – 01/09/2020 ]
Stagii de formare ca formator la specialitatea Istorie şi Educaţie Civică
[ 01/09/2000 – 01/09/2017 ]
Stagiu de formare a specialiștilor din cadrul DGR/MÎTS
[ 01/09/2011 – 01/09/2012 ]
◦ Stagiu de formare a specialiștilor din cadrul DGR/MÎTS, în probleme de monitorizare și
management al implementării Curricula disciplinare moderne, Ministerul Educației al Republicii
Moldova
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Cursuri de formare la specialitatea Tehnologii informaționale, Centru Tehnologii Informaționale
[ 10/08/2012 ]
Cursuri de perfecționare „Eficientizarea activității funcționarului public”, Academia de Administra
[ 14/09/2010 ]
Cursuri de perfecționare „Management şi leadership”, Academia de Administrare Publică pe lângă Preș
[ 11/06/2016 ]
Cursuri de perfecționare: „Management educaţional”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
[ 13/05/2008 – 11/06/2009 ]
Cursuri de perfecţionare la specialitatea Istorie şi Educaţie civică
[ 05/08/2000 – 10/05/2020 ]
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