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INFORMAŢII PERSONALE 
Barbă Maria 

 
 

   Ștefan cel Mare 35, ap 1, or. Cahul , Moldova 

 

 029948479  079235188 

 maria.barba.48@gmail.com 
 
 

 

Sexul Feminin| Data naşterii 08 noiembrie 1948 | Naţionalitatea moldoveancă  

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

  

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

Perioada 

Postul ocupat  

Instituția 

 

Perioada    

Postul ocupat  

Instituția 

 

Perioada 

Postul ocupat  

Instituția 

2014 – prezent 

Șef, Centru formare continuă, Lector universitar 

Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu”din Cahul 

 

1999-2014 

Lector superior,  Șef Practică pedagogică  

Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu”din Cahul 

 

 

1970 - 1999 
Profesor,  grad didactic superior  
Colegiul Pedagogic Cahul 
 

 

1967-1970   Studii superioare,  Institutul Pedagogic de Stat “Alecu  Russo ”din  Bălţi,   

Lector de Pedagogie și psihologie al scolilor pedagogice și școlilor medii, metodist în domeniul 

educației preșcolare, 1970  

 

Limba(i) maternă(e) Limba română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversaţie  
Discurs oral   

Limba engleză A2  A2  A2  A2  A2   

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

Limba franceză A2  A2  A2  A2  A2   
 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

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

Competenţe de comunicare  - abilităţi de comunicare asertivă, persuasivă 

- abilităţi de interacţiune cu copiii, elevii, studenții, masteranzii,  doctoranzii, profesorii dobândite prin 

activitatea didactică desfășurată 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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Competenţe 

organizaţionale/manageriale  
Abilităţi de leadership, capacitate de sinteză şi analiză, capacităţi decizionale, spirit organizatoric, 

aptitudini de coordonare. 

Punctualitate, capacitate a de a lua decizii în condiţii de stres şi de a respecta termene limită. 

Capacitate de analiza sarcini. 

Spirit analitic. 
Lucru în echipă. 
Spirit de evaluare şi îmbunătăţire. 
Monitorizarea lucrului echipei (controlul calităţii). 
Capacitate de autoperfecţionare. 
Autodidact 
Aceste  aptitudini au fost dobîndite şi îmbunătăţite în perioada de experienţă profesională  
 

Competenţe dobândite la locul de 

muncă  

S O cunoaştere bună a procesului de evaluare a tezelor de an, de licență  prin exercitarerea funcției de  

lector superior la Universitatea de Stat ”Bogdan  Petriceicu Hasdeu”din Cahul, metodist - instruire și 

organizarea activității practicii pedagogice, membru al colegiului de redacţie al Revistei  de Istorie și 

cultură ”ASTRA SALVENSIS” (2015); consultant științific și colaborator la 

Revista”DACOROMANIA”Alba Iulia, România (2012); membru al unor prestigioase asociaţii cum 

sunt: Asociațiunea cultural – științifice  ASTRA,  Asociația Generală a Învățătorilor  

Ddin România (AGIRO) etc. 

 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 

informaţiei 
Comunicare 

Creare de 

conţinut 
Securitate 

Rezolvarea 

de probleme 

 Utilizator elementar 
Utilizator 

independent 

Utilizator 

elementar 
- - 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 
  

 Scrieţi altre competenţele informatice.  Comunicare avansată în mediul online. Cunoașterea  

programelor: Microsoft Office, PowerPoint, e-learning- platforma MOODLE, Google Scholar etc.   
 

Alte competenţe  

 

 

 

 

 

 

 

 

Competențe sociale 

 

 

 

 

- Pedagogice 

- Organizatorice 

- Ludice 

- Artistice 

- Utilizarea metodelor şi tehnicilor moderne de management în scopul inovării activităţii; 

- Capacitatea de a sesiza nevoi şi oportunităţi, de a stabili obiective şi de a identifica resursele 
necesare realizării acestora, utilizînd tehnici specifice managementului prin proiecte, prin  bugete  etc. 

 

Abilități de comunicare scrisă, orală și interpersonală, disponibilitatea de 

 comunicare cu colegii; capacitatea de integrare în colectivul  de muncă și de dezvoltare a relațiilor 

armonioase cu colegii, managerii instituției; comportament și conduită etică în timpul serviciuluii și în 

locurile publice  etc. 

 
 
 

INFORMAΤII 

SUPLIMENTARE 
 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articole ştiinţifice – peste 80; ghiduri metodice – 1 (în coautorat); 1-Suport de curs 

 

 Textul literar: educație morală și estetică. În: Perspectivele și problemele integrării în 

spațiul european al cercetării și educației. Vol.IX, Partea 2. Cahul:USC, 2022, p.297-306. 

ISSN 2587- 3563 E- ISSN 2587- 3571 

 Eficientizarea integrării școlare a copilului cu cerințe educaționale. Vol.IX, Partea 2. 

Cahul:USC, 2022, p.30 -36. ISSN 2587- 3563 E- ISSN 2587- 3571 

 Motivația-factor important în eficientizarea activității pedagogului. "Provocări şi 

oportunităţi în educaţie: aspecte ştiinţifice şi practice", conferinţă ştiinţifico-practică, 

2020. Cahul: Tipogr. "CentroGrafic 2021, p. 73 -80. ISBN 978-9975-88-073-2. 

 Tendiunțe noi în formarea continuă a cadrelor didactice în contextul educației centrate 

pe copil. În: Simpozionul internațional ”Portrete de dascăl”Ediția XIII-XIV, 2019. 

Cernăuți, Serbia, Arad. Vil.XII. Partea I (A-C), august 2019.Arad:Editura Hoffman, 2019, 

p.54-58. ISBN 978- 606-46-0862-8 
 Bogdan-Petriceicu Hasdeu – folklorist. Congresul al 41-lea al AGIRO,Alba-Iulia,6-

9 august 2018 și școala internațională de vară eforie sud,9-13 iulie 2018. Arad: Editura 
Hoffman, p. 83-88. ISBN 978 -973-1793-41-2. 
 Cercetarea operei lui B.P.Hasdeu din perspectiva literaturii pedagogiei și istoriei În: 

Culegerea de lucrări ştiinţifice la Conferința internațională „Perspectivele și Problemele 
Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”. Volumul II. Cahul: Tipogr. 

"Centrografic" SRL, 2018, p.15 -19. ISBN 978-9975-88-040-4 
 Educaţia centrată pe copil: standarde de calitate pentru pedagogi din învăţământul 
preşcolar şi primar. În: Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, vol.1, 
Universitatea de Stat din Moldova. Chișinău: CEP USM, p.64-67. 978-9975-71-098-5. 

 Educația pentru familie a copiilor de vârstă preșcolară și școlară mica În: Conferința 
științifică internațională.7 iunie 2017. Volumul II. Cahul: Tipografia ”CentroGrafic” SRL, 

2017, p.128 -132. ISBN 978-9975-88-019-0. 978- 9975-88-021-3.1 
 Elena Alistar – pedagog de vocație, prima femeie în Sfatul Țării. Memorie istorică și 

spiritualitate românească. IAȘI-CAHUL –ISMAIL – ODESSA,. Iași: Editura Studiu S, 
2017, p.136-145 ISBN 978-606-624-774-0. 
 Programul educațional pas cu pas pentru copii și familii în Republica Moldov. 

În: Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul. Ediţie 
semestrială. nr.2(4). Cahul: http://usch.md/seria-stiinte, 2016, p.89-106. E-ISSN 2345-
190. 
 Noi orientări în dezvoltarea muzeografiei, etnografiei și istoriei naturale în Basarabia 

interbelică, Materialele Conferinței Științifice din 25 martie 2015, Editura ”Labirint”,p.112- 
119. ISBN 978-9975-122-40-5 

 Calitatea formării inițiale a cadrelor didactice în domeniul educației timpurii în 

învățământul superior din Republica Moldova. În: Buletinul ştiinţific al 

Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul. Ediţie semestrială. nr 2(2). Cahul: 

http://usch.md/seria-stiinte, 2015,p.71-79. E-ISSN 2345-1 904 
 .Activitatea lui Petre V. Ștefănucă în cercetarea folclorului și etnografiei în perioada 

interbelică (1918-1940 ) Dacoromania nr.75. Alba Iulia: Editura ”ALTIP”, 2015, p.29-31. 
ISSN 1222-8753. 

 Inclusive problems and prospects in education in the Republic of Moldova. În: 
Sesiunea ştiinţifică internaţională,Dialogul culturilor între tradiţie şi modernitate, ediţia a 
XV-a, Book of Abstracts.Alba Iulia, 2013, p.26-27. 
 Restabilirea şi dezvoltarea legăturilor de colaborare a intelectualilor din Basarabia şi 

Bucovina în anii 1918-1940. Chişinău, 2013, p.117-134 
 Competenţele profesorului în învăţarea interactiv-creativă. În: Perspectiva academică, 

vol.2, Chişinău, 2012, p. 144-151. 
 Oportunităţi pentru tineri în procesul de integrare europeană. În: Perspectiva 

academică, vol.2, Chişinău 2012, p. 152-155. 
 

 
 
 

http://usch.md/seria-stiinte
http://usch.md/seria-stiinte
http://usch.md/seria-stiinte
http://usch.md/seria-stiinte
http://usch.md/seria-stiinte
http://usch.md/seria-stiinte
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 Modalităţi de stimulare a activismului şi a creativităţii în procesul didactic. În: Conferinţa 
ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice, Cahul: 
Universitatea de Stat ”B.P.Hasdeu” din Cahul, vol.1. Cahul, 2012, p.218-229. 

 Educaţia – vector rezulltat al globalizării. În: Conferinţa ştiinţifico-didactică, Cahul: 
Universitatea de Stat ”B.P.Hasdeu” din Cahul, 2012, p.200-216. 

 Activitatea Astrei basarabene oglindită în istorigrafia românească. În: Revista Română 
nr.1(67) Iaşi: 2012, p. 23-25 . ISSN 1224- 2454. 
 Abordări contemporane ale educaţiei civice în instituţiile preuniversitare din perspectiva 
calităţii. În: Universitatea Perspectica-INT, Perspectiva academică, vol.1. Chişinău, 2011, 
p. 164-168. 
 Activitatea Astrei basarabene oglindită în istoriografia românească. În: Revista 

Dacoromania nr.57. Alba Iulia: Editura ”ALTIP, 2011, p. 34-37. ISSN 1222-8753. 
 Educational standards conceptual and methodological delimitations. În: Danubius 
University, Journal of Danubian, studies and research, vol.I. Issue no.1, 2011, p.58 -64. 
ISSN 2284-5224 
 Învăţarea continuă din perspectiva psihopedagogiei centrate pe cel ce învaţă. În: An. Şt.ale 

Univ. de Stat „B.P.Hadeu” din Cahul, vol.1, 2010, p.94-100. ISSN 1811-2668. 
 Tradiţiile şi obiceiurile de iarnă pe meleagurile cahulene. În: Românii din afara 

graniţelor ţărilor istorice. Iaşi: Casa editorială Demiurg, 2010, p.221-240. ISSN 1224-
454. 
 Integrarea europeană pentru tine în mediul educaţional preuniversitar. În: Conferinţa 

ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice, vol.1, Cahul: 2010, 
p.179-186. 
 Rolul mentorului şi a metodicianului în formarea competenţelor profesionale în 

cadrulpracticii pedagogice. În: Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, 
Chişinău: CEP USM, 2010, p.285-294. 978-9975-71-098-5. 

 Educaţia pentru pace în contextul problematicii lumii democratice. În: Culegeri 
de comunicării ştiinţifice, Chişinău, CEP USM, 2009, p.22-26. ISBN978-9975-71-
098-5. 

 Caracterul istoric al educaţiei patriotice. În: Culegeri de comunicării 
ştiinţifice, Chişinău:CEP USM, 2009, p.36-42. ISBN 978-9975-71-098-5. 

 Pregătirea cadrelor didactice pentru organizarea activităţilor extrdidactice. În: 
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice, vol.1, 
Cahul 2008, p.202-208. 

 Calitatea pregătirii cadrelor didactice în învăţământul primar. În: Materialele conferinţei 
ştiinţifico-practice internaţionale, ediţia a II-a, Chişinău Universitatea Pedagogică de Stat 
„Ion Creangă”, 2008, p. 99-101. 
 Calitatea standardelor de pregătire a cadrelor didactice în învăţământul preşcolar. În: 
Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, ediţia a II-a, Chişinău: CEP USM, 
2008, p.144-147. 978-9975-71-098-5. 
 Mircea Eliade – personalitate multilaterală a literaturii şi culturii române. În: Materialele 

conferinţei ştiinţifice naţionale, Cahul, 2006, p.86-90 
 Creativitatea pedagogică. În: Materialele conferinţei ştiinţifice, ediţia a VIII-a, Chişinău: 

CEP USM, 2004, p.279-283. 
 Legislaţia Republicii Moldova cu privire la rolul familiei în educaţia copilului. 

În:Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”, a III-a sesiune de 
comunicări „Juridica”.Bucureşti: Tipografia Group SRL ,2003, p.39-47. 

 Activitatea extradidactică şi bazele ei fundamentale. În: Universitatea Română de 
Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”, a III-a sesiune de comunicări „Juridica”. Bucureşti: 
Tipografia Group SRL, 2003, p.49-58. 
 Concepţiile pedagogice ale lui D. Cantemir privind formarea personalităţii la etapa 

contemporană. În: Revista „Arta educaţiei” nr.1 (10) 2003, p.6-16. 
 Concepţiile pedagogice ale lui D.Cantemir privind formarea personalităţii la etapa 

contemporană în activitatea extradidactică. În: Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte 
”Gherghe Criestea” a III-a sesiune de comunicări ”Juridica”.București:Tipografia Group 
SRL 2003, p.59-68 

 Rolul familiei în educaţia extradidactică a tineretului studios. În: Conferinţă ştiinţifico- 
practică a cadrelor didactice. Universitatea de criminologie din Chişinău, 2001. 

 Concepţia educaţiei militaro-patriotice a tineretului din Republica Moldova în perioada de 
tranziţie, În: Revista Asociaţiei obşteşti „Liga ofiţerilor din Moldova”. nr.1.Chișinău, 2000, p. 
9-10 

 Rolul sărbătorilor creştine în educaţia religioasă. În: Teze ale comunicărilor la 
Simpozionul internaţional. Conceptul creştin de educaţie – idealul român de 
pretutindeni vol. 1. Chişinău: Tipografia Sirius SRL, 2000, p. 131-133 
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Proiecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarii 

 

            

 

 

 

 

Cursuri 

                   

 

 
 

 

 

 

 

                        Distincţii 

 

 Centrul educațional Pro Didactica”Promovarea și dezvoltarea educației 

interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice” (2022-2023) 

 Școala Europeană Danubiană, proiectul transfrontalier ”Uniți în pace pentru 

Ucraina”(2022) 

 Proiectul TEMPUS 159 338-LV- SMHES cu publicarea notelor de curs 

"Managementul resurselor umane instituțiile educaționle" (2011) 

 Proiect: „Învăţarea Centrată pe Copil ”, implementat cu sprijinul UNICEF, 2008 

– 2012. 

 

 Sesiunea de activități științifice, desfășurată în colaborare la Universitatea de Stat 

”B.P.Hasdeu din Cahul cu profesorii de la Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj, 

dnii:I.Albulescu, prof.univ, C.Stan,  prof.univ, C. Horațiu, conf.univ., 

M.Albulescu, conf.univ.,,A.D. Manea, lector univ., C.Baciu, lector univ., :  

 Prelegere publică: Centrarea pe elev a activității didactice 

 ”Workshop-ul: Provocări actuale în pedagogia jocului 

 

- QUAEM Development of quality assurance in higher education in Moldova, 14 -18 

 Septembrie, 2015, Universitatea de Stat din Tiraspol ,sediul la Chișinău 

- Cursuri de formare continuă: Utilizarea TIC în învăţământul centrat pe cel  

ce ceînvaţă (perioada: 16.03.2018-16.04.2018); 

- Cursul tematic de perfecţionare: Formare de formatori în educaţia adulţilor (perioada:  

  08 - 10 februarie 2019 

- Cursuri de formare continuă la Sp. Învățământul primar 2021 cu  

   acumularea a  20 de credite 

 

 

 

Diplăma cum Laude,  conferită de  Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu”din Cahul,   

prin Hotărârea Senatului din 18 aprile 2019, pentru contribuția deosebită în dezvoltarea 

învățământului pedagogic, rezultate remarcabile în activitatea universitară. și cu ocazia implinirii 

cele de-a 70-a aniversări de la naștere . 

Diplomă Ministerul Educației al Republicii Moldova decrnată pentru rezultate deosebite în 

activitatea profesională, aport considerabil la formarea specialiștilor de înaltă calificare și cu 

privelejul aniversării a 15 ani de la fondarea instituției (03 iunie 2014). 

Diploma Ministerului Educației și Tineretului al Republicii Moldova decernată cu ocazia Zilei 

profesionale a lucrătorilor din învățământ. Pentru profesionalism înalt, devotamentul acordat 

sistemului  învățământului și aportul adus în realizarea demersului educațional ( 2 octombrie 2008)   

 
 
 

 

Reactualizat 14 03 2023 
 


