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INFORMAŢII PERSONALE Clichici Veronica  

 

  

Str. Ginta Latină, 12/3, Chișinău, codul poştal MD-2044, Republica Moldova. 

  069720642        

veronicaclichici@yahoo.com 

Sexul: Feminin | Data naşterii: 29.05.1984 | Naţionalitatea: Moldoveancă. 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 
  

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activități și responsabilități 

principale 

 

 

 Lector universitar la Catedra Istorie și Teoria Educației din septembrie 2022– în prezent, Facultatea 

Științe Umaniste și Pedagogice, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu”; 

 Lector universitar la Departamentul Educație Timpurie și Învățământ Primar, titular din septembrie– 

octombrie 2022, Centrul de Formare și Lidearship, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”; 

 Lector universitar și cu exercitarea funcției de șef  Catedra Învățământ Primar și Educație Timpurie, 

titular din ianuarie – mai 2021;  – din octombrie 2021 – august 2022 - Lector universitar cu program 

prelungit de muncă), Institutul de Științe ale Educației (pagina web: ise.md); 

 Șef Catedră Învățământ Primar și Educație Timpurie, titular din ianuarie 2020, Departamentul 

Formare Profesională Continuă, Institutul de Științe ale Educației (pagina web: ise.md); 

 Lector universitar la Departamentul Istorie și Teoria Educației, cumulare (2019-2022), Facultatea 

Științe Umaniste și Pedagogice, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu”; 

 Șef sector Educație Timpurie, titular din februarie 2016 – decembrie 2019), Departamentul Științe, 

Institutul de Științe ale Educației (pagina web: ise.md); 

 Lector universitar la Catedra Învățământ Primar și Educație Timpurie, cumulare din ianuarie 2018 - 

prezent, Institutul de Științe ale Educației; 

 Coautor în elaborarea documentelor de politici curriculare în educație: Cadrul de referință al 

educației timpurii, 2018; Curriculum pentru educație timpurie, 2018-2019, Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. 

 Formator al stagiilor de formare privind implementarea Standardelor de competență 

profesională a cadrelor didactice și manageriale din învățământul general, septembrie – 

noiembrie, 2017, Institutul de Științe ale Educației; 

 Cercetător științific în Sectorul Managementul Formării Profesionale, titular din ianuarie 

2015 - februarie 2016, Institutul de Științe ale Educației; 

 Cercetător științific în Sectorul Teoria Educației, titularizat prin concurs ianuarie 2013 – 

decembrie 2014, Institutul de Științe ale Educației; 

 Cercetător științific stagiar în Sectorul Teoria Educației, titular din septembrie 2006 – 

ianuarie 2013, Institutul de Științe ale Educației; 

 Profesor de pedagogie și psihologie, cumulare din septembrie 2006 – august 2007, Colegiul 

de Arte „Al. Plămădeală“, mun. Chișinău; 

 Profesor de religie, voluntar din ianuarie 2008 – decembrie 2009, Școala medie nr. 31, mun. 

Chișinău; 

 Membru al Comisiei Naționale pentru monitorizarea Examenului de Bacalaureat în 

Republica Moldova, iunie 2010/2011; iunie 2011/2012, Ministerul Educației; 

Lector la Catedra Științe ale Educației, predarea cursului și seminarelor la disciplina Etica 

profesională, ciclul I-licență, la Facultatea Informatică și Matematică, cumulare din ianuarie 

2011- iunie 2011, Universitatea de Stat din Moldova; 

 Conducător științific a două teze de licență (susținute la specialitatea Psihopedagogie), 

Facultatea Psihologie și Științe ale Educației, cumulare din ianuarie 2011 – iunie 2011, 

Universitatea de Stat din Moldova. 

 

 Activități manegeriale în cadrul Catedrei Învățământ Primar și Educație Timpurie, 

Departamentul Formare Continuă, Institutul de Științe ale Educației din Chișinău, Republica 

Moldova (2020-2021); 

 Coordonarea cercetării științifice în cadrul proiectului instituțional Asigurarea științifică, 

curriculară și metodologică a calității și eficienții procesului de educație timpurie sector 

Educație Timpurie, Departamentul Știință, Institutul de Științe ale Educației din Chișinău, 

Republica Moldova (2016-2019); 

 Elaborarea rapoartelor privind activitatea de inovare științifică în cadrul activității de 

cercetare a sectorului (2016-2019) și catedrei (2018 – 2021); 

mailto:veronicaclichici@yahoo.com


2 
 

 Membru în organizarea și desfășurarea conferințelor științifice internaționale din cadrul 

institutului pe periodada anilor 2016-2021; 

 Moderator în cadrul atelierilor științifico-didactice de la conferințe; 

 Membru în cadrul Comisiei de Atestare a personalului științific; 

 Membru în cadrul Consiliului Științifico-Didactic (2016-2021); 

 Membru al Seminarului Științific de Profil la specialitatea „Teoria generală a educației”, 

Universitatea de Stat din Moldova și Institutul de Științe ale Educației, aprobat în 2020 de 

ANACEC din Republica Moldova; 

 Expert în avizarea documentelor de politici educaționale; 

 Recenzent a publicațiilor științifice la Revista Univers Pedagogic, categoria B. 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

Perioada 

Calificarea / diploma obținută  

 

Numele și tipul instituției de 

învățământ /furnizorului de 

formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obținută  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele și tipul instituției de 

învățământ /furnizorului de 

formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obținută  

 

Numele și tipul instituției de 

învățământ /furnizorului de 

formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obținută  

Numele și tipul instituției de 

învățământ 

Nivelul în clasificarea 

națională și internațională 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obținută  

Numele și tipul instituției de 

învățământ 

 

Nivelul în clasificarea 

națională și internațională 

 

2016 – 2018 / 2019 

Programul de studii: masterat în domeniu filologie, specializarea Literatură română și dialog pluri-

identitar: paradigme culturale și didactice contemporane. Diplomă de master: Seria MA Nr. 0136079, 

eliberată cu Nr. 1953 din 02. 08. 2019. 

 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România în consorțiu cu Institutul de Știinţe ale Educaţiei 

din Chișinău, Republica Moldova. 

Programul transfrontalier de master, 2 ani de studiu. 

 

2015 

Obținerea titlului de doctor în științe pedagogice în baza Hotărârii Comisiei de atestare a CNAA nr. AT2/3.2 

din 09 aprilie 2015.  

 

2015 

Susținerea în ședință publică a Consiliului Științific Specializat, la data de 06.02.2015, a tezei de doctorat cu 

titlul Conceptualizarea educației pentru timpul liber din perspectivă axiologică, coordonator șt. Conf. cerc., 

dr. Maria Hadîrcă. 

 

2014 

Susținerea în cadrul Seminarului Științific de Profil a tezei de doctorat, la data de 14.02.2014. 

 

2013 

Susținerea în ședința sectorului Teoria Educației a tezei de doctorat, la data de 28.05.2013. 

 

2009-2012 

Studii doctorale în domeniul socio-umane, specializarea 13.00.01–Pedagogie generală. 

 

Institutul de Științe ale Educației, din Chișinău, Republica Moldova 

 

 

2011-2012 

Program de recalificare profesională la specialitatea Limba și literatura engleză, profesor de Limba și 

literatura engleză; diplomă de recalificare profesională. 

 

Institutul de Științe ale Educației, din Chișinău, Republica Moldova 

 

 

 

2006 - 2007 
Studii de masterat în domeniul socio-umane, specializarea  Pedagogie. 

 

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Istorie și Psihologie. 

 

Studii postuniversitare 

 

 

2002-2006 

Studii universitare în domeniul socio-umane, specializarea  Pedagogie. 
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Perioada 

Calificarea / diploma obținută  

Numele și tipul instituției de 

învățământ 

 

Nivelul în clasificarea 

națională și internațională 

 

 

 

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Istorie și Psihologie. 

 

 

Studii universitare de licență 

 

1999-2002 

Studii preuniversitare (liceale) / diplomă de bacalaureat; atestat de teologie – învățător de Religie. 

Seminarul Teologic Liceal de fete „Regina Maria” din Suruceni, Ialoveni.  

 

 

Studii preuniversitare 

ALTE PERFORMANȚE  

 

Participări în proiecte 

naționale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participări la conferințe 

științifice naționale și 

internaționale 

 

Participări la traininguri, 

mese rotunde, grupuri de 

lucru naționale și 

internaționale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursuri de formare 

 Proiectul Cadrul conceptual, metodologic și managerial al educației nonformale în 

Republica Moldova, Universitatea de Stat din Moldova în parteneriat cu Institutul de Științe 

ale Educației (2020, conform concursului ANCD). 

 Proiectul Asigurarea științifică, curriculară și metodologică a calității și eficienții procesului 

de educație timpurie, 2016-2019; (din 22 iunie 2018, director de proiect, Ordin nr.2-PC, 

ANCD). 

 Proiectul Reconceptualizarea formării continue a cadrelor didactice din perspectiva 

motivării de învăţare pe tot parcursul vieţii, IȘE, 2015-2016. 

 Proiectul Paradigme, metode, tehnici de educație integrală în învățământul general, IȘE, 

2010-2014. 

 Proiectul Educația pentru schimbare din perspectivă axiologică, IȘE, 2006-2010. 

 Proiectul Evaluarea instituților rezidențiale din Republica Moldova, Universitatea 

Pedagogică de Stat „I.Creangă“, UNICEF din Republica Moldova, Institutul de Științe ale 

Educației, ianuarie -martie 2007. 

 

 Sunt reflectate în prezentarea materialelor ale comunicărilor științifice în culegerile naționale 

și internaționale din lista publicațiilor https://ibn.idsi.md 

 

 Participare la Seminarul de formare „Evaluarea externă a calității în formarea continuă – pas 

cu pas”, ANACEC, data 13.01.2021, https://www.meet.google.com/dad-qtp-pcx 

 Participare la Seminar de formare „Practici de succes în domeniul formării profesionale 

continue а саdrеlоr didactice în baza experienței din Finlanda și Estonia”, perioada 23-25 

februarie 2021, MECC https://www.zoom. 

 Organizarea și desfășurarea online a Concursului Pedagogul anului 2021, categoria: 

educatori, în calitate de președinte al concursului republican în colaborare cu Ministerul 

Educației și Cercetării al Republicii Moldova (04 – 22 mai 2021); 

 Organizarea și desfășurarea online privind Atestarea națională a cadrelor didactice - 2021, 

categoria: educatori, în calitate de președinte în colaborare cu Ministerul Educației și 

Cercetării al Republicii Moldova (04 – 22 mai 2021); 

 Participare la sesiuni online privind elaborarea Planului-cadru de învățământ preșcolar 

pentru anii de studii 2021/2022 -2022/2023, în calitate de expert în domeniu Educație 

timpurie, organizat de Ministerul Educației și Cercetării al R.Moldova (04 – 22 mai 2021). 

 

 Cursuri de formator la distanță în studierea Platformei Moodle IȘE (e-learning.ise), organizat 

de administrația IȘE în parteneriat cu UPS „Ion Creangă”, (15-31 martie 2020). 

 Trainingul internațional Competences for democratic culture in the system of secondary 

education in the Republic of Moldova, în cadrul Proiectului „Promoting Human Rights 

Education and Democratic Citizenship in Eastern Partnership countries”, certificat Ministerul 

Educației, octombrie 2017. 

 Cursuri de formator al stagiilor de formare privind implementarea Standardelor de 

competență profesională a cadrelor didactice și manageriale din învățământul general, 07-

10 iunie, 2017, certificat, Ministerul Educației, IȘE; 

 Masă rotundă în cadrul grupului de lucru Educație Timpurie pentru consultarea experților 

UNICEF privind elaborarea Pachetul standard de servicii educaționale pentru învățământul 

general, ME, IPP, 22 februarie 2017. 

 Masă rotundă pentru discuții deschise referitor la Cadrul de referință a noului Curriculum 

Național, ME, IȘE, 15 martie 2017. 

https://www.meet.google.com/dad-qtp-pcx
https://www.zoom/
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 Masă rotundă a grupului de experți internaționali UNICEF în parteneriat cu Universitatea 

Yale pentru discutarea studiului cu privire la administrarea, asigurarea accesului și calitatea 

serviciilor de educație timpurie la nivel local, IȘE, 24 martie, 2017. 

 Seminar metodologic Exemple de bune practici de implementare a TIC în Coreea de Sud, 

certificat IȘE, 30 noiembrie, 2017. 

 Grup de lucru Planul național de implementare a Strategiei intersectoriale de dezvoltare a 

abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-2022, MECC,  

19 decembrie 2017; 13 martie 2018; 24 iulie 2018. 

Grup de lucru Dezvoltarea curriculară în educația timpurie, MECC, 05 aprilie 2018 – în 

prezent.  

 Cursuri de Limbi străine (Limba engleză - nivel intermediar), Consiliul American din 

Republica Moldova, 2011. 

  

Limba maternă 

Limbi străine cunoscute 

Competențe  

și abilități sociale 

Competențe  

și aptitudini organizatorice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplome 

Limba română  

Limba engleză; Limba franceză, Limba rusă (nivel mediu). 

 spirit de echipă; 

 o bună capacitate de comunicare; 

 moderator în cadrul atelierilor științifico-didactice de la conferințe naționale, IȘE; 

 membru în cadrul Comisiei de Atestare a personalului științific, IȘE; 

 membru în cadrul ședințelor de susținere publică a tezelor de calificare la specialitatea 

Pedagogie Preșcolară, IȘE. 

 membru în cadrul ședințelor de susținere a tezelor de doctor în științe pedagogice în cadrul 

sectoarelor Teoria Educației, Managementul Formării Profesionale, Educație Timpurie 

(2015-2019), catedra Învățământ Primar și Educație Timpurie (2018 - prezent), IȘE. 

 președinte și membru invitat la Evaluări finale și susținerea tezelor de licență și masterat la 

specialitățile „Pedagogie preșcolară și învățământ primar”, „Psihopedagogie”, 

„Management educațional”, US ”B.P.Hasdeu”, Cahul, (2018-2019; 2020). 

- Diplomă de onoare Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în 

semn de înaltă recunoaștere a meritelor deosebite, dovedite prin competență profesională, 

dăruire și rezultate remarcabile în activitate și cu prilejul „Zilei profesionale a lucrătorilor 

din învățământ” 2019, (Ordinul MECC nr.1514-p din 01.10.2019). 

- Diplomă cu prilejul Aniversării a 80-a de la fondarea Institutul de Științe ale Educației, 

pentru performațe în activitatea științifico-didactică și promovarea valorilor educaționale pe 

plan național și internațional (2021). 

 

   Data                                                                              Semnătura 

                                                               02.01.2023                                                                    Veronica Clichici 

                                                                                                                                                             


