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INFORMAŢII PERSONALE Milici-Suverjan Gabriela  
 

   

Str.Trandafirilor 13/2, orașul Cahul, cod poștal 3901, R.Moldova 

 029981630     079337505 

gabymilici94@gmail.com 

 

gaby04031994 

Sexul   F 

Data naşterii  04/03/1994  

Naţionalitatea  Moldoveancă 
 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

  

 Perioada                                      de la 03.09.2014- 04.03.2020 

Funcția sau postul deținut         Conducător muzical grădinița   

Activități și responsabilități      Istruire și educație preșcolară. Responsabil de activități muzicale, serbări,          

                             principale      matinee tematice. 

Nume și adresa angajatorului   Creșa-grădiniță nr.4 „Zâmbetul”, or. Cahul 

 

Prioada                                       de la 02.02.2015- 24.08.2020 

Funcția sau postul deținut         Conducător muzical grădinița   

Activități și responsabilități      Istruire și educație preșcolară. Responsabil de activități muzicale, serbări,          

                             principale      matinee tematice. 

Nume și adresa angajatorului   Creșa- grădiniță „Clopoțel” s. Crihana- Veche, mun. Cahul 

 

Prioada                                       de la 01.09.2017- 31.05.2018 

Funcția sau postul deținut         Profesor de educația muzicală clasele primare și gimnaziale   

Activități și responsabilități      planificarea și asigurarea zilnică a procesului intructiv-educativ 

                             principale 

Nume și adresa angajatorului   Liceul Teoretic „M. Eminescu” s. Crihana- Veche, mun Cahul    

 

Prioada                                       de la 15.12.2020- 31.08.2022 

Funcția sau postul deținut         Secretar la Catedra de Istorie și Teoria Educației   

Activități și responsabilități      Asigurarea, ordonarea, evidența documentației catedrei 

                             principale 

Nume și adresa angajatorului   Univeritatea de Stat „B. P. Hasdeu”   or. Cahul 

 

Prioada                                       de la 03.09.2022- până în prezent 

Funcția sau postul deținut         Asistent universitar   

Activități și responsabilități      Asigurarea zilnică a procesului intructiv-educativ, realizarea  

                              principale     activității științifice 

Nume și adresa angajatorului   Univeritatea de Stat „B. P. Hasdeu”   or. Cahul 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 
      

COMPETENΤE PERSONALE   

  

  Studii:   

Perioada                                     2020-2022 

Calificarea                                 Studii de master. Pedagogie și tehonologii educaționale       

                                                    interactive. 

Discipline principale studiate   Deontologia;fundamente teoretico-practice ale     

                                                    managementului educațional; probleme actuale de cerecetare în  

                                                    domeniul știițelor educației; paradigmele comunicării științifice 

                                                    în mediul educațional; metodologii inovative de instruire,  

                                                    didactica funcțională; teoria deciziilor; proecte inovative în      

                                                    școala contemporană; tehnologii didactice bazate pe TIC    

Numele și tipul instituției         Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” or. Cahul 

de învățământ                         
  

Nivelul de clasificare                 master în științe ale educației 

Națională sau internațională      

 

Perioada                                     2018-2019 

Clificare / diplomă obținută      cursuri de formare continuă.  

Disciplinele principale              Pedagogie; psihologie, metodica predării, managementul    

                    studiate                   educațional. 

Numele și tipul instituției          Universitatea de Stat „B.P.Hașdeu” or. Cahul  

de învățământ       

Nivelul de claificare                  Conducător muzical. Profesor de educația muzicală clasele     

națională și internațională         primare și gimnaziale 

 

Perioada                                      2015-2020 

Clificare / diplomă obținută      Studii de licență. Pedagogie  în Învățământul Primar și   

                                                    Pedagogie  Preșcolară. 

Disciplinele principale              Pedagogie; psihologie; metodici de predare; managementul  

de studiu                                     educațional. 

Numele și tipul instituției          Universitatea de Stat „B.P.Hașdeu” or. Cahul  

de învățământ       

Nivelul de claificare                  Învățător clasele primare, educator 

națională și internațională          
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Limba(i) maternă(e) Română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Specificaţi limba străină 

                            Engleză               B2                                 B2                                  B2                               B1                                     C1 

Specificaţi limba străină 

                                 Rusă              C2                                 C2                                  C2                               C2                                     C1 

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  

 

Competenţe dobândite la 

locul de muncă  
▪ Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul 

preșcolar, primar, gimnazial. 

▪ Utilizarea cunoștințelor psiho-pedagogice șe metodologice în realizarea 

activităților instructiv-educative. 

▪ Aplicarea principiilor și metodelor didactice specifice activităților/ disciplinelor 

predate care să asigure progresul. 

▪ Evaluarea eficacității strategiilor utilizate și a impactului lor asupra elevilor/ 

preșcolarilor prin raportare la standarde și obiectivele enunțate în documentele 

curriculare.  

▪ Aplicarea principiilor și a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe 

opțiuni valorice explicite, specifice specialistului în științele educației. 

▪ Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice 

desfășurării proiectelor și programelor din domeniul științelor educației.    

▪ Oragnizarea și desfășurarea activităților extracurriculare la nivel artistic. 

▪ Dramatizări teatrale, interpretare la instrument muzical, interpretare vocală. 

▪ Capacități comunicative, abilități de creativitate și receptivitate la nou, cunoștințe 

profesionale relevante. 

 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 

informaţiei 

Comunicar

e 

Creare de 

conţinut 
Securitate 

Rezolvarea 

de 

probleme 

 Experimentat  Experimentat Experimentat Experimentat   Experimentat  

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

 

 Exemple: 

▪ o bună stăpânire a suită de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, 

software pentru prezentări) 

▪ utilizarea liberă a programelor Microsoft Ofice 

▪ cunoștințe în utilizarea instrumentelor de lucru Goog 

▪ cunoștințe în editarea și prelucarea foto, video, audio 

 

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

