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INFORMAŢII PERSONALE 

 
  
GÎNJU Tatiana 

 
   str. Suceava, 12, ap. 36, or. Bălţi, Republica Moldova, cod 3100 

 +373 231 4 46 78  +373 68277256 

 tginju@list.ru 

Sexul feminin | Data naşterii 05/02/1984 | Naţionalitatea Republica Moldova 

 

 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

  
Perioada 2011-2015 

Calificarea Doctorat 
Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobîndite 

Limba străină (engleză), Informatica, Pedagogia generală (Fundamentele 
pedagogiei, Teoria educaţiei, Teoria instruirii, Managementul educaţional, 
Sistemul instituţional de educaţie), Teoria şi metodologia cercetării ştiinţelor 
educaţiei (educaţia artistică). 

Numele, tipul instituţiei de 
învăţămînt, localitatea 

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, or. Bălţi, Republica Moldova 
 

Perioada 2007-2008 
Calificarea / diploma obţinută Magistru în pedagogie 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ   

2011-prezent Lector universitar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat „Alecu Russo”, str. Puşkin 38, or. Bălţi, Republica Moldova 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 
 

Titular de cursuri universitare:  Didactica generală, Pedagogia familiei, Educație și 
informare parentală, Istoria pedagogiei, Didactica educaţiei moral-spirituale, Parteneriat 
educaţional; coordonarea tezelor de an și a tezelor de licență. 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie şi cercetare ştiinţifică în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale educaţiei, 
Psihologie şi Arte, Catedra de Ştiinţe ale educaţiei  

 

2008-2011 

 
Asistent universitar 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Stat „Alecu Russo”, str. A. Puşkin 38, or. Bălţi, Republica Moldova 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Cursuri şi seminare universitare: Didactica generală, Pedagogie. Practica de 
iniţiere,  Pedagogia preşcolară. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie şi cercetare ştiinţifică în cadrul Facultăţii de Pedagogie, Psihologie şi 
Asistenţă socială, Catedra de Pedagogie, Pedagogie învăţămînt primar şi 
preşcolar. 

mailto:tginju@list.ru
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobîndite 

Management educaţional, Proiectarea didactică, Alternative pedagogice, 
Management administrativ-financiar, Andragogia, Rezistenţa la educaţie, 
Activitatea ştiinţifico-metodică în unităţile de învăţămînt. 

Numele, tipul instituţiei de 
învăţămînt, localitatea 

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, din Bălţi, Republica Moldova 

Perioada 2002-2007 
Calificarea / diploma obţinută Licențiat în pedagogie 
Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobîndite 

Pedagogia generală, Pedagogia preşcolară, Psihopedagogie specială, 
Psihologia generală,Psihologia pedagogică, Etnopedagogia, Rezistenţa la 
educaţie, Limba engleză, Bazele investigațiilor pedagogice, Practica pedagogică 
în clasele primare şi instituţia preşcolară. 

Numele, tipul instituţiei de 
învăţămînt, localitatea 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Pedagogie,  
Psihologie și Asistența socială. 

 
COMPETENΤE PERSONALE   
 

 

 

INFORMAΤII 
SUPLIMENTARE   
 

Limba(i) maternă(e) Limba română 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral   

Limba engleză A2 
Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 
independen
t 

A2 
Utilizator 
independe
nt 

A2 
Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 
independent 

 Certificat de absolvire a cursului de formare, Engleza (Nivel A1), Centrul de 
formare continuă, nr.12 din 29.06.2011. 

Limba rusă C2 
Utlizator 
experimenta
t 

C2 
Utlizator 
experiment
at 

C2 
Utlizator 
experiment
at 

C2 
Utlizator 
experimentat 

C1 
Utlizator 
experimenta
t 

 
 Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe dobândite la 
locul de muncă  

Elaborarea curriculumului disciplinar universitar; coordonarea tezelor de curs şi de 
licenţă;publicarea materialelor ştiinţifice; cercetare doctorală; recenzarea rapoartelor 
de autoevaluare pentru conferirea/confirmarea gradelor didactice. 

Competenţe informatice  Windows, MS Office, Open Office. 
 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Sunt pasionată de lectură, dans, muzică. Posed instrumentul muzical acordeonul și 
țambalul (școala muzicală). 

Competenţe 
organizaţionale/manageri
ale  

 
 

  Tutore al grupelor academice; 

  Spirit de echipă; 

  Capacitatea de adaptare sporită; 

  Seriozitate; 

  Responsabilitate; onestitate, punctualitate. 
 

Publicaţii  
(lista imcompletă) 

1. GÎNJU, T. Театрализованная деятельность младших школьников как 
фактор воспитания их творческой личности. ÎN Materialele Conferinţei 
Ştiinţifice Internaţionale, PERSONALITATEA INTEGRALĂ – UN DEZIDERAT AL 
EDUCAŢIEI MODERNE: 29-30 octombrie 2010./Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.- 
Chişinău, 2010. - 282 p. ISBN 978-9975-4152-4-8  

2. GÎNJU, T; PÂSLARU VL. Epistemele metodologiei educației literare-educației 
muzicale ”. In: Cultura profesională a cadrelor didactice. Exigenţe actuale., 
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matrialele Simp.Şt.Intern., 16-17 mai 2013. Rep.Moldova, Chişinău, com.org: 
Cojocaru_Borozan Maia.Chişinău: Tipogr. UPS ”I.Creangă”.-533 p. ISBN 978-
9975-46-149-8.  

3. GÎNJU, T. Specificul cunoașterii artistic-estetice: abordare transdisciplinară . // 
Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacrate aniversării a 60 de ani a 
savantului Ion Gagim, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, coord. A.Dănilă, 
M.Tetelea, E.M.Paşca. Editura Artes – 2014 Universitatea de Arte George Enescu 
Iaşi, ISBN 978-606-547-192-4, Chişinău, 5 iunie 2014. 

4. GÎNJU, T. Impactul artei în formarea personalității elevului // Arta şi personalitate – 
rolul educaţiei artistice în dezvoltarea conştiinţei umane – volum colectiv – II, 
coord. Marinela Rusu. Ed. ARS LONGA, Iaşi 2014,  ISBN 978-973-148-170-8. 

5. GÎNJU, T. Подготовка студентов к обучению родителей эффективному 
общению с детьми в процессе изучения курса «Воспитание родителей» 
Colocviului Ştiinţific “ Orientări actuale în cercetarea doctorală” . ISBN 978-9975-
4252-6-1. 

6. GÎNJU, T; PÂSLARU VL. Interacțiunea educației literar-artistice – educației 
muzicale în formarea culturii artistic-estetice elevilor claselor primare.//Materialele 
Conferinţei ştiinţifice internaţionale. Perspective şi tendinţe actuale de dezvoltare a 
învăţământului preşcolar şi primar, din 30-31 octombrie 2013. P. 84-95. ISBN 978-
9975-132-138. 357 p. 

7. GÎNJU, T. Integrarea domeniilor artistice ca mijloc de  prevenire a rezistenței la 
educație.// Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Rezistenţa la 
educaţie: soluţii şi perspective” Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
Facultatea de Știinţe ale educaţiei, Psihologie şi Arte Catedra de Știinţe ale 
Educaţiei” . p. 116-122 p. ISBN 978-9975-132-15-2 

8. GÎNJU, T. Dimensiunea metodologică a educaţiei muzicale în clasele primare.// 
Materialele Conferinţei Internaţionale„Naţional şi universal în arta şi educaţia 
europeană”20-22 noiembrie 2014, Universitatea de Arte “George Enescu” Iaşi.p. 
63-79 p.  ISBN 978-973-8263-19-2 

9. GÎNJU, T.  Specificul cunoașterii artistic-estetice - premisă de  integrare a 
metodologiilor educației literar-artistice şi educației muzicale// Materialele 
Conferinței științifice internaționale consacrate aniversării a 55 de ani de la 
fondarea Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte. Tradiţii şi valori în 
formarea profesională a cadrelor didactice în învăţămîntul primar şi preşcolar. Bălţi 
2015. p.  121-128 p. ISBN 978-9975-132-45-9. 

Conferinţe, seminare  Conferinţa Ştiinţifică Internaţională consacrată aniversării a 60 de ani a 
savantului Ion Gagim, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Chişinău, 5 
iunie, 2014. 

 Conferința Ştiinţifică Internațională „Național și universal în arta și educația 
europeană”, Iași, 20-22 noiembrie 2014.  

 Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională Rezistenţa la educaţie: Soluţii şi 
perspective, organizată în cadrul proiectului instituţional Cercetarea 
fenomenului rezistenţei educaţiei sub aspect socio-psiho-pedagogic în 
şcoala primară rurală, cifrul 11.817.08.70A, Bălţi, 30 octombrie, 2014. 

 Conferinţa Ştiinţifico-practică cu participare internaţională Perspective şi 
tendinţe actuale de dezvoltare a învăţămîntului preşcolar şi primar, USARB, 
30-31 octombrie, 2013. 

 Conferința științifică  internațională Arta şi personalitate – rolul educaţiei 
artistice în dezvoltarea conştiinţei umane – volum colectiv// – II. Ed. ARS 
LONGA, Iaşi, 2014. 

 Simpozionul Ştiințific Internațional  16-17 mai 2013. Rep.Moldova, Chişinău, 
com.org: Cojocaru Borozan Maia.Chişinău: Tipogr. UPS ”I.Creangă”. 

 Conferinţa  Internaţională „Naţional şi universal în arta şi educaţia europeană”20-
22 noiembrie 2014, Universitatea de Arte “George Enescu” Iaşi.  

 Conferința științifică internațională consacrată aniversării a 55 de ani de la 
fondarea Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte. Tradiţii şi valori în 
formarea profesională a cadrelor didactice în învăţămîntul primar şi preşcolar. Bălţi 
2015.  
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ANEXE 

  
 

 
 

 Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională. Educaţia incluzivă: dimensiuni, 
provocări, soluţii. Ediţia a ii-a. Bălți, 2016.  

 Simpozionul științifico-practic internațional „Competitivitatea regională bazată pe 
cercetare, inovare şi transfer tehnologic”,  USARB, 29 septembrie, 2016. 

Perfecţionări specifice 
domeniului  
(instituţiile în care au avut loc 
perfecţionările, perioada) 

1. 12 decembrie 2009 (durata 24 ore) certificat nr. 7918. Participare în cadrul 
formării continue ”Raportarea formării iniţiale a profesioniştilor în educaţia 
timpurie la paradigma centrării pe copil în baza Standardelor de Învăţare şi 
Dezvoltare a copiilor de la naştere pînă la 7 ani şi a standardelor profesionale 
ale cadrelor didactice din instituţiile de educaţie impurie”. 

2. 17-18 martie 2010 (durata 18 ore) certificat nr.10497. Participare în cadrul 
cursului tematic de perfecționare ”Curriculum de bază și dezvoltarea 
curriculară pentru formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din 
educația timpurie”. 

3. Anul 2009 – 2012 (durata studiilor – 100 ore/50 credite (certificat nr. 36); 336 
ore (certificat nr. 454/12 din 06 aprilie 2012) ; 112 ore (certificat nr. 1065/12 
din 06 aprilie 2012): Participarea la cursurile organizate de către USM în 
cadrul proiectului „Învăţarea Centrată pe cel ce învaţă”, implementat cu 
sprijinul financiar al UNICEF Moldova”. 

4. 10-14 decembrie 2012 (durata formării - 40 ore) Participare la cursul de 
formare ”Mentorul-model eficient pentru dezvoltarea profesională a cadrelor 
didactice din domeniul educaţiei timpurii”. 

5. 17-18 mai 2014 (durata 20 ore) certificate nr.15174. Participare în cadrul 
cursului thematic de perfecționare ”Educația incluzivă în Republica Moldova, 
aspect de politică educațională, psihopedagogie și management”. 

6. 28 august 2014 (durata 24 ore) Participare în baza cursurilor de perfecționare 
”Dezvoltarea competențelor profesionale pentru o educație de calitate centrată 
pe copil: Dezvoltare profesională; Interacțiunile; Mediul de învățare; Strategii 
didactice; Incluziunea, diversitatea și valorile democrației; Familia și 
comunitatea; Evaluarea și planificarea”. 

  


