
 

Curriculum vitae 

 

Informaţii personale 

Nume, prenume Crapivnaia Nina 

Data naşterii 21.01.1960 

 Sex feminin 

Adresă Str. Sucevița 31 ap.75,  mun. Chișinău   Moldova 

Telefon Serviciu:  

022725854 

Domiciliu:  

022519915 

Mobil:  

069114040 

Alte date de contact: 

 

Fax (+373)022725854 

E-mail ninakrapivnaia@mail.ru 

Locul de muncă  

pentru care 

candidează  

Directorul Liceului Teoretic ”Titu Maiorescu” 

Experienţa profesională 

       Perioada Funcţia sau postul ocupat. Principalele activităţi si responsabilităţi 

07.09.2004 - prezent 

22.09.1992 - 06.09.2004   

 

15.08.1986 - 21.09.1992    

Director; LT ”Titu Maiorescu”; mun. Chișinău, șos. Hîncești 13 

Director adjunct; Gimnaziul-internat nr. 3; mun. Chișinău, str. G. Cașu 

10  

Învățător la clasele primare; Școala-internat nr. 3; or. Chișinău, str. I. 

Creangă 80                         

Educaţie şi formare 

Perioada 2013-2015 

Calificarea / diploma, 

obţinută 

Master în Științe ale educației.  

Managementul educațional 

Domenii principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

Politici educaționale  

Managementul schimbării  

Managementul resurselor umane  

Managementul calității  

Management de curriculum  

Leadership authentic  

Tehnologii informaționale și de comunicare 

Marketing educațional 

Gradul didactic / 

managerial deţinut 

II grad managerial  

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

UPS ”I. Creangă”   mun. Chișinău    Moldova 

Perioada 1981-1986 

Calificarea / diploma, 

obţinută 

Învățătorul și logoped în școala auxiliară.  

Domenii principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

Defectologia  

Psihopedagogie  

Metodica învățământului primar  

Gradul didactic / 

managerial deţinut 

II grad didactic 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Institutul Pedagogic de Stat ”I. Creangă”  or. Chișinău   Moldova 

  



Perioada 25.08 – 14.09.2018 

Calificarea / diploma, 

obţinută 

Managementul educational  

Domenii principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

Bazele managementului educational  

Managementul dezvoltării strategice  

Managementul calității în învățământ  

TIC în învățământ  

Gradul didactic / 

managerial deţinut 

II grad managerial  

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Insitutul de Formare Continuă    mun. Chișinău   Moldova  

  

Perioada 25.08 – 14.09.2018 

Calificarea / diploma, 

obţinută 

Învățământ primar  

Domenii principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

 Didactica disciplinelor în învățământ primar  

Psihopedagogie  

TIC în Educație  

Dezvoltare personală 

Gradul didactic / 

managerial deţinut 

II grad didactic   

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Insitutul de Formare Continuă    mun. Chișinău   Moldova  

Perioada 2014-2015 

Calificarea / diploma, 

obţinută 

Cursul integral de limba română pentru alolingvi nivelul C  

Domenii principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

 Nivelul socio-profesional de cunoaștere a   limbii române 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Centrul de studiere a limbii române din cadrul DGETS 

    mun. Chișinău   Moldova  

 

 

Limba maternă rusă 

Limbi străine 

cunoscute 

Limba 

____engleză___

__ 

Citirea Scrierea Vorbirea 

Excelent V □ □ 

Bine □ V □ 

Satisfăcător □ □ V 

Slab □ □ □ 

 

 

 

Competenţe şi 

aptitudini 

organizatorice 

Aptitudini organizatorice şi de comunicare de un nivel înalt, stăpînire de 

sine, responsabilitate, iniţiativă, punctualitate, autoorganizare, o bună 

cunoaştere a proceselor de control al calităţii, cunoaștere a legislației în 

Aptitudini şi competenţe personale 



vigoare și a politicilor educaționale.  O bună colaborare cu parteneri 

educaționali. (Activitatea pe parcurs de 26 de ani în calitate de manager 

instituției de învățământ) 

Competenţe şi 

cunoştinţe de 

utilizare a 

calculatorului 

explorarea computerului (Programul Word şi Excel) 

Alte competenţe şi 

aptitudini relevante 

funcţiei 

Sociabilă, tolerantă, adaptabilă schimbărilor în politici educaționale, capabilă 

de a colabora productiv cu parteneri educaționali și cu mentori, disciplinată. 

(participarea activă la diferite seminare instructiv-psihologice, metodice, în 

ateliere de lucru, conferințe, training-uri organizate de DGETS și 

internaţionale).  

Vocație și talent, cultura, inteligență, măiestrie profesională, exigență și 

perseverență în promovarea politicii de stat în domeniul educației. 

Distincții  Ordinul ”Gloria muncii” nr. 1878 (prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 894 – VIII din 05.10.2018)  

Diplomă DETS sec. Centru 2018 

Diplomă de gradul întâi Guvernului Republicii Moldova (nr. 1802-04579 din 

21.11.2014) 

Diploma DGETS mun. Chișinău 2014 

Diplomă de merit Consiliului municipal al Sindicatului Educației și Științei 

2014  

Diploma Primăriei mun. Chișinău 2014 

 

Data completării __15.__ __octombrie__ 2018               

 

 

Semnătura personală __________________________ 

 


