
 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE SLAVIC GÎRNEŢ 

3, Cosmonauţilor str. (Republica Moldova) 

+37379031589    

girnet_slavic@yahoo.com 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2018–Prezent lector universitar, Departamentu de Ştiinţe Economice, Facultatea de Economie, 
Inginerie şi Ştiinţe Aplicate
Universitatea de Stat B. P. Hasdeu din Cahul, Cahul (Republica Moldova) 

▪ Organizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare pentru următoarele categorii de module: - 
marketing, aprovizionare şi desfacere, economia antreprenoriatului, teorie economică, economia şi
organizarea turismului, tehnica operaţiunilor de turism, turism rural etc.

▪ Organizarea, coordonarea şi evaluarea practicilor de specialitate şi licenţă pentru programele de 
studiu Turism;  Business şi Administrare  

2007–2011 Sef catedră Economie şi Management în Afaceri şi Servicii, facultatea Economie, 
Informatică şi Matematică
Universitatea de Stat B. P. Hasdeu din Cahul, Cahul (Republica Moldova) 

▪ asigurarea  managementul catedrei;

▪ reprtizarea funcţiilor membrilor catedrei şi verificarea realizării acestora;

▪ elaborarea planurilor de învă ământ, programe analitice (curricula);ț

▪ elaborarea raportul de autoevaluare a programelor de formare profesională atribuite catedrei;

▪ organizarea de conferin e, mese rotunde, seminare .a. activită i la nivel intern i extern;ț ș ț ș

▪ organizarea desfă urăriicontrolului intern în cadrul catedrei;ș

▪ evaluarea programului de activitate individuală a profesorilor catedrei;

▪ oferirea de suport de mentorat tinerilor speciali ti în activitatea didactică şi formarea continuă.ș

2002–2018 lector universitar la catedra de Economie şi Management în Afaceri şi Servicii
Universitatea de Stat B. P. Hasdeu din Cahul, Cahul (Republica Moldova) 

▪ Organizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare pentru următoarele categorii de module: - 
marketing, aprovizionare şi desfacere, economia antreprenoriatului, teorie economică, economia şi
organizarea turismului, tehnica operaţiunilor de turism, turism rural etc.

▪ Organizarea, coordonarea şi evaluarea practicilor de specialitate şi licenţă pentru programele de 
studiu Turism;  Business şi Administrare  

2015–Prezent Manager
GŢ Gîrneţ Slavic s. Slobozia Mare, Cahul (Republica Moldova) 

▪ Gestiunea întreprinderii din domeniul agriculturii

▪ Realizarea activităţilor de planificare, organizare, control în întreprindere pe diverse domenii: 
financiar, marketing şi logistică, resurse umane, negocieri şi încheeri contracte etc.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

12/12/2019 Certificat de formare continuă, Utilizarea TIC în învăţământul centrat
pe cel ce învaţă
Universitatea de Stat B.P. Hasdeu din Cahul, Cahul (Republica Moldova) 
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▪ Periada de studii 16.03.2018-16.04.2018

▪ Denumirea modulelor: - Dezvoltarea şi livrarea unui curs electronic interactiv prin utilizarea 
instrumentelor TIC; Managementul, implementarea şi evaluarea unui curs electronic; Perspectivele
învăţământului în sec XXI; Utilizarea instrumentelor TIC în procesul de evaluare a cunoştinţelor.

12/12/2019 Certificat de formare continuă, Tehnici pedagocice interactive în 
învăţământul centrat pe cel ce învaţă
Universitatea de Stat B. P. Hasdeu din Cahul, Cahul (Republica Moldova) 

▪ Perioada de studii 19.04.2018 - 18.05.2018

▪ Denumirea modulelor: - Educaţia şi instruirea adulţilor; Învăţarea activă; Particularităţile instructiv-
educative în contextul educaţiei incluzive; Proiectarea curricumului - aplicaţii teoretico-practice.

16/02/2019 Certificat de perfecţionare continuă "Formare de formatori în 
educarea adulţilor", nr. 18431
Centrul Educaţional "PRODIDACTICA", Chiţinău (Republica Moldova) 

▪ Durata studiilor: - 120 ore

▪ Conţinutul modulelor: 

▫ Principiile instruirii aulţilor

▫ Managementul activităţii de formare

▫ Strategii didactice în lucrul cu adulţii

▫ Mentoratul ca formă de educaţie a adultului, sesiunea de follow-up: - prezentarea şi 
susţinerea proiectului unui training.

07/11/2016–18/11/2016 Certificat de perfecţionare a metodologie de predare
Universitatea din Aalborg, Aalborg (Danemarca) 

▪ Staff Mobility as part of ERASMUS+PBLMD project "Introducing Problem Based Learning in 
Moldova".

21/07/2016 Certificat categoria A în turism, seria CP, nr. 02199
Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului, Chişinău (Republica 
Moldova) 

▪ Specializarea: - Director în turism

▪ Modulul:  - Administrarea Afacerilor în Turism (160 ore)

▪ Gestiunea unităţilor din domeniul turismului

▪ Realizarea activităţilor de planificare, organizare, control în unităţile din domeniul turismului pe 
diverse domenii: financiar, marketing şi logistică, resurse umane, negocieri şi încheeri contracte etc.

04/2016 Certificat de formare profesională, "Proiectarea curriculară 
universitară bazată pe formarea de competenţe"
Universitatea de Stat "B.P.Hasdeu", Cahul (Republica Moldova) 

▪ Durata:  - 8 ore

▪ Competenţe: finalităţi ale învăţămîntului superior: - 4 ore

▪ Proiectarea didactică în învăţămîntul superior: - 4 ore

19/01/2016–22/01/2016 Crtificat de prfecţionare privind metodologia de predare
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău (Republica Moldova) 

▪ Metodologia PBL în precesul de predare învăţare

▪ Durata: 50 ore (2 ECTS)
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▪ Organizarae activităţilor de predare prin PBL

▪ Rezultatele învăţării prin metodologia  PBL

08/10/2012 Certificat de formare continuă, Modulul psihopedagogic
Universitatea de Stat B. P. Hasdeu din Cahul, Cahul (Republica Moldova) 

▪ Perioada de studii 07.11.2011 - 30.05.2012

▪ Denumirea modulelor: - Psihologia; Pedagogie; Didactica disciplinei şi specialitatea; Practica.

1997–11/06/2002 Dipomă de studii superioare universitare de licenţă
Academia de Studii Economice din Moldova, Chişinău (Republica Moldova) 

▪ profilul Economie; specialitatea Comerţ, turism, servicii hoteliere; specializarea CTS / interpret.

1996–21/06/1997 Diplomă de bacalaureat al învăţământului secundar general
Liceul Teoretic Ioan-Vodă, Cahul (Republica Moldova) 

1994–24/06/1996 Atestat de studii medii de cultură generală
Şcoala medie Mihai Eminescu, s. Slobozia Mare, raionul Vulcăneşti (Republica Moldova) 

1986–20/06/1994 Diplomă de absolvire a învăţământului mediu generalincomplect
Şcoala Medie Incompletă, s. Slobozia Mare, raionul Vulcăneşti (Republica Moldova) 

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

rusă B1 B1 B2 B2 B1

engleză A1 A2 A1 A1 A1

franceză A2 A1 A1 A1 A1

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

Competenţe de comunicare Abilită i de coomunicare eficientă, sociabil, flexibil la schimbări, capacită i analitice.ț ț

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ Director de program, pentru specialitatea Turism, din cadrul USC B. P. Hasdeu, facultatea 
Economie, Inginerie şi Ştiinţe Aplicate 

▪ Conducător al stagiilor de practică pentru programele de studii Turism şi Business şi Administrare 
din cadrul USC B. P. Hasdeu, facultatea Economie, Inginerie şi Ştiinţe Aplicate 

▪ Membru al comisiei de calitate, Departamentul de Ştiinţe Economice, facultatea Economie, 
Inginerie şi Ştiinţe Aplicate, USC B. P. Hasdeu

▪ Membru al consiliului local, din s. Slobozia Mare, r. Cahul (perioada 2015 - 2016)

▪ formator regional în cadrul proiectului pilot „Reţeaua Naţională de Angajare a Tinerilor din Moldova”
iniţiat de către centrul „Tinerilor Antreprenori din Moldova - STEAUA” , (anul 2003)

 

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE
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Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

Certificat de formare continuă, Utilizarea TIC în învăţământul centrat pe cel ce învaţă 

 cunoaştera programelor de operare Windows, MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook ), 
Internet

Permis de conducere A, B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Conferinţe Participări diverse la conferinţe locale, nationale şi internaţionale cu scrierea şi publicarea articolelor 
de profil.
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   ECV 2019-02-23T08:30:24.085Z 2020-01-22T09:02:24.607Z V3.4 EWA Europass CV true                         SLAVIC GÎRNEŢ    3, Cosmonauţilor str.  MD Republica Moldova  girnet_slavic@yahoo.com   +37379031589  mobile Mobil     true  lector universitar, Departamentu de Ştiinţe Economice, Facultatea de Economie, Inginerie şi Ştiinţe Aplicate <ul><li>Organizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare pentru următoarele categorii de module: - marketing, aprovizionare şi desfacere, economia antreprenoriatului, teorie economică, economia şi organizarea turismului, tehnica operaţiunilor de turism, turism rural etc.</li><li>Organizarea, coordonarea şi evaluarea practicilor de specialitate şi licenţă pentru programele de studiu Turism;  Business şi Administrare  </li></ul>  Universitatea de Stat B. P. Hasdeu din Cahul    Cahul  MD Republica Moldova     false  Sef catedră Economie şi Management în Afaceri şi Servicii, facultatea Economie, Informatică şi Matematică <ul><li>asigurarea  managementul catedrei;</li><li>reprtizarea funcţiilor membrilor catedrei şi verificarea realizării acestora;</li><li>elaborarea planurilor de învățământ, programe analitice (curricula);</li><li>elaborarea raportul de autoevaluare a programelor de formare profesională atribuite catedrei;</li><li>organizarea de conferințe, mese rotunde, seminare ș.a. activități la nivel intern și extern;</li><li>organizarea desfășurăriicontrolului intern în cadrul catedrei;</li><li>evaluarea programului de activitate individuală a profesorilor catedrei;</li><li>oferirea de suport de mentorat tinerilor specialiști în activitatea didactică şi formarea continuă.</li></ul>  Universitatea de Stat B. P. Hasdeu din Cahul    Cahul  MD Republica Moldova     false  lector universitar la catedra de Economie şi Management în Afaceri şi Servicii <ul><li>Organizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare pentru următoarele categorii de module: - marketing, aprovizionare şi desfacere, economia antreprenoriatului, teorie economică, economia şi organizarea turismului, tehnica operaţiunilor de turism, turism rural etc.</li><li>Organizarea, coordonarea şi evaluarea practicilor de specialitate şi licenţă pentru programele de studiu Turism;  Business şi Administrare  </li></ul>  Universitatea de Stat B. P. Hasdeu din Cahul    Cahul  MD Republica Moldova    true  Manager <ul><li>Gestiunea întreprinderii din domeniul agriculturii</li><li>Realizarea activităţilor de planificare, organizare, control în întreprindere pe diverse domenii: financiar, marketing şi logistică, resurse umane, negocieri şi încheeri contracte etc.</li></ul>  GŢ Gîrneţ Slavic s. Slobozia Mare    Cahul  MD Republica Moldova     false Certificat de formare continuă, Utilizarea TIC în învăţământul centrat pe cel ce învaţă <ul><li>Periada de studii 16.03.2018-16.04.2018</li><li>Denumirea modulelor: - Dezvoltarea şi livrarea unui curs electronic interactiv prin utilizarea instrumentelor TIC; Managementul, implementarea şi evaluarea unui curs electronic; Perspectivele învăţământului în sec XXI; Utilizarea instrumentelor TIC în procesul de evaluare a cunoştinţelor.</li></ul>  Universitatea de Stat B.P. Hasdeu din Cahul    Cahul  MD Republica Moldova    false Certificat de formare continuă, Tehnici pedagocice interactive în învăţământul centrat pe cel ce învaţă <ul><li>Perioada de studii 19.04.2018 - 18.05.2018</li><li>Denumirea modulelor: - Educaţia şi instruirea adulţilor; Învăţarea activă; Particularităţile instructiv-educative în contextul educaţiei incluzive; Proiectarea curricumului - aplicaţii teoretico-practice.</li></ul>  Universitatea de Stat B. P. Hasdeu din Cahul    Cahul  MD Republica Moldova    false Certificat de perfecţionare continuă "Formare de formatori în educarea adulţilor", nr. 18431 <ul><li>Durata studiilor: - 120 ore</li><li>Conţinutul modulelor: <ul class="indent1"><li>Principiile instruirii aulţilor</li><li>Managementul activităţii de formare</li><li>Strategii didactice în lucrul cu adulţii</li><li>Mentoratul ca formă de educaţie a adultului, sesiunea de follow-up: - prezentarea şi susţinerea proiectului unui training.</li></ul></li></ul>  Centrul Educaţional "PRODIDACTICA"    Chiţinău  MD Republica Moldova     false Certificat de perfecţionare a metodologie de predare <ul><li>Staff Mobility as part of ERASMUS&#43;PBLMD project &#34;Introducing Problem Based Learning in Moldova&#34;.</li></ul>  Universitatea din Aalborg    Aalborg  DK Danemarca    false Certificat categoria A în turism, seria CP, nr. 02199 <ul><li>Specializarea: - Director în turism</li><li>Modulul:  - Administrarea Afacerilor în Turism (160 ore)</li><li>Gestiunea unităţilor din domeniul turismului</li><li>Realizarea activităţilor de planificare, organizare, control în unităţile din domeniul turismului pe diverse domenii: financiar, marketing şi logistică, resurse umane, negocieri şi încheeri contracte etc.</li></ul>  Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului    Chişinău  MD Republica Moldova    false Certificat de formare profesională, "Proiectarea curriculară universitară bazată pe formarea de competenţe" <ul><li>Durata:  - 8 ore</li><li>Competenţe: finalităţi ale învăţămîntului superior: - 4 ore</li><li>Proiectarea didactică în învăţămîntul superior: - 4 ore</li></ul>  Universitatea de Stat "B.P.Hasdeu"    Cahul  MD Republica Moldova     false Crtificat de prfecţionare privind metodologia de predare <ul><li>Metodologia PBL în precesul de predare învăţare</li><li>Durata: 50 ore (2 ECTS)</li><li>Organizarae activităţilor de predare prin PBL</li><li>Rezultatele învăţării prin metodologia  PBL</li></ul>  Universitatea Tehnică a Moldovei    Chişinău  MD Republica Moldova    false Certificat de formare continuă, Modulul psihopedagogic <ul><li>Perioada de studii 07.11.2011 - 30.05.2012</li><li>Denumirea modulelor: - Psihologia; Pedagogie; Didactica disciplinei şi specialitatea; Practica.</li></ul>  Universitatea de Stat B. P. Hasdeu din Cahul    Cahul  MD Republica Moldova     false Dipomă de studii superioare universitare de licenţă <ul><li>profilul Economie; specialitatea Comerţ, turism, servicii hoteliere; specializarea CTS / interpret.</li></ul>  Academia de Studii Economice din Moldova    Chişinău  MD Republica Moldova     false Diplomă de bacalaureat al învăţământului secundar general  Liceul Teoretic Ioan-Vodă    Cahul  MD Republica Moldova     false Atestat de studii medii de cultură generală  Şcoala medie Mihai Eminescu, s. Slobozia Mare    raionul Vulcăneşti  MD Republica Moldova     false Diplomă de absolvire a învăţământului mediu generalincomplect  Şcoala Medie Incompletă, s. Slobozia Mare    raionul Vulcăneşti  MD Republica Moldova      ro română     ru rusă  B1 B1 B2 B2 B1   en engleză  A1 A2 A1 A1 A1   fr franceză  A2 A1 A1 A1 A1  <p>Abilități de coomunicare eficientă, sociabil, flexibil la schimbări, capacități analitice.</p>  <ul><li>Director de program, pentru specialitatea Turism, din cadrul USC B. P. Hasdeu, facultatea Economie, Inginerie şi Ştiinţe Aplicate </li><li>Conducător al stagiilor de practică pentru programele de studii Turism şi Business şi Administrare din cadrul USC B. P. Hasdeu, facultatea Economie, Inginerie şi Ştiinţe Aplicate </li><li>Membru al comisiei de calitate, Departamentul de Ştiinţe Economice, facultatea Economie, Inginerie şi Ştiinţe Aplicate, USC B. P. Hasdeu</li><li>Membru al consiliului local, din s. Slobozia Mare, r. Cahul (perioada 2015 - 2016)</li><li>formator regional în cadrul proiectului pilot „Reţeaua Naţională de Angajare a Tinerilor din Moldova” iniţiat de către centrul „Tinerilor Antreprenori din Moldova - STEAUA” , (anul 2003)</li></ul><p> </p>  <p> cunoaştera programelor de operare Windows, MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook ), Internet</p>  B C A A A   Certificat de formare continuă, Utilizarea TIC în învăţământul centrat pe cel ce învaţă   A B    conferences Conferinţe <p>Participări diverse la conferinţe locale, nationale şi internaţionale cu scrierea şi publicarea articolelor de profil.</p><ul></ul> 

