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INFORMAŢII PERSONALE Savciuc Cristina  
 

  

 

 022 45 77 45     069667758        

 cristinasav@mail.ru 

 

 

Sexul F | Data naşterii 23/08/1981 | Naţionalitatea MDA  

 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

 
09.2020 – prezent 

  
09.2019 – 09.2020 

 
 
        

09. 2018 – 09.2019 
   
 
 

11.2005 –prezent 
  
 

    
10.2015-2018      

 
 
          01.2012-prezent              
 

 
   08.2008 – prezent 

 
 
           04.2005-09.2005 
 
                
               2003-04. 2005 

 
         
 
       

 
 

Sef –secție didactică I.P. Centrul de Excelență în Economie și Finanțe, str. 
Miron Costin, 26/2, MD-2068 Chişinău, www.ceef.md  

 
Director adjunct interimar pentru instruire și educație,  I.P. Centrul de 
Excelență în Economie și Finanțe, str. Miron Costin, 26/2, MD-2068 
Chişinău, www.ceef.md  
 
Sef –secție didactică I.P. Centrul de Excelență în Economie și Finanțe, str. 
Miron Costin, 26/2, MD-2068 Chişinău, www.ceef.md  

 
 
Profesor de discipline economice, Catedra Contabilitate și Analiză 
Economică, Centrul de Excelență în Economie și Finanțe, str. Miron Costin, 
26/2, MD-2068 Chişinău, www.ceef.md  
 
Director comercial,C.Cristinuța SRL, mun. Chișinău, bd.Dacia 12, of.19, 
comerț cu amănuntul 
 
Contabil-șef, SRL Global Power Intelligence, mun. Chisinau, str. Miron Costin 
3/1 of. 38, Centru de limbi moderne Trinity  
 
Contabil-șef, SRL Leslia-Com, mun. Chișinău, str. Pușkin 20 of.6, comerț cu 
amănuntul 
 
Contabil, SRL Noprima, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 193-A, 
noprima@mail.ru, lucrări de construcții.   
 
Profesor de contabilitate, contabil, Școala Profesională nr. 5 din municipiul 
Bălţi, str. I. Franco  15  (MD 3100), www.sp5.md. 

 
 
  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

11.12.2019 
 
 

22.11.2019 
 
 

 
 

 
Seminarul de formare Activitățile generatoare de venituri pentru managerii 
din IPT, KulturKontact, CEDA, MECC, certificat, 11.12.2019 

 
Conferința națională Guvernarea eficientă și viabilă a instituțiilor de învățământ 
profesional tehnic, MECC, certificat din 22.11.2019 
 

mailto:cristinasav@mail.ru
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22.05.2019 
 

12.04.2019 
 
 
 

17.11.2018 
 
 
 
 

 09.2017  
 
 

21.07.2017 
 
 

22.05.2017 -25.05.2017 
 
 
 
 
 
 
 

24.10.2016 - 26.10.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.06.2016 – 21.06.2016 
 
 
 
 
 
 
 

07.09.2015 – 19.09.2015 
 
 
 
 
 
 

Cursul Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, Centrul de formare 
continuă din domeniul finanțelor, certificat CSBFT nr.005 din 22.05.2019 
Programul de formare pentru formatori la disciplina Bazele Antreprenoriatului 
din IPT, proiectul MEETA IV, CEDA,MECC, 2019, CERTIFICAT 61/19 DIN 
12.04.2019 
 
Program de formare profesională continuă Managementul dezvoltării 
personale și profesionale a cadrelor de conducere, Prodidactica, certificat 
18285 din 17.11.2018 
 

 

Programul de formare a conceptorilor de curriculum pentru învățământul 
profesional tehnic,MECC, certificat f/număr. 
 
Grad didactic superior discipline economice, Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării al RM, ordin 645 din 21.07.2017, certificat CDS 0000948. 
 
Formare la specialitatea Tehnologii informaționale, Centrul Tehnologii 
Informaționale și Comunicaționale în Educație: 

 Instalarea și configurarea platformei Moodle. 

 Administrarea platformei Moodle. 

 Crearea și administare cursurilor și categoriilor de curs. 

 Resurse și activități în platforma Moodle.  
Certificat CPR 000046344 din 25.05.2017. 
 
Program  tematic de perfecționare, „Metode şi tehnici de dezvoltare a gândirii 
critice” , Centrul Educaţional Pro Didactica: 

 Cadrul ERRE. Repere conceptuale și strategii de aplicare. 

 Elaborarea unui proiect al unei activități educative în cheia ERRE. 

 Tehnici de dezvoltare a GC. Formularea ideilor și luarea deciziilor. 

 Tehnici de dezvoltare a GC. Analiza de probleme. 

 Tehnici de dezvoltare a GC. Discuția, Prelegerea. 

 Etapele de formare a unui grup. 

 Managementul activității în echipe. 

 Învățarea prin cooperare: problemele evaluării. Produse evaluabile. 

 Implicarea gândirii critice în formarea competențelor profesionale.  
Certificat Nr.171182015 eliberat la 22 decembrie 2016. 
 
Formare continuă la specialitatea Psihopedagogie, Universitatea de Stat din 
Tiraspol: 

 Aspecte psiho-pedagogice ale învățământului formativ. 

 Comunicarea interactivă. 

 Elaborarea raportului de autoevaluare/lucrării metodice. 

 Strategii didactice în contextul formării de competențe. 
Certificat CPR 000036792 din 21.06.2016. 
 
Perfecționare ”Metodica pregătirii lecției multimedia moderne”, Institutul de 
Formare Continuă: 

 Lecția Multimedia Modernă. 

 Metodica elaborării și utilizării prezentării profesionale. 

 Utilizarea posibilităților serviciilor sociale Internet. 

 Google Apps pentru instituțiile de învățămînt. 
Certificat 3262 din 19.09.2015. 
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29.08.2015 – 25.09.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

2010 
 
 

2008 
 
 

2005 
 
 

2003 

 
Formare continuă la specialitatea Discipline economice, Institutul de Formare 
Continuă: 

 Psihopedagogia învățământului profesional. 

 Bazele teoriei economice. 

 Didactica disciplinei de specialitate. 

 Aplicarea TIC în învățământ. 
Certificat CPR 0000027295 din 25.09.2015. 
 

Grad didactic I, Disciplini economice , Colegiul Financiar Bancar Chișinău, 
Ministerul Educației, ordin 683 din 19.08.2010, certificat CDÎ 009346. 
 

Master în economie, specialiazarea  „Contabilitate”, Universitatea Cooperatist – 
Comercială  din Moldova, Diploma AM 011652 din 24.01.2008. 
 
Grad didactic II, Evidență contabilă și bazele antreprenoriatului, Școala 
profesională nr.5 din mun. Bălți, ordin 142, certificat CDD 029087 din 14.06.2005. 
 

Licențiat în economie, facultatea „Contabilitate”, specializarea: „Contabilitate şi  
Audit”,  Academia de Studii Economice din Chişinău, Diploma seria AL, nr. 
0065215. 
 

 

 
 

COMPETENΤE 
PERSONALE   

 

 

Limba(i) maternă(e) Limba română 
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba rusă C1/2 C1/2 C1/2 C1/2 C1/2 

Limba engleză B1/2 B1/2 A1/2 A1/2 A1/2 

  

COMPETENŢE DE 
COMUNICARE 

 Bune competențe de comunicare -  dobândite prin experiența proprie. 

 Bune abilitati de public speaking – in activitatea mea de 15 ani în cadrul 
CEEF.  

 Am promovat specialitățile Contabilitate și Impozite și percepere fiscală prin 
participarea  la crearea spotului publicitar organizat de membrii Comisiei 
de admitere CEEF. 

 Negociator – am participat și monitorizat achizițiile în interesul  CEEF, 
precum: procurarea softului 1C Contabilitate 8.3 de la compania 1C -
Account Timbal SRL și a echipamentelor: MCC, aparate de identificare și 
numărare a bancnotelor de la SRL Yaki-Ink. 

 Orientare spre rezultat - în activitatea mea ca contabil-șef  dobândesc  
abilități practice contabile necesare obținerii un feedback practic din partea 
elevilor.   
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INFORMAΤII 
SUPLIMENTARE   

 

COMPETENŢE 
ORGANIZAŢIONALE/ 

MANAGERIALE 

 managementul procesului de instruire în ÎPT 

 managementul relațiilor de tip tranzacțional și de reglamentare – în calitate 
de director comercial la entitatea SRL C.Cristinuța gestionez operațiile de 
încheiere a contractelor de vânzare-cumpărare cu furnizorii, a operațiilor 
de logistică, monitorizez activitatea managerilor pe vânzări...; 

 competențe etice antreprenoriale; 

 managementul resurselor financiare – în calitate de contabil-șef gestionez 
operațiile de planificare a bugetului entității, a operațiilor de încasare și 
eliberare a mijloacelor bănești, a operațiilor de documentare și 
contabilizare aferente; 

 proiectarea activităților în vederea realizării unui demers educațional de 
calitate. 

 lucru  în  echipă. 

 self-management – prin selectarea traseului propriu de formare pentru 
dezvoltarea carierei în concordanță cu aspirațiile personale și cu specificul 
instituției. 
 

COMPETENŢE 
DOBÂNDITE LA LOCUL 

DE MUNCĂ 

 elaborarea curricula; 

 elaborarea plan de învățământ; 

 predarea în baza metodelor interactive; 

 proiectarea ERRE; 

 predarea cu utilizarea TIC.  

COMPETENŢE 
INFORMATICE 

O bună cunoaştere a: 

 instrumentelor Microsoft Office™; 

 programului 1C Contabilitate 8.3; 

 platformei Moodle; 

 platformei servicii fiscale electronice; 

 programului client-bank a diferitor bănci. 
PERMIS DE CONDUCERE 

  
 B 
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PUBLICAŢII 

 

 

 

 

 

 

PREZENTĂRI                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERINŢE 
 

Coredactor-șef al Revistei Monitorul Contabil (ISSN 1857-453X): 

 nr.1-2014 

 nr. 6(12)/2013 

 nr. 5 (11)/2013 

 nr. 4 (10)/2013 

 nr. 3(9)/2013 

 

  Prezentare în cadrul Consiliului profesor IP CEEF cu genericul Rezultatele 
activității educaționale semestrul I, anul de învățământ 2019-2020, 05.02.2020 

 

Prezentare în cadrul Consiliului profesor IP CEEF cu genericul Rolul și obligațiile 
observatorilor la examenele curente centralizate și cele de atribuire a calificării din 
perspectiva eticii profesionale, 05.12.2019 

 

Prezentare în cadrul Consiliului profesoral CEEF cu  genericul ” Impactul 
competenței emoționale  ale cadrului didactic asupra eficienței activității didactice”, 
autori Ștefăneț D., Savciuc C., 2018. 

 

Prezentare în cadrul ședinței catedrei de Contabilitate și Analiză Economică cu 

genericul  ”Varietăți de influență emoțională a profesorului asupra competențelor 

elevilor”, autor Savciuc C, 2017. 

  
. Seminar instructiv-practic Tehnici moderne de diminuare a stresului profesonal 
la cadrele didactice, IP CEEF, 30.01.2020 

 Seminar instructiv-metodic Organizarea, desfășurarea și evaluarea 
studiului individual, IP CEEF, 10.01.2020 

 Seminar-practicum Digitalizarea procesului instructiv-educativ. KAHHOT – 
aplicație online de creare a testelor interactive, IP CEEF, 09.01.2020 

  

 Seminar metodologic Resursele umane – factor – cheie în asigurarea 
eficacității sistemului de învățământ profesional tehnic, IP CEEF, 
24.05.2019 

 Seminar metodologic Prevenirea violenței emoționale în mediul 
educațional, IP CEEF, 05.12.2018 

 Moderator atelir de lucru Rolul dirigintelui în prevenirea absenteismului și 
abandonului școlar, IP CEEF, 19.11.2018 

 Masă rotundă municipală Managementul clasei de elevi și prevenirea 
conflictelor școlare, IP CEEF, 03.10.2018 

 Atelierul de lucru Evaluarea competențelor profesionale ale elevilor la 
absolvirea programelor de formare profesională tehnică, MECC, 2018 

 Training  „Dimensiunile psiho-sociale ale colectivului pedagogic în 
contextul performanţelor educaţionale”, CEEF, 12.01.2017. 

 Seminarul metodico-instructiv  ,,Opurtunitățile creșterii instituționale și 
personale prin proiecte educaționale”, CFBC, 29.10.2015. 

 Masa rotundă ,,Impozite mari plătește cel care cinstit muncește ”, CFBC, 
26.10.2015;  

 Seminarul științifico-practic  ,,Analiza evoluției ratei dobînzii la credite și 
impactul acesteia asupra consumatorilor și a mediului de afaceri din 
Republica Moldova”, CFBC. 15.10.2015; 

 Masa rotundă cu genericul: ,,Metodologia scrierii lucrărilor de 
diplomă:probleme și soluții”, CFBC, 15.09.2015. 
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