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INFORMAŢII 

PERSONALE 
Poidolova Irina  

 

  

Str.Novaia  23 ap. 3, oraşul Comrat, codul poştal- 3800, RM 

 029824548     069657604        

 Poidolova.irina@mail.ru  

---------------------------------------   

Scype – valeria1355 

Sexul Femenin | Data naşterii 29/09/1984 | Naţionalitatea gagauzca  

 

 

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ   

 

 

LOCUL DE MUNCA 

PENTRU CARE SE 

CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 

LOCUL DE MUNCĂ 

DORIT 

STUDIILE PENTRU 

CARE SE CANDIDEAZĂ 

Universitatea de stat din Comrat/ Lector universitar/ Facultatea de Cultură 

Naţională,Catedra de Cultura şi Arte, specializarea : Muzica  

2002-2004 

 

2006-2010 

                            2010-2014 

2014- în prezent   

- Artist al ansamblului cîntecului şi dansului 

Or.Comrat  

- Invațător  la şcoala muzicală s. Cismikioi 

- Conducător musical în instituţia preşcolar № 8 or.Comrat 

- Universitatea de Stat din Comrat / profesor de muzica, vocal, dirijare 

- Invațător  la şcoala muzicală or.Comrat 
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EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE   

 

 

COMPETENΤE 

PERSONALE   

 

1999-2004an 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-2014an 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2018an     

Colegiu pedagogic M.Ciakir – or.Comrat str.Lenina 160 

Competenţe generale 

▪ limba română, limba franceza, matematică, 

▪ metodica predarii muzicii, 

teoria si metodica educatii muzicala a prescolarilor. 

Competenţe profesionale 

▪ practică profesională (gradinita de copii №4 or.Comrat, scoala 

muzicala or.Comrat) 

 

 

  Universitatea de stat din Comrat Facultatea de Cultură Naţională,Catedra de 

Cultura şi Arte, specializarea : Muzica – or.Comratr str. Galatana 17 

Competenţe generale 

▪ limba română, limba franceza 

▪ metodica predarii muzicii, 

teoria si metodica educatii muzicala a prescolarilor. 

Competenţe profesionale 

▪ practică profesională (Colegiul pedagogic or.Comrat, scoala muzicala or.Comrat) 

Universitatea de stat din Comrat Facultatea de Cultură Naţională,Catedra de 

Cultura şi Arte, specializarea – magistr : «Educație muzicală în mediul 

policultural» 

 

 

 

Limba(i) maternă(e) limba gagauza  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversaţie  
Discurs oral   

Română 
Specificaţi 

nivelul  

Specificaţi 

nivelul  

Specificaţi 

nivelul  

Specificaţi 

nivelul  

Specificaţi 

nivelul  

                  A1                                   B2                                   A1                                  

A1                                  C1 

Turcă 
Specificaţi 

nivelul  

Specificaţi 

nivelul  

Specificaţi 

nivelul  

Specificaţi 

nivelul  

Specificaţi 

nivelul  

                 B2                                    B2                                    B1                                

A1                                   B2 
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Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie  

▪ excelente abilităţi de interacţiune cu copiii, dobândite prin activitatea de  muzica 
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Competenţe 

organizaţionale/managerial

e  

▪ conducere (în prezent sunt responsabil pentru activitățile științifice și activitatea) 

Competenţe dobândite la 

locul de muncă  

-Cunoașterea teoriei muzicale; 

▪  Aptitudini de lucru cu copii; 

▪ Experienta in organizarea de evenimente; 

▪ Selectarea și dezvoltarea de programe individuale de instruire; 

▪ Posesia profesională a unui instrument muzical (pian 

Competenţe informatice  ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 

▪ Power point 

▪ Excel 

▪ Muzic score 

▪ Finale 

Alte competenţe  ▪ programul de formare profesionala continua la modului tematic «Dezvoltarea 

curriculara în învățămîntul primar» 13.08.2018- 24.10.2018 

▪ a trecut cursurile de perfecționare în 2019 an «Abordarii inovative în procesul de 

învațamînt»,  e-Teaching (Tehnologii avansate de instruire prin utilizarea TIC) 

▪ Sunt o  solistă orchestra «Diuz-ava» 

▪ Lector la Universitatea de Stat din Comrat 

Permis de conducere  ▪ Categorie B 
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INFORMAΤII 

SUPLIMENTARE   

 

 

 

 

 

 

Publicaţii 

Prezentări 

Proiecte 

Conferinţe 

Seminarii 

Distincţii 

Afilieri 

Referinţe 

Publicaţie: 

▪ Formarea abilităților vocal-corale ale copiilor de vârstă școlară primară în 

procesul de cântare corală 2016 

▪   VIAȚA ȘI  DRUMULl CREATIV S.Pometco 2017 

▪ Crestomatia  pe dirijarea și corul pentru studenții de specialitate «Muzica» 

Сomrat.univ.de stat,  Faculteta de Cultură Naţională, Catedra de Cultura şi Arte 

2017 (tipogr.A & V poligraf) -50p ISBN 979-0-3480-0279-8 / ISBN 978-9975-

83-037-9 / 783.6.071.2(076.5) X91 

Conferinţe 

▪ Conferință științifico-practică internațională dedicată celei de-a 26-a aniversări a 

Universității de Stat din Comrat "Știință. Educație. Cultură » 11.02.2016-2017 

▪ Conferința "Reforma științei și inovării" 24.03.2017 

▪ Conferință dedicată "Zilei scrierii slave a memoriei lui Chiril și Metodiu" 

16.05.2017 

▪ Conferința privind cooperarea dintre St. Petersburg și UTA Găgăuzia a Republicii 

Moldova 12.06.2017 

▪ Conferință științifico-practică internațională dedicată celei de-a 26-a aniversări a 

Universității de Stat din Comrat "Știință. Educație. Cultură » 2019 

▪ Conferință științifico-practică internațională dedicată celei de-a 26-a aniversări a 

Universității de Stat din Comrat "Știință. Educație. Cultură » 2020 

 

  Seminarii 

▪ Seminar "Discutarea temelor privind dezvoltarea metodologică și recomandările 

metodologice"19.09.2016 

▪ "Utilizarea tehnologiei informației pedagogice moderne în educația muzicală" 

16.12.2016 

▪ семинар «Promovarea și dezvoltarea educației interculturale(EIC) în formarea 

inițială a cadrelor didactice» 21.05.2019 г.Комрат КГУ; 

▪ Participarea la programul Dezvoltarea în învățământul primar program noiembrie 

2018 

▪ участие в круглом столе в рамках проекта «Schimb de bune practici în 

promovarea și dezvoltarea educației interculturale în învățămîntul general și 

universitar» 04.12.2019г. Комрат КГУ; 

▪ Membru al proiectului „Promovarea și schimbarea educației interculturale (EIC) 

în formarea inițială a unui didactic de cadrelor”, CE PRO DIDACTICA cu 

sprijinul Fundației Pestalozzi pentru copii (Elveția) 
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ANEXE 
  

 

 

 Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului. Exemple:  

▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare; 

▪ recomandări de la locul de muncă; 

▪ publicaţii sau cercetări.  


