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Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail

CIORBĂ CONSTATIN
2024, Republica Moldova, Chişinău, str. Aerodromului 11, bloc 2, ap.107
Mobil:069179791
(00373 – 22- 44 9711)
ciorbaconst@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Moldovean
Data naşterii

09 decembrie 1957

Sex Masculin

Experiență profesională
Perioada

2017 – până în prezent Prorector învățământ cu frecvență redusă, Formare Continuă și activitatea
financiară, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”

Perioada 2016 – 2017 - Decanul Facultății Formare Continuă a cadrelor didactice și celor cu funcții de conducere
Funcția sau postul ocupat Șef Catedră Educație Fizică, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău
Numele și adresa angajatorului Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău
, Chişinău, str.Creangă 1.
Catedra Educație Fizică
Tipul activității/sectorul de activitate Planificarea, organizarea, coordonarea şi monitorizarea activităţii de cercetare ştiinţifică, Educaţie

Perioada 2014 - 2015
Funcția sau postul ocupat Şef catedră Educație Fizică, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău

Tipul activității/sectorul de activitate

Organizarea şi coordonarea activităţii corpului profesoral didactic , didactic auxiliar şi nedidactic al catedrei
Elaborarea strategiei de dezvoltare a catedrei şi implementarea planului de acţiuni
Asigurarea calităţii programelor de studii ale universităţii şi crearea condiţiilor pentru acreditarea acestora

Perioada 1981– 1984 – lector universitar
Funcția sau postul ocupat Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău,
Numele și adresa angajatorului Catedra Jocuri Sportive, Facultatea de Educației Fizică
Tipul activităţii/sectorul de activitate , Chişinău, str.Creangă 1.
Activități metodico-didactice
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seftrati

Perioada 1984 – 1987 - Doctorand
Funcția sau postul ocupat Universitatea de Educație Fizică și Sport din Belarusi,
Numele și adresa angajatorului Catedra Teoria și Metodica Educației Fizice, str. Mașerov 105
Tipul activităţii/sectorul de activitate Cercetări științifice
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Numele și adresa angajatorului
Tipul activităţii/sectorul de activitate

1987-1991 – lector universitar
Şef doctorat
Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău,
Catedra Jocuri Sportive, Facultatea de Educației Fizică
, Chişinău, str.Creangă 1.

Perioada 1991-1999 – decan al Facultății Pedagogie, Institutul Național de Educație Fizică și Sport,
Funcția sau postul ocupat Chișinău, str. A.Doga 24.
Numele și adresa angajatoruluiC Conferenţiar universitar doctor în pedagogie,
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Numele și adresa angajatorului
Tipul activităţii/sectorul de activitate

1999-20012
Șef Catedră Jocuri Sportive
Conferenţiar universitar, doctor în pedagogie
Institutul Național de Educație Fizică și Sport, Chișinău, str. A.Doga 24.
Organizarea şi coordonarea activităţii corpului profesoral didactic , didactic auxiliar şi nedidactic al catedrei
Elaborarea strategiei de dezvoltare a catedrei şi implementarea planului de acţiuni
Asigurarea calităţii programelor de studii ale universităţii şi crearea condiţiilor pentru acreditarea acestora

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Numele și adresa angajatorului
Tipul activităţii/sectorul de activitate

2012-2015
Șef Catedră Educație Fizică, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău, str. I.Creangă 1.
Organizarea şi coordonarea activităţii corpului profesoral didactic , didactic auxiliar şi nedidactic al catedrei
Elaborarea strategiei de dezvoltare a catedrei şi implementarea planului de acţiuni

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Numele și adresa angajatorului
Tipul activităţii/sectorul de activitate

2015-2017
Decan al Facultății Formare Continuă, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău, str.
I.Creangă 1.Organizarea şi coordonarea activităţii corpului profesoral didactic , didactic auxiliar şi nedidactic
al facultății. Elaborarea strategiei de dezvoltare a facultății şi implementarea planului de acţiuni

Perioada 2017-până în prezent
Funcția sau postul ocupat Prorector învățământ cu frecvență redusă, Formare continuă și activitate financiară, Universitatea Pedagogică
Numele și adresa angajatorului de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău, str. I.Creangă 1.Organizarea şi coordonarea activităţii corpului profesoral
Tipul activităţii/sectorul de activitate didactic , didactic auxiliar şi nedidactic al universității. Elaborarea strategiei de dezvoltare a universității şi
implementarea planului de acţiuni
Educaţie şi formare
Perioada 1979 – studii superioare, specialitatea profesor de educație fizică
Calificarea şi diploma obţinută 1988 – doctor în pedagogie
1992- conferențiar universitar
1994- conducător de doctorat conform Hot. nr. AT 2/9-1 din 10.04.14 a CNAA al Republicii Moldova
2002 - profesor universitar
2004 – doctor habilitat în pedagogie – doctor în pedagogie
Stagii de perfecţionare
1993 - stagiar la Universitatea de Educație Fizică și Sport din Sanct Petersburg
1998- stagiar la Universitatea din Pitești, România, Facultatea de Educație Fizică și Sport

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limbi străine cunoscute

-

Română
Limba franceză

Autoevaluare

Înţelegere

Vorbire

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

B2

B2

B2

Scriere

Discurs oral

Exprimare scrisă

B2

B2

Auto
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Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini artistice
Permis de conducere
Domenii de interes














Pedagogice în domeniul educației fizice și sportului
capacitate de analiză şi evaluare;
procesarea informaţiei la diverse niveluri;
gândirea analogică şi combinatorie;
creativitate;
lucrul în echipă;
elocvenţă, claritate, precizie, volum şi expresivitate în comunicare;
echilibrul emoţional-afectiv şi capacitatea de autocontrol în situaţii neaşteptate;
dorinţa şi capacitatea de perfecţionare continuă sau deschiderea la nou;
capacitatea de evaluare obiectivă;
capacitatea de personalizare şi socializare în actiunile întreprinse;
capacitatea de a asigura un climat echilibrat în colectivitate

Responsabilitatea pentru acţiunile şi deciziile luate, altruismul, loialitatea, inovaţia, talentul organizatoric,
inteligenţa şi viziunea strategică sunt o serie de calităţi ce mă caracterizează şi care sunt necesare unui bun
manager
Operare PC: Windows, MS Office;
O bună stăpânire a programelor: Word, Power Point etc.
Navigare pe internet
Abilităţi de lucru cu aparatură diversificată.
Aptitudini de desenare a schemelor și prezentărilor grafice
Pasionat de literatură clasică, artă şi ştiinţă
Categoria B
Pedagogie, psihologie, dezvoltare personală

Articole publicate
Participări în proiecte de
cercetare ştiinţifică

Peste 150 de articole ştiinţifice naţionale şi internaţionale, 12 note de curs , 8 lucrări metodice, 1
monografie, 2 proiecte (1 în calitate de director de proiect)

Informaţii suplimentare

Referinţele pot fi furnizate la cerere

Semnătura
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