
 REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
      CONSILIUL                                                                                                     СОВЕТ  

 MUNICIPAL BĂLŢI                                                                              МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

________________________________________________________________________________ 

    

   DECIZIA 

    РЕШЕНИЕ 

 
   Nr. ____ 

        „____”___________        

 
Proiect 

Cu privire la alegerea dnei Dubițkaia Tatiana 

în funcţia de viceprimar al municipiului Bălţi 

 

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. t), 26 alin. (4), 31 alin. (1) din Legea privind administraţia publică 

locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 6 alin. (1) din Legea cu privire la statutul persoanelor cu 

funcţii de demnitate publică nr. 199 din 16.07.2010, examinând propunerea primarului municipiului 

Bălți cu privire la alegerea dnei Dubițkaia Tatiana în funcţia de viceprimar al municipiului Bălţi 

responsabil de învăţământ, tineret şi sport, cultură, ocrotirea sănătăţii, evidenţa militară şi serviciul 

de alternativă, -  

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

  

1. Se alege dna Dubițkaia Tatiana în funcţia de viceprimar al municipiului Bălţi responsabil de 

învăţământ, tineret şi sport, cultură, ocrotirea sănătăţii, evidenţa militară şi serviciul de alternativă 

pe durata mandatului de viceprimar. 

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate pentru drept și disciplină. 

 

 

Preşedintele şedinţei VII 

a Consiliului municipal Bălţi       

 

 Contrasemnată: 

 

Secretarul consiliului municipal Bălţi     Irina SERDIUC 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informații personale 
  

 

 

  

 

 

 

 

Nume / Prenume 

 

Dubițkaia Tatiana 

 

Adresă(e) Str. Vlaicu, 9/1, mun. Bălți, 3100 

 

Telefon(oane) 023122307,  023122191 

(serv.) 

 

Mobil: 069710004 

Fax 023122191 

E-mail(uri) sobakevici.78@mail.ru 

  

Naţionalitate moldoveancă 

  

Data naşterii 09.08.1978 

  

Sex femenin 

  

Locul de muncă vizat 

 

Studii   

Primăria mun.Bălți 

 

  2010 -2013 – Academia de Administrare Publică, mun.Chișinău,   

specialitatea Administrare publică, diplomă de master  

 

 

 

 

2005-2009 – Studii de doctorat, cu frecvența la zi, USARB  

2000-2002 – Universitatea de Vest, Timişoara, Facultatea de Litere, 

Filosofie şi Istorie, specialitatea Literatura română şi intertextualitate, 

diplomă de master 

 1995-2000 – Universitatea de Stat „A.Russo”, mun.Bălţi, facultatea 

Filologie, specialitatea Limba şi literatura română - limba şi literatura 

rusă, diplomă de licență 

 

Experienţa profesională 03.01.2012 până în prezent, șef DÎTS 

21.12.2011- 01.01.2012 - șef-adjunct DÎTS 

09.01.2010 - 13.12.2011 – specialist principal, Secția Tineret și 

Sport,  DÎTS 

18.09.2006 - 09.01.2010 - specialist principal, Secția Familie și 

Tineret, DÎTS 

2002-2009 – lector universitar, catedra Limbă Română, facultatea 

Filologie, USARB 



Realizări / mențiuni / diplome 2017 - diploma Guvernului,  

2016 – distincția ” Отличник образования СНГ” 

2014 – diploma Guvernului,  

2014 – diploma Primăriei mun.Bălți, 

2009 – Medalia „Meritul Civic” prin Decretul Preşedintelui RM  

2008 – Diploma Ministerului Educaţiei şi Tineretului al RM, categoria 

„Cel mai bun specialist în domeniul tineretului” 

2013 – prezent – Membr al Comisiei Naționale de Examene, 

Ministerul Educației, Culturii și cercetării al RM 

2012- prezent - președintele Comisiei Municipale de Evaluare la 

concursurile și olimpiadele pe disciplini 

2012- prezent - președintele Comisiei Municipale de Examene în 

mun.Bălți 

2016 -  prezent – monitorizarea activitatății de formare a cadrelor 

manageriale a instituțiilor de învățământ din mun.Bălți, colectarea 

informației și formularea propunerilor de idei de proiecte, elaborarea a 

4 proiecte transfrontaliere soft și implicarea în calitate de partener în 

proiectul hard aplicat de Primăria mun.Bălți  în domeniul educației 

Educaţie şi formare 21.11.2018 -25.11.2018 –participarea la a VIII-a Conferință 

Internațională ” Сохранение, поддержка и продвижение русской 

культуры и языка за рубежом”, or.Minsk, Belarus, organizată de 

Departamentul Relații Economice externe și Internaționale a 

or.Moscova, Federația Rusă 

10.01.2018 - Seminarul metodico-practic “Organizarea instituțională 

în scopul prevenirii violenței față de copii”, Chișinău      

14.11.2017 – 15.11.2017 – participarea la Conferința  Internațională 

Științifico-practică a reprezentanților APL ” Гармонизация 

межнациональных отношений в условиях глобального общества” 

26-27 octombrie și 19-20.12.2017 – participarea la atelierul de  lucru 

”Programul operațional comun România- Republica Moldova 2014 - 

2020”, Botoșani, România 

12.03.2017- 18.03.17 – participarea la formările cadrelor manageriale 

și didactice din Republica Moldova (zona Nord) în Moscova, 

organizate de Primăria mun.Bălți în cadrul Memorandumului de 

Colaborare cu Departamentul Relații Economice externe și 

Internaționale a or.Moscova, Federația Rusă 

10.03.2017 - Organizarea și desfășurarea festivalului internațional 

”Tinere speranțe”, ediția I în RM, Bălți 

20.10.2017 - Seminarul de instruire “Elaborarea politicii de protecție 

a copilului prin prisma specificului instituției de învățământ 

preuniversitar”, Chișinău 

24.11.2016 – Atelier didactic «Формирование компетенций, 

смысловых ценностей на уроках русского языка и литературы, 

истории, культуры и традиций русского народа на гимназической 

ступени образования», Chișinău 

03- 05.11.2016 – organizarea master-clasului la coregrafie cu 

participarea a 20 copii din Bălți la memorialul din Ipotești, în cadrul 

Acordului de Colaborare cu Asociația ”Arlechin”, Botoșani 

02.10.2016 -05.10.2016 – delegat al RM la cel de al IV-lea Congres al 

Pedagogilor și lucrătorilor din învățîmânt din țările CSI, Moscova, 

Federația Rusă 

 



 17-19 mai 2016 - organizarea participării elevilor din Bălți la 

activitățile din cadrul proiectului cultural Festivalul Național de 

Interpretare și Creație ”Tinere Speranțe”, ediția XXIII în orașul 

Botoșani (Trofeul) 

20-22 aprilie 2016 – organizarea atelierului de lucru și schimb de 

experiență cu genericul ”Educație fără frontiere” a cadrelor 

manageriale a instituțiilor de învățământ din mun.Botoșani, România 

în instituțiile din mun.Bălți 

Iunie 2015 - organizarea participării elevilor din Bălți la activitățile din 

cadrul proiectului cultural Festivalul Național de Poezie ”Tinere 

Speranțe”, în orașul Botoșani, memorialul Ipotești 

2015- formări  la Institutul de Formare Continuă, specilitatea Limba și 

lit.rom (alolingvi) Certificat CRP nr. 0024750 

04-06.12. 2014 – particiare la Seminarul de instruire “Proiectarea 

strategică și operațională a dezvoltării învățământului la nivel local”, 

USM, Chișinău 

13.11 2014 – participare la seminarul republican metodico-practic 

„Valorizarea competenței de audiere prin tehnologii active de 

predare”, Chișinău 

04.12.2013 - „ Rolul culturii organizaționale în valorificarea 

potențialului intelectual al elevilor”, Chișinău 

05- 09.11. 2013 – cursuri de perfecțonare, Academia de Administrare 

Publică de pe lîngă Președintele RM, Chișinău 

29.11.2013 -„Abordări  inter și transdisciplinare în predarea limbii și 

literaturii române conform standardelor de eficiență a învățării”, IȘE, 

Chișinău 

27-28 .06.2013- Final conference „Higher Education System 

Development for Social Partnership Improvement and Humanity 

Sciences Competitiveness”, Yerevan, Armenia,  

22-23 .05.2013- Proiect Final Conference „Education System 

Development for Social Partnership Improvement and Humanity 

Sciences Competitiveness”,Chisinău, 

30 .04. 2013- organizarea seminarului republican „Formarea cititorului 

prin manualul școlar: de la corpusul de texte la ilustrarea cu imagini”, 

Bălți,  

03.04.2013-participarea la seminarul republican „Implementarea 

curriculumului modernizat prin prizma diferențierii instruirii și a 

formării competențelor”,Chișinău, 

14.02.2013 – organizarea seminarului republican ”Творчество 

учителя – основа эффективного сочетания методов, форм и 

приёмов качественного обучения учащихся при использовании 

мониторинга как системы информационного сопровождения в 

школе”, Bălți 

07.12.2012 – organizarea atelierului de lucru „Standarde de eficiență a 

învățării limbii și literaturii române în învățămîntul preuniversitar din 

Republica Moldova”, Bălți 

21.11.2012 – participare la  seminarul republican „Strategii de 

evaluare a competențelor profesionale a cadrelor didactice la nivel 

instituțional”, Chișinău 

05-09.11.2012 – formări: „Dezvoltarea abilităților de exercitare a 

atribuțiilor de serviciu” (40ore), Academia de Administrare Publică de 

pe lîngă Președintele RM, Chișinău 

Noiembrie 2012  - vizită de lucru la Inspectoratul Școlar Județean 

Botoșani, în urma căreia a fost încheiat Acordul de Colaborare 

bilateral 

 



 14-16 .11.2012- seminar de perfecționare în cadrul programului 

federal «Русский язык» pentru anii 2011-2016, Chișinău 

20-22 .09.2010 – participarea la Training-ul „Programe psihosociale și 

asistență psihologică a minorilor în instanțe: procedure prietenoase 

copiilor aflați în situații de risc”, organizat de Institutul de Reforme 

Penale și UNICEF-Moldova, în cadrul proiectului „Promovarea noilor 

elemente ale justiției pentru copii în sistemul de justiție al Republicii 

Moldova”, Chișinău 

02-13.03.2009 – cursuri de formare „Prevederile legale și practici de 

lucru în APL”, Academia de Administrare Publică de pe lângă 

Președintele RM, Chișinău 

Atribuţiile şi responsabilităţile 

de bază 

Atribuții: 

1.Planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul 

activităţii DÎTS. 

2.Prognozarea şi elaborarea direcţiilor prioritare în dezvoltarea 

învăţămîntului preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi extraşcolar. 

3.Asigurarea funcţionării bazei didactico-materiale din instituţiile de 

învăţămînt. 

4.Racordarea învăţămîntului la noile realizări socio-economice şi 

culturale, contribuirea la sporirea calităţii instruirii prin valorificarea 

potenţialului creativ al profesorilor şi elevilor. 

5.Coordonarea efectuării estimărilor privind fundamentarea planului 

financiar anual şi executarea bugetară. 

Responsabilităţi: 

- Respectă deontologia profesională. 

- Răspunde de executarea atribuţiilor de serviciu în strictă conformitate 

cu legislaţia în vigoare, Regulamentul intern al DÎTS şi cel al autorităţii 

publice locale. 

- Răspunde de activitatea DÎTS şi a unităţilor din subordine. 

- Răspunde de perfecţionarea şi funcţionarea normală a bazei materiale 

şi didactice în instituţiile preşcolare, gimnazii / licee şi şcolile sportive. 

- Răspunde de organizarea perfecţionării specialiştilor DÎTS și de 

evaluarea lor. 

- Răspunde de calitatea şi veridicitatea informaţiilor, materialelor 

analitice şi de totalizare, prezentarea lor în termenele stabilite, la 

solicitarea Ministerului Educaţiei, Ministerului Tineretului şi Sportului 

şi a  organelor publice locale. 

- Răspunde de executarea bugetului şi de toate cheltuielile bugetare. 

- Răspunde de examinarea în termen a petiţiilor ce ţin de domeniul de 

activitate. 

- Răspunde de sporirea competenţei sale profesionale. 

 



Competenţe şi abilităţi 

profesionale  

 

 

Calităţi 

Nivel de dezvoltare şi 

manifestare 

înalt mediu 

Competenţa managerială +  

Competență decizională  + 

Competenţa profesională +  

Lucrul în echipă +  

Activism și spirit de 

inițiativă 

+  

Eficienţă  + 

Creativitate +  

Comunicare și 

reprezentare 

+  

Responsabilitate  +  
 

Aptitudini şi competenţe de 

stăpânire a limbilor străine 

 

  

Limba maternă Română 

  

Limbi străine     Limba rusă, limba franceză 

 

 

 

 

 

l.rusă 

l.franceză                                       

 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare 

la 

conversaţie 

Discurs 

oral 

Exprimare 

scrisă 

C2 C2 C2 C2 C2 

A2 A2 A2 A2 A1 
 

  

Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

Aptitudini de bază de operare pe calculator / Administrarea fişierelor 

/ Word / Excel / PowerPoint / Internet şi Poşta Electronică 

  

Permis(e) de conducere Categoria B din  2011 

  

Referințe Referințele pot fi furnizate la cerere 

  

 

 

                  Data_____________                                                           

Semnătura________________ 

 


