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CURRICULUM VITAE

Educaţie şi formare

1995 – Secretar științific la Facultatea Pedagogie, Psihologie și Asistență Socială

1989 – Conferenţiar universitar

1987 – Lector superior la Catedra Pedagogie şi Psihologie Şcolară

1986 – Doctor în științe pedagogice

1988 – 1992 – Prodecan al Facultăţii Pedagogie şi Psihologie USARB

1983 – 1986 – Studii la cursurile postuniversitare prin doctorat la Universitatea Pedagogică din Moscova

1976 – Lector la Catedra de pedagogie şi metodică a educaţiei preşcolare, Facultatea de Pedagogie şi Psihologie

Preşcolară

1971 – 1975 – Institutul Pedagogic de Stat din Bălți, Facultatea de Pedagogie şi Psihologie Preşcolară,

1966 – 1968 – Școala de medicină din Bălți.

Stagii de documentare

1997 – Stagiu de perfecționare profesională la Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iași, România,

1994 – Stagiu de perfecționare profesională la Institutul de Științe ale Educației, București, România.







Cu colegii de la catedra de Ştiinţe ale Educaţiei, USARB

„Numele, ca şi oamenii, călătoresc prin ani, într-un târziu, se uită. Ba şi confuzie generează în 

mintea curioşilor de mâine. Faptele însă rămân. Imposibil să le ascunzi. Facultatea de  Ştiinţe ale 

Educaţiei, Psihologie şi Arte munceşte cu zel, aidoma unei servitoare inteligente, producând an de an 

specialişti versaţi, entuziaşti incurabili, ingineri ai sufletelor omeneşti, în acest prezent devorat de 

contradicţii şi imprevizibilităţi”.

POPA, Iulius. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte. Facultatea de 

Psihologie şi Asistenţă Socială. Chişinău : [S. n.], 2013, p.4



ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICO-DIDACTICĂ

„...succesul activităţii comune a grădiniţei de copii şi familiei, 

orientate spre educaţia copiilor preşcolari, depinde nu numai de 

gradul de înţelegere corectă de către pedagogi şi părinţi a sarcinilor 

educaţiei în general. Rezultatul eforturilor unite ale acestora este 

determinat, de cunoştinţele şi capacitatea lor de a discerne 

particularul, momentele incidentale de aceea ce este legic pentru 

dezvoltarea personalităţii copilului preşcolar, de înţelegerea rolului 

care-l are o activitate sau alta pentru dezvoltare, precum şi de 

priceperea de a organiza aceste activităţi, dându-le orientarea 

cuvenită.”

SACALIUC, Nina. Conlucrarea grădiniţei de copii cu familia. Chişinău : Lumina, 1994, p. 4



„Dezvoltarea multilaterală a copilului de vârstă preşcolară se realizează 

în cele mai bune condiţii numai sub influenţa unui sistem educativ 

stabilit în mod judicios, care ţine seama de particularităţile lor de vârstă 

şi individuale.”

SACALIUC, Nina. Pedagogia preşcolară : curs de prelegeri. Univ. de Stat „Alecu Russo”.

Bălţi, 2000, p. 5

„Orice specialist, va trebui să înveţe în mod profundat cum se face instrucţia şi 

educaţia sau, cu alte cuvinte, să înveţe pedagogia.”

Jean Piaget



http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/

123456789/2331/1/bazele_puericulturii.pdf

„Ştiinţa menită să cultive viaţa fragedă a copiilor se numeşte 

puericultură. Ea cuprinde totalitatea regulilor de creştere a copilului 

pentru dezvoltarea optimă a acestuia atât din punct de vedere fizic, cât şi 

psihic. Numai cunoscând şi asigurând condiţiile cele mai bune, mediul 

cel mai potrivit pentru dezvoltarea, întărim sănătatea copiilor pentru a 

deveni cetăţeni vrednici ai patriei. Puericultura se ocupă nu numai de 

ocrotirea copilului, ci şi de a mamei, de care depinde, în primul rând, 

sănătatea copilului.” 

SACALIUC, Nina. Bazele puericulturii şi igiena copilului: curs de prelegeri. Bălţi, 2007, p. 4 

http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/2331/1/bazele_puericulturii.pdf
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/2331/1/bazele_puericulturii.pdf


„Pedagogia realizează pregătirea specialiştilor, cadrelor didactice, 

conferindule acestora o competenţă specifică învăţământului fără de 

care nu se poate desfăşura o activitate instructiv-educativă valoroasă 

şi eficientă.

Pentru a demonstra măiestrie pedagogică şi pentru a marca succese 

în învăţământ este necesar ca profesia de dascăl să fie învăţată ca 

oricare altă profesie, care implică însuşirea unei temeinice şi 

competente pregătiri profesionale.”

SACALIUC, Nina, COJOCARU, Victoria. Formarea competenţelor pedagogice

pentru cadrele didactice din învăţământul universitar =Formation of the teaching staff

pedagogical competencies. Chişinău : Cartea Moldovei, 2007, p. 10



„...jocul este o formă de activitate distractivă şi instructivă, accesibilă 

copilului, prin care se realizează o bună parte din obiectivele prevăzute 

de Curriculum.  Importanţa jocului în activitatea cadrelor didactice cu 

copiii a constituit stimulentul realizării acestei lucrări care va fi de un 

real folos educatorilor din instituţiile preşcolare, învăţătorilor claselor 

primare, studenţilor, părinţilor.” 

CEMORTAN, Stela. Argument. In: CEMORTAN, S., CUZNEŢOV, L., SACALIUC, N. et

al. Educaţia copiilor prin jocuri. Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2008, p. 3



http://dspace.usarb.md:8080/jspui/

bitstream/123456789/834/1/andragogie.pdf

„...cursul de prelegeri prezentat este important pentru specialiştii în domeniul 

managementului educaţional, deoarece are menirea de a dezvolta 

competenţele profesionale specifice pentru instruirea şi educaţia adulţilor...

Conţinuturile didactice prezentate au un caracter ştiinţific bine 

conturat, cât şi practic-aplicativ, ce formează la studenţi nu numai o viziune 

largă asupra problematicii abordate, dar şi dezvoltă competenţele ce ţin de 

organizarea procesului instruirii şi educaţiei adulţilor...”

MIHAILOV, Maria. Recenzie la cursul de prelegeri „Andragogia”. In: SACALIUC, Nina.

Andragogie : curs de prelegeri. Bălţi, 2012, p. 3

http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/834/1/andragogie.pdf
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/834/1/andragogie.pdf


„Vârsta preşcolară reprezintă o etapă esenţială de dezvoltare şi educare 

a personalităţii. Este o perioadă de cunoaştere de către copil a lumii 

înconjurătoare, o perioadă de socializare primară. Educatorul creează 

caracterul, individualitatea, personalitatea copilului şi, nu în cele din 

urmă, viitorul acestuia. 

...prin conţinutul ei, lucrarea propune să stimuleze atitudinea creatoare 

a educatorilor în scopul găsirii celor mai adecvate soluţii pentru 

problemele de zi cu zi. Autorii sunt convinşi că fiecare educator este 

animat de dorinţa optimizării proprii activităţi, iar tezele expuse în 

lucrare le vor permite realizarea acestui obiectiv...”

SACALIUC, Nina, COJOCARU, Victoria. Fundamente pentru o ştiinţă a 

educaţiei copiilor de vârstă preşcolară. Chişinău : Cartea Moldovei, 2012, 

p. 3



„Sarcina managerului este aceea de a fi din ce în ce mai 

eficient... Nu există un manager care să se fi născut eficient. 

Toţi cei eficienţi au trebuit să înveţe să fie eficienţi. Şi toţi au 

trebuit să exerseze eficienţa  până când aceasta a devenit 

deprindere, obicei... eficienţa se poate învăţa şi trebuie să fie 

învăţată.”

P. F. Druker

COJOCARU, Victoria, SACALIUC, Nina.  Management educaţional. Chişinău : 

Cartea Moldovei, 2013, p. 7 



SACALIUC, Nina. Activitatea ştiinţifico-metodică în unităţile de învăţământ : (curs

pentru studenţii Ciclului II, studii superioare de masterat). Univ. de Stat „Alecu Russo”

din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei.

Bălţi : [S. n.], 2018, p. 9

„Activitatea metodică este orientată spre atingerea şi menţinerea calităţii 

înalte a procesului educaţional; contribuie la dezvoltatea deprinderilor de 

analiză pedagogică, la cercetările teoretice şi experimentale.”

„...Scopurile activităţii metodice: asimilarea celor mai raţionale metode de 

predare, educare a preşcolarilor, mărirea nivelului didactic şi metodic de 

pregătire a pedagogului pentru organizarea şi realizarea lucrului 

instructiv-educativ, schimbul de experienţă între membrii colectivului 

pedagogic, relevarea şi propagarea experienţei pedagogice înaintate.”



„Prin intermediul practicii pedagogice în instituţiile preşcolare se 

asigură bazele formării iniţiale a viitoarelor cadre didactice, fomare 

ce presupune atât familiarizarea cu activităţile  specifice realizate în 

cadrul grădiniţei, cât şi desfăşurarea unor activităţi didactice 

propriu-zise.

Ghidul de cauză cuprinde informaţiile esenţiale şi instrumentele 

necesare desfăşurării practicii pedagogice active.”

SACALIUC, Nina, COTOS, Ludmila, GÎNJU, Tatiana. Ghid de practică pedagogică la

specialitatea "Pedagogie preşcolară" : Pentru studenţii ciclului I, studii superioare de

licenţă. Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi

Arte, Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei. Bălţi : [S. n.], 2017. p. 4



CURRICULUM
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PREZENŢE  ÎN ANALE



ALCĂTUITOR, RECENZENT



CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC





PREZENŢE ÎN LUCRĂRI COLECTIVE



PREZENŢE ÎN COLOCVII, SIMPOZIOANE, CONFERINŢE ŞTIINŢIFICE













PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE



PERSONALIA
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PREZENŢE ÎN REPOZITORIUL ŞTIINŢIFIC
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http://dspace.usarb.md:8080/jspui/


REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

RESURSE ELECTRONICE

 Сolecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB - http://primo.libuniv.md/

 http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/2331/1/bazele_puericulturii.pdf

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100013291323380

1. CEMORTAN, Stela. Argument. In: CEMORTAN, S., CUZNEŢOV, L., SACALIUC, N. et al. Educaţia copiilor prin jocuri. Chişinău :

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2008, p. 3

2. COJOCARU, Victoria, SACALIUC, Nina. Management educaţional. Chişinău : Ed. Cartea Moldovei, 2013, p. 7.

3. Curriculum vitae Nina Sacaliuc [on-line] [citat la 20.10.2018]. Disponibil:

http://usarb.md/wp-content/uploads/2018/08/CV_A_sacaliuc.pdf;

4. MIHAILOV, Maria. Recenzie la cursul de prelegeri „Andragogia”. In: SACALIUC, Nina. Andragogie : curs de prelegeri. Bălţi, 2012

5. POPA, Iulius. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte. Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială. Chişinău : [S. n.], 2013, p. 4

6. SACALIUC, Nina, COJOCARU, Victoria. Formarea competenţelor pedagogice pentru cadrele didactice din învăţământul

universitar =Formation of the teaching staff pedagogical competencies. Chişinău : Cartea Moldovei, 2007, p. 10.

7. SACALIUC, Nina. Bazele puericulturii şi igiena copilului : curs de prelegeri. Bălţi, 2007, p. 4.

http://primo.libuniv.md/
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/2331/1/bazele_puericulturii.pdf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013291323380
http://usarb.md/wp-content/uploads/2018/08/CV_A_sacaliuc.pdf


Realizatori:

Angela HĂBĂŞESCU, bibliotecar,

Valentina VACARCIUC, bibliotecar,

Serviciul Comunicarea Colecţiilor

Coordonator:

Valentina TOPALO,

şef Centrul Manifestări Culturale

2018


