
 Curriculum Vitae 

INFORMAŢII PERSONALE Elena Țîra

 

        or. Chișinău, str. Albișoara 80/4, ap.145

        069588946 

        sindicate.amtap@gmail.com  

 Fem., 06.11.1955, moldoveancă

LOCUL DE MUNCA 
Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice - director adjunct; 
Asistent universitar Catedra Management Artistic și Culturologie;
Vice-președintele Comitetului Sindical

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ

 Prezent – 1999 – director adjunct Biblioteca Academiei de Muzică, 
Teatru și Arte Plastice

 Prezent – 1995 – lector, lector superior, asistent  Catedra 
Management Artistic și Culturologie

 1999-1993 – director Bibliotecă Institutul moldovenesc de Stat al 
Artelor

 1993-1986 – șef Serviciu Relații cu Publicul ( Sala de lectură) 
Bibliotecă Institutul moldovenesc de Stst al Artelor

 1986-1980 – șef cancelarie Institutul de Arte „Gavriil Muzicescu”

 1980-1979 – bibliotecară, Biblioteca orășenească Nr. 7, or. 
Chișinău

 1979-1977- învățătoare de limbă și literatură moldovenească, 
școala-internat s. Vascăuți, rnul     Camenca

EDUCAŢIE ŞI 
FORMARE

 1972-1977 studii la Universitatea de Stat din Chișinău Facultatea 
de Filologie

 Filolog, învățător de limbă și literatură moldovenească
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 Curriculum Vitae 

Limba(i) maternă(e)  l. română

Alte limbi străine 
cunoscute

ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la
conversaţie 

Discurs oral 

Franceza A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2

Specificaţi limba străină Specificaţi
nivelul 

Specificaţi
nivelul 

Specificaţi
nivelul 

Specificaţi
nivelul 

Specificaţi
nivelul 

                                                                                                C1/C2                 
C1/C2                                     C1/C2

Competenţe de 
comunicare 

Competențe bune de comunicare obținite prin experiența de manager 
bibliotecă
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 ele 

Competenţe
organizaţionale/manageriale ▪  (în prezent, sunt responsabil/ă de o echipă din 20 persoane)

Competenţe dobândite la locul de
muncă 

  O bună cunoaștere a tuturor proceselor care au loc în activitatea bibliotecii

Competenţă digitală AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
independent

▪
▪

Alte competenţe  

Permis de conducere  Nu dețin

INFORMAΤII SUPLIMENTARE



 ele 

Participarea la conferințe și
ateliere

2022  - Conferința  Dreptul de autor în domeniul artelor

2022 -  Manifestare organizată la Biblioteca „Tudor  Arghezi” consacrată Zilei 
Bibliotrecarului (în colaborare cu studenții an. I Catedra Management  artistic și 
Culturologie

2022 – Werinar  „Serviciile și platformele electoinice actuale (Serviciile publice 
administrative)

2022 – atelier  „Studiul necesităților de dezvoltare a competențelor profesionale a 
personalului de specialitate din biblioteci”

2021 – atelier  „Instrumente de evaluare a impactuluii bibliotecii”

2021 -  atelier  „Evidența resurselor electronice: probleme, practici, soluții”

2021 -  atelier „Mendely – manager al referințelor bibliografice și generator de 
citări”

2021  - Conferința ABRM (30 ani)
 
2021 – atelier profesional „ Evaluarea bibliotecilor: probleme și soluții”

2019 – atelier profesional -  „ Integrarea centrelor biblioteconomice 
departamentale în sistemul de raportare 6C online”

2019 – Conferința ABRM „Dezvoltare. Impact. Sustenabilitate”

2019 –atelier profesional - „Dezvoltarea resurselor informaționele ale bibliotecuu:
componenta documentară, aspecte organazaționale și de conținut”

2019 – Training „Utilizarea resurselor electrinice în procesul de studii și cercetare”

2019 –atelier național - „Cercetarea statistică anuală a bibliotecii” (formator)

2018 -  „Library network support services: modernising labraries în Armenia, 
Moldova and Belarus tnrougn library staff development and reforming libraries 
[LNSS]”

2018; 2019; 2022 – Conferința internațională a AMTAP „Învățământul artistic – 
dimensiuni culturale” (organizarea expozițiilor de carte)


