
 

 

 

 

 

LILIANA NICOLAESCU-ONOFREI 

onofreililiana@gmail.com 

Expert independent în domeniul educației 

Vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate 

 

DATE PERSONALE, STAREA CIVILĂ  

  Născută la 6 noiembrie, 1968 

 Căsătorită, 1 fiu. 

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

  Ianuarie – Mai 2002 – Studii la distanță, cursul “Evaluarea programelor 

educaționale internaționale” (3 credite), Teachers’ College, Universitatea 

Columbia, New York, SUA. 

 1985 – 1990 – Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere, 

specializarea Limba și literatura română, diplomă cu mențiune. 

 1975 – 1985 – Școala medie, s.  Lozova, r. Strășeni, medalie de aur. 

 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ DE BAZĂ  

  2016 – prezent – expert independent în domeniul educației. Domenii 

abordate: evaluarea programelor educaționale; formarea continuă a 

cadrelor didactice; dezvoltare curriculară; metodica predării limbilor 

nonmaterne; elaborarea manualelor și materialelor didactice, dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale ale elevilor ș.a.  

 Iulie 2013 – august 2015 - Ministerul Educației al Republicii Moldova, 

viceministru.  

 Noiembrie 2012 - iulie 2013 - Ministerul Educației al Republicii 

Moldova, consilier.  

 Octombrie 2010 - Ianuarie 2012 - Centrul Educațional PRO 

DIDACTICA, expert consultant.  

 August 1998 - Octombrie 2010 - Centrul Educațional PRO DIDACTICA, 

director executiv. 

 Ianuarie 1996 - August 1998  - Fundația Soros Moldova, Direcția 

Educație; director al programului “Modernizarea Învățământului 

Umanistic”; până în septembrie 1997 - șef direcție Educație. 

 Septembrie 1993 - Decembrie 1995 - Corpul Păcii al SUA în Moldova, 

Departamentul pentru Instruire și Training,  coordonator al programului 

de studiere a limbilor română și rusă pentru voluntarii americani. 

 1992 - 1993 – Institutul de Științe Pedagogice și Psihologice, cercetător 

științific inferior. 

 August 1990 - August 1993 - Universitatea de Stat din Moldova, 

Facultatea de Litere, Catedra de Limba Română; lector asistent. 

 

ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE PE PLAN NAȚIONAL 

  2017 – 2018 – expert formator în domeniul integrării competențelor 

antreprenoriale în cadrul curriculumului și procesului de predare a 
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disciplinelor generale din învățământul profesional-tehnic, Asociația 

Obștească CEDA, R. Moldova. 

 Ianuarie 2017 – mai 2018 – expert formator în domeniul proiectelor de 

implicare civică, Asociația Obștească FORTIUS, R. Moldova. 

 Ianuarie – iunie 2016 – expert consultant pe probleme educaționale, 

Asociația Obștească CAER, R. Moldova. 

 August 1998 – decembrie 2012, formator în programe de formare a 

cadrelor didactice (managementul schimbării, noile educații, metodica 

predării limbii române ca limbă străină, educație interculturală ș.a.), 

Centrul Educațional Pro Didactica, Centrul Educațional Pro Didactica, R. 

Moldova. 

 

ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE PE PLAN INTERNAȚIONAL 

  Octombrie – decembrie 2018, expert-consultant în proiectul „Sprijinirea 

sistemului educațional din Turkmenistan”, finanțat de Comisia 

Europeană; elaborarea recomandărilor pentru dezvoltare curriculară și 

dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale elevilor în învățământul 

general, Așgabat, Turkmenistan, European Profiles S.A., Grecia. 

 2017 – 2018, expert în cadrul comisiilor de evaluare a proiectelor 

educaționale, Fundația Soros Moldova. 

 Decembrie 2016 – ianuarie 2017 – expert evaluator în cadrul programului 

de sprijinire a studiului limbilor nonmaterne în Asia Centrală, Înaltul 

Comisar pentru Minorități Naționale al OSCE (Haga). 

 Iulie – octombrie 2016 – expert în domeniul integrării învățării 

antreprenoriale în curriculumul și procesul educațional, Fundația 

Europeană pentru Training (ETF), Incom LTD, International Consulting 

snd Management, Grecia. 

 Aprilie 2010 – mai 2012, expert-consultant în proiectul „Sprijinirea 

procesului de modernizare a sistemului educațional din Turkmenistan”, 

finanțat de Comisia Europeană; elaborarea, implementarea, monitorizarea 

și evaluarea activității și rezultatelor pentru componenta „Conținuturi 

educaționale” (standarde, curriculum, manuale și materiale didactice) 

pentru învățământul general, IBF International, Belgia, Așgabat, 

Turkmenistan. 

 Februarie – martie 2009, elaborarea unui proiect de formare profesională 

a cadrelor didactice pentru rețeaua școlilor Orken, Programul Națiunilor 

Unite pentru Dezvoltare, Astana, Kazahstan. 

 Mai 2006 – decembrie 2007, Înaltul Comisar pentru Minorități Naționale 

al OSCE (Haga), consultant pentru probleme educaționale la Ministerul 

Educației, Bișkek, Republica Kârgâză. 

 Februarie – iunie 2005, Înaltul Comisar pentru Minorități Naționale al 

OSCE (Haga), expert consultant pentru dezvoltare curriculară și formare 

continuă pentru specialiștii Ministerului Educației din Georgia; formator 

în programul de formare pentru profesorii de limba georgiană în școlile 

cu instruire în limba armeană, Tbilisi, Georgia. 

 

CUNOAȘTEREA LIMBILOR 

  Româna - maternă 

 Engleza – nivel avansat 

 Rusa – nivel avansat 



 

PREOCUPĂRI PROFESIONALE 

 Metodica predării limbilor nonmaterne/străine; dezvoltare curriculară; 

management educațional; managementul schimbării; dezvoltarea gândiri critice; 

evaluarea cadrelor didactice; evaluarea proiectelor educaționale; elaborarea și 

evaluarea materialelor didactice ș.a. Autor a peste douăzeci de articole în reviste 

de specialitate. Coautor a 6 manuale școlare și mai multe auxiliare didactice în 

sprijinul elevilor și profesorilor. Coautor al documentelor de Standarde și 

Curriculum național (1997, 2006, 2010) pentru Limba și literatura română în 

școlile cu instruire în limba rusă.  

DISTINCȚII ȘI PREMII  

 Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova pentru debut în poezie 

(Sensuri s(e)par(a)te, Editura Cartier, 2000).   

 

NOTE PERSONALE 

 

Cea mai inedită experiență: în 1988, participarea la prima pichetare organizată vreodată în 

Republica Moldova, împotriva tezelor Partidului Comunist. 

 

Cel mai important discurs public: primul, în 1988, de ziua nașterii lui Ion Druță, pe scena 

Teatrului de operă și balet, transmis și la televiziune. Părinții mei nu l-au văzut. Dar au fost 

mîndri de mine. Prima frază a discursului meu a fost un citat din Alecu Russo: „Dorul este 

cel de-al doilea suflet pe care l-a dat Dumnezeu românului”. 

 

Cea mai complexă funcție exercitată: 1998-2010, director executiv la Centrul Educațional 

Pro Didactica. 3% director, 97% executiv. 

 

 Cel mai important premiu: Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova pentru 

debut în poezie (Sensuri s(e)par(a)te, 2000).  Evident, versuri de dragoste. 

 

Cea mai neobisnuită remunerare: 4 dolari oferiți de public pentru că am cîntat „Săraca 

inima mea” și i-am făcut să lăcrimeze, chiar dacă idee nu aveau de limba română, la un 

dineu oferit pe malul oceanului Pacific de Ministerul Educației din Insulele Palau. 

 

Cea mai lungă călătorie: în 1994, Chisinau – Frankfurt – Washington – San-Francisco – 

Honolulu – Guam – Koror – cu doar cîteva ore între zboruri, ca să ajung în Palau. 

 

Una dintre cele mai memorabile experiențe emoționale: în 2012, momentul în care colegii 

mei turkmeni, profesori și profesoare, unii cu mult mai în vîrstă ca mine, la sfîrșitul 

proiectului nostru educațional mi s-au adresat cu „mugallym” – adresarea respectuoasă 

către învățător. 

 


