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Profesionist valoros şi multilateral. 37 ani dedicaţi domeniului 
educaţional. Aspecte problematice din psihologie şi pedagogie şi-au 
găsit abordare în monografii, manuale, programe inovative şi ghiduri 
metodologice, articole ştiinţifice; au fost puse în discuţie la congrese şi 
conferinţe internaţionale; continuă să fie explorate activ prin implicarea 
tinerilor autohtoni în colaborare cu parteneri din Uniunea Europeană. În 
funcţia de specialist principal al Ministerului Educaţiei din RM, 
deţinută mai mulţi ani la rând, a pavat calea implementării şi asigurării 
metodologice a Serviciului Psihologic în şcoală. În continuă ascensiune 
şi preocupare pentru calitate sunt activităţile desfăşurate în cadrul 
Consiliului Naţional pentru Atestare şi Acreditare. 

Dascăl de înaltă probitate. Este modelul profesorului în care intelec-
tualul, emoţionalul, spiritualul şi moralul convieţuiesc într-un echilibru 
armonios. Înalta ţinută a cursurilor, cerinţele ridicate faţă de prestanţa 
academică a studenţilor şi masteranzilor, consecvenţa în promovarea 

calităţii formării lor profesionale se sincronizează cu o largă deschidere şi disponibilitate spre a îndruma, a 
orienta şi a oferi sprijin în drumul acestora spre autorealizarea personală. 
Şef Catedră Psihologie de o rară integritate. Timp de 18 ani a trudit la crearea, creşterea şi cristalizarea 

unei echipe puternice, sensibile la nou, curajoase şi perseverente în implementarea lui. Factorul uman, pro-
fesionalismul, promovarea tinerilor sunt prioritare. Prin asociere cu respectul şi corectitudinea, aceste impe-
rative sunt susţinute, apreciate şi urmate cu fidelitate. 

Distinsă Doamnă, Femeie, Soţie, Mamă şi Bunică. A reuşit pe parcursul carierei profesionale de succes să 
rămână omniprezentă în toate aceste dimensiuni cu sensibilitate, dăruire şi dragoste. 

Prieten obiectiv şi sincer, în care poţi avea încredere la necaz şi atunci când eşti pe culmile succesului. 
Crezul îndrumător. Să faci ceea ce trebuie şi ce se aşteaptă de la tine cu multă responsabilitate, implicare 

şi plăcere, deoarece Munca te înnobilează în măsura în care tu o înnobilezi pe ea. 
Stimată Doamnă Carolina PLATON, aveţi tot respectul şi consideraţia noastră. La mulţi ani! 
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