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 Curriculum vitae 
Europass 

Informații personale  

Nume/Prenume Munteanu Carmen-Liliana-Beatrice 

Adresa Strada Vasile Conta, nr.4, Bloc O8, Sc. B, Et.3, Ap.26,  cod poștal 610212, Piatra-Neamț, 

România 

Telefon Acasă: 0233220076                                                                 Mobil: 0741180234 

E-mail pietreanca@yahoo.com 

Naționalitate română 

Data nașterii 23.12.1963 

Sex Feminin 

Locul de muncă 

vizat/Domeniul 

educațional 

Director Școala Gimnazială nr.5, municipiul Piatra-Neamț 

Învățământ public 

Experiența profesională  

Perioada 09.01.2017 – prezent 

Funcția sau postul ocupat Director 

Principalele activități și 

responsabilități 

- coordonarea procesului instructiv - educativ din unitatea de învățământ; 
- colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ în vederea asigurării învăţământului de 
calitate în unitatea de învățământ; 

   - colaborarea cu autorităţile locale în vederea îmbunătăţirii bazei materiale a unității de 

învățământ 

Numele și adresa 

angajatorului 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Strada Lt. Drăghescu, nr. 4A, Piatra-Neamț 

Tipul activității sau sectorul 

de activitate 

Educație 

Perioada 01.09.1997 – 08.01.2017 

Funcția sau postul ocupat Director adjunct 

Principalele activități și 

responsabilități 

- coordonarea procesului instructiv - educativ din unitatea de învățământ; 
- membru în Consiliul de administraţie al unității de învățământ; 
- colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ în vederea asigurării învăţământului de 
calitate în unitatea de învățământ 

Numele și adresa 

angajatorului 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Strada Lt. Drăghescu, nr.4A, Piatra-Neamț 

mailto:pietreanca@yahoo.com
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Tipul activității sau sectorul 

de activitate 

Educație 

Perioada 01.09.1987 – prezent 

Funcția sau postul ocupat Profesor 

Numele și adresa 

angajatorului 

Școala Gimnazială nr.5, municipiul Piatra-Neamț, Strada 1 Decembrie 1918, nr.32 

Tipul activității sau sectorul 

de activitate 

Educație 

Perioada Anii școlari 2014 -2015, 2019-2020, 2020-2021 

Funcția sau postul ocupat Membru în grupul de lucru privind evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a 

Numele și adresa 

angajatorului 

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație 

Tipul activității sau sectorul 

de activitate 

Educație 

Perioada 12.06.2012 – prezent 

Funcția sau postul ocupat profesor mentor  

Numele și adresa 

angajatorului 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Strada Lt. Drăghescu, nr.4A, Piatra-Neamț 

Tipul activității sau sectorul 

de activitate 

Educație 

Perioada 2008 – prezent 

Funcția sau postul ocupat metodist în cadrul corpului profesorilor metodişti constituit la nivelul Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Neamţ 

Tipul activității sau sectorul 

de activitate 

Educație 

Perioada Anii școlari  2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 

Funcția sau postul ocupat Responsabil cerc pedagogic disciplina matematică 

Tipul activității sau sectorul 

de activitate 

Educație 

Perioada Anii școlari  2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 

Funcția sau postul ocupat Membru al Consiliului Consultativ la disciplina matematică 

Tipul activității sau sectorul 

de activitate 

Educație 

Perioada Anii școlari 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 

Funcția sau postul ocupat Membru al Consiliului Consultativ al Directorilor de unități școlare din județul Neamț 



3 

 

Tipul activității sau sectorul 

de activitate 

Educație 

Perioada 27.04.2012 – prezent 

Funcția sau postul ocupat membru al corpului național de experți în managementul educațional 

Tipul activității sau sectorul 

de activitate 

Educație 

Perioada An școlar 2016-2017 

Funcția sau postul ocupat Profesor 

Principalele activități și 

responsabilități 

pregătire elevi capabili de performanță 

Numele și adresa 

angajatorului 

Centrul Județean de Excelență Neamț 

Tipul activității sau sectorul 

de activitate 

Educație 

Perioada 2020 

Funcția sau postul ocupat membru în grupul pentru evaluarea proiectelor de manuale școlare – contestații, disciplina 

matematică 

Numele și adresa 

angajatorului 

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație 

Tipul activității sau sectorul 

de activitate 

Educație 

Perioada februarie - mai 2019 

Funcția sau postul ocupat membru în grupul de lucru pentru elaborarea reperelor metodologice privind aplicarea conformă a 

curriculumului pentru disciplina matematică, la nivelul claselor gimnaziale 

Numele și adresa 

angajatorului 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Strada Lt. Drăghescu, nr.4A, Piatra-Neamț 

Tipul activității sau sectorul 

de activitate 

Educație 

Perioada martie – aprilie 2018 

Funcția sau postul ocupat membru al comisiei de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice 

Numele și adresa 

angajatorului 

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Tipul activității sau sectorul 

de activitate 

Educație 

Perioada An școlar 2014-2015 

Funcția sau postul ocupat Membru grup de lucru pentru activități specifice examenelor și evaluărilor naționale, disciplina 
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matematică 

Numele și adresa 

angajatorului 

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Tipul activității sau sectorul 

de activitate 

Educație 

Educație și formare  

Perioada 2008 – 2010 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Diplomă de master -„Matematică didactică” 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – Facultatea de Științe 

Perioada 2006 – 2008 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Diplomă de master - „Management educaţional” 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti – Facultatea de Psihologie și Științele Educației    

 

Perioada     2005   

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de studii postuniversitare de specializare - Managementul instituțiilor publice 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Academia de Studii Economice București 

Perioada 2000 – 2004 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de licență – Matematică – Fizică 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Universitatea din Bacău – Facultatea de Știinţe 
 

Perioada 2000 – 2004 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire 
 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea din Bacău – Facultatea de Știinţe – Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic 
 

Perioada 1984 – 1987 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de absolvire – matematică-fizică 
 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi – Facultatea de Matematică şi Fizică 
 

Perioada 1978 – 1982 
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Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de bacalaureat 
 

Discipline principale 
studiate / competenţe 

dobândite 

- Învățător/educatoare  
 - Prelucrarea lemnului 
- Operator industrializarea lemnului 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Liceul Pedagogic Piatra-Neamț (1978 – 1980) 
Liceul Industrial Nr.4 Piatra-Neamț (1980 – 1982) 
 

Perioada 08.09.2020 – 11.09.2020 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință – program de formare continuă ”Utilizarea mediilor grafice interactive în procesul 
de predare-învățare-evaluare” – 24 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamț 
 

Perioada 01.09.2020 – 07.09.2020 
Calificarea / diploma 

obţinută 
  Adeverință program de formare continuă ”Competențe informatice în învățământ” – 24 ore 

 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamț 
 

Perioada 20.07.2020 – 08.08.2020 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință program de formare continuă ”Managementul comunicării în mediul didactic” – 25 
credite transferabile 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Asociația Start pentru Formare – Craiova, jud. Dolj 
 
 

Perioada 02.07.2020 – 04.07.2020 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință program de formare continuă ”Istoria și tradițiile rromilor” – 16 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamț 
 

Perioada 24.06.2020 – 01.07.2020 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamț 
 

Perioada 04.05.2020 – 19.05.2020 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință program de formare continuă ”Proiectarea – structuri didactice la granița dintre 
tradițional și modern” – 24 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamț 
 

Perioada 29.02.2020 – 27.04.2020 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință program de formare continuă ”Programul de formare continuă pentru experți 
evaluatori de manuale  - CEEM” – 15 credite transferabile 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Centrul Național de Evaluare și Examinare 
 

Perioada 10.02.2020 – 17.02.2020 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință program de formare continuă ”Noi abordări ale elevilor cu CES” – 24 ore 
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Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamț 
 

Perioada 03.02.2020 – 10.02.2020 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință program de formare continuă ”Managementul clasei de elevi” – 24 ore 
 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamț 
 

Perioada 13.01.2020 – 20.01.2020 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință program de formare continuă ”Modalități de implementare și evaluare, la nivelul 
unităților de învățământ, a sistemului intern managerial” – 24 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Perioada 07.01.2020 – 09.01.2020 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință program de formare continuă ”Perspective privind egalitatea de șanse” – 24 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Perioada 30.08.2018 – 08.09.2018 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire program de inițiere/perfecționare/specializare – Competențe 
antreprenoriale 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Acquisition Carieer Management SRL, Ploiești, jud. Prahova 

Perioada 15.02.2018 – 03.03.2018 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Atestat de formare continuă a personalului didactic – ”Învățarea integrată – pregătiți pentru 
viață, adolescență și autocunoaștere. Aplicații practice pentru dirigenție și discipline opționale” 
– 15 credite transferabile 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Asociația ”Life-learning Education” Constanța 

Perioada 19.05.2018 – 26.05.2018 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință program de formare continuă ”Dirigintele – între formal și nonformal” – 24 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Perioada 05.05.2018 – 26.05.2018 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință program de formare continuă ”CDI – cadru de desfășurare a proiectelor 
interdisciplinare” – 24 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Perioada 05.05.2018 – 09.05.2018 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință program de formare continuă ”Dezvoltare personală și stil de viață sănătos” – 24 
ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Perioada 10.02.2018 – 17.02.2018 
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Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință program de formare continuă ”Instruirea pentru situații de urgență a personalului 
din sistemul de învățământ preuniversitar” – 24 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Perioada 02.02.2018 – 07.02.2018 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință program de formare continuă ”Integrarea eficientă a copiilor cu cerințe educative 
speciale, în învățământul de masă” – 24 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Perioada 26.01.2018 – 07.02.2018 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință program de formare continuă ”Metode și procedee de eficientizare a procesului de 
învățământ prin relaționarea cu părinții” – 24 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Perioada 25.01.2018 – 23.02.2018 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință program de formare continuă ”Metodist ISJ Neamț” – 16 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Perioada 09.02.2017 – 12.02.2017 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință program de formare continuă ”Educație pentru cetățenie activă” – 24 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Perioada 15.02.2017 – 28.02.2017 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință program de formare continuă ”Motivația în decizia vocațională” – 24 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Perioada 16.02.2017 – 27.02.2017 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință program de formare continuă ”Imaginea și relațiile publice ale instituției școlare” – 
24 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Perioada noiembrie 2015 - ianuarie 2016 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință program de formare continuă ”Abordări moderne în didactica Matematicii și 
Științelor Naturii” – 22 credite 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea ”Valahia” din Târgoviște 

Perioada 02.11.2015 – 08.11.2015 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Atestat de formare continuă a personalului didactic ” Cadrul didactic – un manager competent 
al clasei de elevi” – 15 credite transferabile 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Organizația ”Salvați copiii” 

Perioada 30.04.2015 – 29.05.2015 

Calificarea / diploma Adeverință de participare la stagii de formare continuă/perfecționare periodică ”Concepte 
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obţinută fundamentale în utilizarea calculatoarelor (NELPAE)” – 24 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Perioada 16.06.2014 – 29.06.2014 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Atestat de formare continuă a personalului didactic ”Managementul conflictelor din mediul 
școlar” – 10 credite transferabile 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Dolj 

Perioada 27.02.2014 – 19.03.2014 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Atestat de formare continuă a personalului didactic ”Abilități de viață la adolescenți – 
prevenirea consumului de droguri” – 11 credite transferabile 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic a municipiului București 

Perioada 15.10.2013 – 20.12.2013 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire program de inițiere/perfecționare/specializare – Auditor intern în sectorul 
public 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

ANMEDEP, Vaduri, jud. Neamț 

Perioada 11.07.2013 – 09.08.2013 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire program de inițiere/perfecționare/specializare – Manager proiect 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

SC FED CONSULT SRL, Piatra-Neamț 

Perioada 15.02.2013 – 15.03.2013 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință de participare la stagii de formare continuă/perfecționare periodică ”Utilizarea 
tehnicilor și instrumentelor multimedia în activitatea didactică” – 24 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Inspectoratul Școlar al Județului Neamț și Casa Corpului Didactic Neamț 

Perioada august – noiembrie 2013 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Atestat de formare continuă a personalului didactic ”Abilitarea personalului didactic pentru 
valorificarea diagnozelor rezultate din studiile internaționale TIMSS și PIRLS” – 10 credite 
transferabile 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Institutul de Științe ale Educației 

Perioada mai - iunie 2013 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de absolvire a programului de formare ”Competențe în comunicare, performanțăîn 
educație” – 25 credite transferabile 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului – Direcția Formare Continuă a 
Personalului din Învățământul Preuniversitar 

Perioada 11.04.2013 – 24.06.2013 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință program postuniversitar ”Antreprenoriat și inovare (AI)” – 30 credite profesionale 
transferabile 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea ”Al.I.Cuza” Iași – Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 

Perioada 30.03.2013 – 11.05.2013 

Calificarea / diploma Atestat de formare continuă a personalului didactic ”OSCINT pentru MANAGEMENT 
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obţinută EDUCAȚIONAL PREUNIVERSITAR” – 25 credite profesionale transferabile 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul” București 

Perioada 02.11.2012 – 25.11.2012 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire la programul de inițiere/perfecționare/specializare – Manager financiar 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

SC INFO-EDUCAȚIA SRL, Iași 

Perioada 06.04.2012  - 05.05.2012 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Atestat de formare continuă a personalului didactic ”Mentalități europene” – 17 credite 
profesionale transferabile 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava 

Perioada martie 2012 – mai 2012 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Atestat de formare continuă a personalului didactic ”TRANS – UNIVERSITARIA” – 64 credite 
profesionale transferabile 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea ”Transilvania” din Brașov 

Perioada februarie 2012 – mai 2012 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Atestat de formare continuă a personalului didactic ”TRANSVERSAL – Interactive training – 
13 credite profesionale transferabile 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea ”Transilvania” din Brașov 

Perioada 22.02.2012 – 14.03.2012 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință de participare la stagii de formare continuă/perfecționare periodică ”Inițiere în 
realizarea publicațiilor locale și a revistelor școlare” – 24 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Perioada ianuarie 2012 – mai 2013 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Atestat de formare continuă a personalului didactic ”COMPAS – MANAGEMENT” – 13 credite 
profesionale transferabile 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea ”Transilvania” din Brașov 

Perioada noiembrie 2011 – decembrie 2011 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință program formare ”Programul de dezvoltare și îmbunătățire a competențelor 
profesionale ale directorilor de grădinițe” – 25 credite profesionale transferabile 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului – Unitatea de management al 
Proiectelor cu Finanțare Externă 

Perioada mai 2011 – iunie 2011 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Atestat de formare continuă a personalului didactic ”Implementarea standardelor de referință” 
– 5 credite profesionale transferabile 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar 

Perioada 14.03.2011 – 14.05.2011 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Atestat de formare continuă a personalului didactic ”Tinerii împotriva violenței” – 21 credite 
profesionale transferabile 
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Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Institutul de Științe ale Educației 

Perioada 01.10.2010 – 31.12.2011 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de participare la cursul de inițiere în utilizarea calculatorului în vederea obținerii 
Permisului ECDL (European Computer Driving Licence) – 180 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Fondul Social European 

Perioada octombrie 2010 – marte 2011 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Atestat de formare continuă a personalului didactic ”Profesorul – creator de soft educațional” – 
25 credite profesionale transferabile 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

SIVECO România S.A. 

Perioada 11.10.2010 – 17.10.2017; 25.10.2010 – 31.10.2010 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat curs de formare ”Formare de consilieri și asistenți suport pentru implementarea 
strategiei de descentralizare a învățământului preuniversitar” – 85 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București 

Perioada 15.08.2010 – 28.08.2010 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Atestat de formare continuă a personalului didactic ”Programul Sectorial Comenius – Mobilități 
individuale de formare continuă” – 10 credite profesionale transferabile 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Direcția Generală Management, Resurse Umane și Rețea Școlară 

Perioada 31.03.2010 – 24.04.2010 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire program de perfecționare - Formator 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

ZECE PLUS, Onești, jud. Bacău 

Perioada 11.01.2010 – 15.01.2010 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință de participare la stagii de formare continuă/perfecționare periodică ”Proiecte de 
dezvoltare personală prin stagii de formare continuă Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, 
Programul Transversal (vizite de studiu)” – 24 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Perioada 22.10.2009 – 10.12.2009 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire program de inițiere/perfecționare/specializare - Mentor 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Asociația Națională a mentorilor, localitatea Vaduri, jud. Neamț 

Perioada 13.02.2009 – 22.02.2009 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință de participare la stagii de formare continuă/perfecționare periodică ”A doua șansă” 
– 24 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamț 
 

Perioada 18.10.2008 – 30.10.2008 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire program de inițiere/perfecționare/specializare  - Inspector resurse 
umane 
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Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

EDINFO SRL, Iași 

Perioada 05.09.2008 – 12.10.2008 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Atestat de formare continuă a personalului didactic ”Programul național de dezvoltare a 
competențelor de evaluare ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (DeCeE)” – 
15 credite profesionale transferabile 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar 

Perioada 20.06.2008 – 06.07.2008 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire program de inițiere/perfecționare/specializare – Auditor în domeniul 
calității 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Asociația ”Formare Studia” Iași 

Perioada Semestrul al II-lea, 2007 – 2008 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Atestat de formare continuă a personalului didactic ”Inițiere IT și Utilizare AeL” – 25 credite 
profesionale transferabile 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

SIVECO România S.A. 

Perioada 15.10.2007 – 15.11.2007 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire program de inițiere – Introducere, validare și prelucrare date 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

SC EUROPREST CONSULTING SRL, Piatra-Neamț 

Perioada 27.03.2007 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință de participare la stagii de formare continuă/perfecționare periodică ”Educație 
pentru informație în mediul rural defavorizat. Promovarea inovației pedagogice” – 6 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Perioada 08.02.2007 – 10.02.2007 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință de participare la stagii de formare continuă/perfecționare periodică ”Consiliere și 
orientare” – 24 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Perioada 17.03.2006 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință de participare la stagii de formare continuă/perfecționare periodică ”Managementul 
rezolvării conflictelor” – 6 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Perioada 07.02.2006 – 10.02.2006 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință stagiu de formare continuă pentru profesorii metodiști – 24 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Perioada 19.10.2002 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință stagiu de formare ”Evaluarea între clasic și modern” – 6 ore 
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Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Perioada februarie 2000 – august 2000 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire Cursuri de formare pentru directorii de unități școlare – 200 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Ministerul Educației Naționale – Direcția Proiecte de Reformă – Banca Mondială – Centrul 
Regional Iași 

Perioada septembrie 1999 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat  de acordare a gradului didactic I în învățământ 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea ”Al.I.Cuza” Iași 

Perioada septembrie 1995 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat  de acordare a gradului didactic II în învățământ 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea ”Al.I.Cuza” Iași 

Perioada septembrie 1990 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat  de acordare a definitivării în învățământ 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea ”Al.I.Cuza” Iași 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

- spirit de echipă; 
- toleranţă, empatie; 
- deschidere la tot ce este nou; 
- abilităţi de comunicare şi negociere 

 

Limba maternă Română 

Limbi străine engleză – franceză 

Autoevaluare 
Nivel european (*) 

 

Limba engleză 

Limba franceză 

 

  Înţelegere   Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs orale Exprimare scrisă 

E B1 E B1 E B1 E B1 E B1 

F B1 F B1 F B1 F B1 F B1 
 

Competente şi abilităţi 

sociale 

 

Activitatea mea profesională se desfăşoară într-o şcoală de cartier, în care elevii provin din 
familii defavorizate, ceea ce implică acţiuni pentru ameliorarea situaţiei acestora prin colaborare 
cu echipa managerială şi comunitatea locală pentru diminuarea numărului de absenţe, reducerea 
eşecului şcolar, integrarea elevilor cu nevoi speciale; promovarea elevilor cu performanțe la 
concursuri și olimpiade școlare; 
- realizare de proiecte în echipă; 
- estimarea resurselor, identificarea resurselor şi elaborarea de proiecte; 
- stabilirea de diagnoze în mediul şcolar; 
- realizarea de evaluări în mediul şcolar 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- organizarea activităţii din şcoală; 
- organizarea activităţii de formare a cadrelor didactice; 
- coordonarea repartiţiei corecte a surselor bugetare şi extrabugetare; 
- organizarea activităţilor de formare a cadrelor didactice; 
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- organizarea întregii activităţi metodice din şcoală; 
- organizarea şi derularea activităţilor cu părinţii, colaborarea cu Centrul de asistenţă socială şi 
protecţia copilului, Poliţia; Serviciul de sănătate publică şi Administraţia publică 

Competenţe şi 
cunoştinţe de utilizare a 

calculatorului 

operare calculator: Windows, Microsoft Office - Word, Excel, Power Point, Internet Explorer; 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

- am făcut sport de performanţă la CSS Piatra Neamţ şi la Clubul Ceahlăul, precum şi la 
Universitatea Iaşi; 
- organizare activităţi  culturale şi sportive 

Alte competenţe şi 
aptitudini 

- capacitatea de a rezolva o problemă în anumite situaţii; 
- relaţionare interpersonală; 
- comunicare; 
- capacitate empatică; 
- conducere a grupului; 
- prelucrarea unui conţinut ştiinţific; 

Permis de conducere Nu 

Informaţii suplimentare Publicaţii: 

- 2020 – publicare studiu de specialitate în revista ”Practici educaționale de succes” –    ISBN 

978-973-0-31847-0; 

  - 2020 – publicare proiect didactic în revistele ”Inovație în educație” și ”Creativitate și inovație în 

educație” – ISSN 2668-8166, ISSN-L 2668-7097; 

- 2015 – publicare carte „Triunghiul în concursurile şcolare” , cu referent ştiinţific în domeniu – 

Editura Docucenter, Bacău, ISBN 978-606-721-081-1; 

- 2014 - articol „Managementul conflictelor. Discriminare şi rasism” – revistă internaţională 

„BRAVO” – nr.1/2014 – ISSN 2360-6371; ISSN-L 2360-6371; 

- 2014 - articol „Managementul comportamental al elevilor utilizând principiile autoreglării 

emoţionale” – revistă internaţională „BRAVO” – nr.1/2014 – ISSN 2360-6371; ISSN-L 2360-6371; 

- 2011 – publicare carte „Probleme de minim şi maxim în geometria elementară”, cu referent 

ştiinţific în domeniu – Editura Panfilius, Iaşi, ISBN 978-973-1949-66-6 

-  2011 – coautor culegere Matematică – clasa a VII-a, semestrul al II-lea, Editura Campion, 

Bucureşti; 

  -  2011 - publicare articol „Raport de activitate al profesorului metodist” – revista Incursiuni 

pedagogice – ISSN, Editura 3D ARTE, Iaşi; 

  -   2010 – publicare articol „Managementul oamenilor şi calitatea în educaţie” – revista 

Incursiuni pedagogice – ISSN, Editura 3D ARTE, Iaşi; 

           -  2008 – publicare articol „Cum va trebui să fie profesorul mileniului III?” – Şcoala 

Modernă – publicaţie pentru dezvoltare profesională şi managerială în educaţie - Casa Corpului 

Didactic Neamţ; 

- 2008 – publicare carte „Formarea continuă a cadrelor didactice între dezirabil şi 
realizare”, cu referent ştiinţific în domeniu – Editura Curtea Domnească, Piatra-Neamţ; 

 
- 2003 – articol cu titlul „Arta de a fi manager”, publicat în  Apostolul, revistă editată de 

Sindicatul Învăţământ Neamţ 

Informaţii suplimentare  Simpozioane și conferințe 
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- 2020 – participare Simpozion și workshop online ”Metode didactice clasice și moderne”, 
organizat la Chișinău; 

- 2020 – organizare și participare Simpozion Național ”Practici educaționale de succes”  - 
Centrul de Excelență Eurotrading SRL, Ilfov; 

- 2020 – participare Conferință Națională ”Proiectarea lecției din perspectivă curriculară și 
managerială” - Casa Corpului Didactic Neamț; 

- 2019 – participare și organizare Conferință internațională „Motivated Students. Competent 
Teachers. Visionary Managers” – Asociația Managerilor Educaționali din județul Neamț; 

- 2019 – participare Conferința județeană ”Directorul de școală – roluri și competențe în 
educația secolului XXI” – organizatori Casa Corpului Didactic Neamţ,  Inspectoratul Școlar 
Județean Neamț, AMENT; 

- 2019 – participare și organizare Simpozion Național „Dimensiunea europeană a educației – 
drepturile copilului versus drepturile educatorului – de la teorie la practică” – Școala Gimnazială 
nr.5, municipiul Piatra-Neamț; 

- 2019 - participare Conferință internațională „Innovative approaches in education” – Școala 
Gimnazială ”Elena Cuza” Piatra-Neamț; 

- 2019 – participare Simpozion Județean ”Didactica matematicii – Ioan Zenenbisi” – organizat 
de Colegiul Național ”Petru Rareș”, municipiul Piatra-Neamț; 

- 2019 - participare Conferință internațională „ Building a positive school culture” – Asociația 
pentru educație și formare Bacău; 

- 2018 – participare Conferință internațională „ Critical and creative thinking in Erasmus plus 
projects” – Asociația pentru educație și formare Bacău; 

- 2017 - participare Conferință internațională „Inclusion.Challenges and Opportunities in 
Education” – University of Lower Silesia, Tolpa Primary School no.90 in Wroclaw, Poland; 

- 2016 – participare seminar international ”Management of Erasmus+ Projects” – Asociația 
pentru educație și formare Bacău; 

- 2016 – participare seminar international ”The impact of educational partnerships in the 
context of European cultural diversity  - examples of good practice Erasmus+”; 

- 2014 – participare la proiectul ”Un învăţământ performant bazat pe decizii fundamentale  - 
Strategii de valorificare a evaluărilor internaţionale privind rezultatele învăţării” – tipuri de teste 
TIMSS 

Informaţii suplimentare      - 16.04. – 17.04.2019 -  Certificate of attendance Transnational project meetings – Smart 
Aspirations Future Employment + Transnational Kickoff Meeting  - Nottingham, United Kingdom; 

     -  03.10. – 04.10.2017 - Certificate of attendance Transnational Project Meeting – Szkola 
Podstawowa, Wroclaw, Poland; 

     - 05.06. – 09.06.2017 - Certificate of attendance  Learning/Teaching/Training Activities – 
Escola de Practiques, in Carretera de Valls, Tarragona, Spain; 
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      - 26.05. – 27.05.2016 - Certificate of attendance transnational meeting ”CAPE:Careers Advice 
and Pathways to Employment” – Nicosia, Cyprus; 

      - 01.02. – 07.02.2015 - Certificate of attendance ”EFFECTIVE USE OF ICT IN EDUCATION” 
Erasmus+,  GEROS ONLUS – Istanbul, Turkey; 

   - 25.09. – 30.09.2011  - Certificate of participation ”The energy way: a path connecting cultures, 
a link forging Europe’s stake, a step to an European sustainable citizenship” – Lifelong Learning 
Programme Comenius School Partnership – School no.5, Piatra-Neamț, România; 

   - 03.04. – 09.04.2011 – Certificate of participation ”The energy way: a path connecting cultures, 
a link forging Europe’s stake, a step to an European sustainable citizenship” – Lifelong Learning 
Programme Comenius School Partnership – Milan, Italy; 

   - 21.08. – 27.11.2010 – Certificate of participation ”The energy way: a path connecting cultures, 
a link forging Europe’s stake, a step to an European sustainable citizenship” – Lifelong Learning 
Programme Comenius School Partnership – Bydgoszcz, Poland; 

  - 15.08. – 28.08.2010 – Certificate of attendance ”Management in Education: People and 
Quality” – Bell Teacher Campus, Homerton College, Cambridge, United Kingdom; 

  - 26.10. – 30.10.2005 - Certificate of attendance ”INDADQUAL”  - Comenius 1.3 – School no.5, 
Piatra-Neamț, România 

Referinţe şi persoane 
de contact 

dr. Ciprian Fartușnic, cercetător științific gradul 1 – Centrul Național de Politici și Evaluare în 
Educație 

 


