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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 
2017-2020 - director adjunct Școala Gimnazială Elena Cuza Piatra Neamț 
2008- 2020- profesor titular Școala Gimnazială Elena Cuza Piatra Neamț 
2005-2008- profesor suplinitor Colegiul Național Gheorghe Asachi Piatra 
Neamț 
2004-2005- profesor suplinitor Colegiul Carol I Bicaz 
2001-2004- profesor suplinitor Colegiul National Calistrat Hogaș Piatra 
Neamț/ Colegiul National Gheorghe Asachi Piatra Neamț 

 

▪ Principalele activităţi şi responsabilităţi 
 

- activitate instructiv- educativă 
- membru al Corpului Național al Experților în Management Educațional 
- fondator si președinte al Asociației Sportive „Elena Cuza” 
- membru în: -  Consiliul de administrație al Școlii Gimn "Elena Cuza" 

                            -  Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Piatra Neamț  
                                          -  Comisia pentru proiecte și programe comunitare 
                               -  Comisia pentru curriculum  
         -  Comisia pentru prevenirea violenței, a faptelor de corupție și 
     discriminare în mediul școlar și promovării interculturalității 
                               -  Comisia pentru programe și proiecte educative  
                               -  Comisia Serviciului Informatic Integrat al Învățământului 
                               -  Comisia tehnica de prevenire si stingere a incendiilor; 
                               -  Comisia pentru promovarea imaginii scolii 

- coordonator SNAC  
- responsabil Cerc pedagogic disciplina educație fizică și sport 
- profesor formator (CRED, CCD) 
- profesor metodist al ISJ Neamț 
- membru al Consiliului consultativ al disciplinei în cadrul ISJ Neamț 
- membru al Comisiei pentru evaluarea și selecția resurselor educaționale 
deschise din cadrul Consiliului consultativ al disciplinei 
- vicepreședinte al Comisiei județene de atletism din cadrul Olimpiadei 
Naționale a Sportului Școlar- ISJ Neamț 
- membru în Comisia de organizare și desfășurare a inspecțiilor la clasă 
pentru concursul de titularizare în anii școlari 2013-2020 
- membru/vicepreședinte în Comisia de organizare și desfășurare a 
evaluării naționale la clasa a VIII-a, 2015-2020 
- membru/vicepreședinte în Comisia județeană de organizare și desfășurare 
a examenului   de bacalaureat, 2016-2020 
- membru în comisia județeană de organizare și desfășurare a examenului 

LOCUL DE MUNCA  
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA CUZA" PIATRA NEAMȚ  



de titularizare, 2017 
 
             EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 
- 2001- absolvire examen de licenta- Facultatea de Științe ale Mișcării, 
Sportului și Sănătății, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău 

 
COMPETENΤE PERSONALE   

  
        Limba maternă  - limba română  

 

- 2020- program de formare "CRED- Curriculum relevant, educație 
deschisă pentru toți. Formare nivel I", acreditat prin OM 3166/14.02.2019 
- 2020- curs "Competențe informatice în învățământ- CCD Neamț 
- 2019- curs "Utilizarea responsabilă a resurselor educaționale digitale"- 
cursuridigitale.ro  
- masterand- "Management educațional"- Facultatea de Științe ale 
Educației și Informatică, Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" Chișinău 
- 2018- curs internațional „Digitalization: Management tools and new 
curriculum management in education”- Sofia, Bulgaria 
- 2018- curs „Managementul performanței în instituții”- CCD Neamț 
-2018- curs „Manager al sistemelor de management al calității- CCD 
Neamț, Start2Perform Craiova 
- 2018- curs „Dezvoltarea competențelor de evaluare a lucrărilor scrise din 
cadrul examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar”- 
CCD Neamț 
-2018- curs „Dezvoltarea competențelor de evaluare necesare pentru 
examenele naționale de evaluare”- CCD Neamț 
-2017- curs „Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul 
preuniversitar”- CCD Neamț, ProeuroCons Slatina 
-2017- curs „Mentor”- CCD Neamț 
-2017- curs „Managementul inspecției școlare”- CCD Neamț 
-2017- curs „Motivația și mecanismele învățării”- CCD Neamț 
- 2016- curs "Formator"- CCD Neamț, Fundația „Școala Română de 
Afaceri” CCI Neamț 
- 2015- curs de formare continua "Management educațional"- Pro 
Management Educational – CCD Neamt, Asociația Egomundi Călărași 
- 2015- curs “Dezvoltarea competențelor de leader în management 
educațional” 
- 2015- program formare „Curs de limba engleza, cu elemente de noi 
tehnologii si valorificarea folclorului de artelor tradiționale (Thesaurus)”- 
CCD Neamț 
- 2015- curs “Concepte fundamentale in utilizarea calculatoarelor 
(NELPAE)”- CCD Neamț 
- 2015- curs “Șahul si beneficiile practicării lui”- ISJ/CCD Neamț  
- 2014- curs „Școala incluziva” – CCD Neamț 
- 2015- grad didactic I- Univ. “Vasile Alecsandri” Bacău/ DPPD  
- 2011- grad didactic II- Univ. “Vasile Alecsandri” Bacău/ DPPD 
- 2005-definitivare în învățământ- Univ. “Vasile Alecsandri” Bacău/ DPPD  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Limba engleza  B1/B2  B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 
 „Curs de limba engleză, cu elemente de noi tehnologii și valorificarea folclorului și 

artelor tradiționale (Thesaurus)”  



Competenţe de comunicare - bune competențe de comunicare dobândite prin experiența 
profesională și programe de formare 

 
 
Competenţe  
organizaţionale/managerială    - Abilități de leadership, capacitate decizională, spirit     

organizatoric, aptitudini de coordonare, lucru în echipă, spirit de 
evaluare și îmbunătățire, capacitate de mediere, monitorizarea lucrului 
echipei, capacitatea de a lua decizii în condiții de stres,  promptitudine, 
flexibilitate, etc. 
•  Aceste competențe organizaționale/manageriale au fost dobândite 

și îmbunătățite  prin training-uri, programe de formare și perfecționare 
sau prin responsabilitățile pe care le-am avut în cadrul instituțiilor de 
învățământ în care am lucrat sau în cadrul altor instituții/organizații.   

 
Competenţe dobândite la locul   
de muncă                                              - bun mediator, disponibilitatea pentru implicarea în activități socio- 

culturale, spirit de echipă, seriozitate, punctualitate, capacitate de 
sinteză și analiză, capacitatea de autoperfecționare, aptitudini 
administrative, etc. 

 
 

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 
Publicaţii - "Influențele educației fizice asupra formării deprinderilor și obișnuințelor de 

conduită morală și a însușirilor personalității"- Revista "Școala Modernă" ediția VII, 
ISSN 2069-4504 

 - "Managementul inovațiilor în instituțiile de învățământ"- Simpozionul Național 
"EDUCRATES", ediția a VI-a, 2019, ISBN 978-606-9086-03-2 

 - „Didactic capitalizations of morpho-functional and psychic peculiarities of 
gymnasium students”- International Symposium Volume-„Digitalization: 
Management tools and new curriculum management in education”,  Sofia, Bulgaria, 
2018 

- „Noile tehnologii în lecțiile de Educație prin șah”- Simpozion județean „Valorificarea 
mijloacelor IT în cadrul lecției”, ediția a II-a 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei Comunicare Creare de 

conţinut Securitate Rezolvarea de 
probleme 

 UTILIZATOR 
INDEPENDENT B2  

UTILIZATOR 
INDEPENDENT B2  

UTILIZATOR 
INDEPENDENT B2  

UTILIZATOR 
INDEPENDENT B2   

UTILIZATOR 
INDEPENDENT B2   

  

                                       Curs „Concepte fundamentale in utilizarea calculatoarelor” 
 ▪ folosirea softurilor specifice pentru elaborarea orarului la nivel de școală  
▪ folosirea softurilor, aplicațiilor și platformelor educaționale 
▪ o bună stăpânire a programelor de birou (procesor de text, calcul tabelar, software pentru 

prezentări) 

           Alte competenţe  - responsabilitate, profesionalism, spirit de inițiativa, corectitudine  
 

Permis de conducere  - categoria B 
 



- „Valorificarea didactică și educațională a particularităților morfo-funcționale și 
psihice ale elevilor din ciclul gimnazial”, Simpozionul regional „Dimensiunea 
europeană a educației prin abordări moderne ale formării profesionale”, ediția a III-a 

- „Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar”, Revista 
Eitura D’Art, ISBN 978-606-8842-54-7 

- „Management educațional-conducere sau gestionare”, Revista „Școala Modernă”, 
ediția XVI, Nr. 2, 2017 

- TITLUL CĂRȚII „Evoluția potențialului biomotric al elevilor de gimnaziu”, 2016, 
          ISBN 978-606-643-301-3 

 - „Pasiunea mea- Kaiacul”- Revista „Școala mea” editia XXIV decembrie 2014, 
ISSN 2247-1960 
o „Beneficiile șahului pentru copii”- Revista „Școala mea” ediția XXVI aprilie 

2016  ISSN 2247-1960 
o „Volunteer  for  life”- Revista „Școala mea” ediția XXVI aprilie 2016   
ISSN 2247-1960 

 
 

Prezentări  - Documentar (film) „Portret de artist”- Ediția I, 
INTERNAȚIONALĂ, Simpozion „Vatra românească- oameni și locuri”- ISBN 
978-973-0-18142-5 

- „Noile tehnologii în lecțiile de Educație prin șah”- Simpozion județean „Valorificarea 
mijloacelor IT în cadrul lecției”, ediția a II-a 

- „Valorificarea didactică și educațională a particularităților morfo-funcționale și 
psihice ale elevilor din ciclul gimnazial”, Simpozionul regional „Dimensiunea 
europeană a educației prin abordări moderne ale formării profesionale”, ediția a III-a 

 
Proiecte - coordonator proiect BNR, Scursala Regională Iași- Activități de ducație 

financiară- 2019-2021 
  - membru echipa de proiect Erasmus+ K2 "International Exchange for 

Inovation Within and Outside the Organization"- 2018-2020 
 - coordonator proiecte în parteneriat cu Agenția Națională Antidrog, CPECA 

Neamț: "Necenzurat", "ABC-ul emoțiilor", "Cum să creștem sănătoși" 
 - coordonator proiect în parteneriat cu ANITP, Centrul Regional Bacău-

"Spunem NU traficului de persoane"- 2019-2021 
 - participare proiect pilot initiat de MENCS–„Educație prin șah în 

învățământul preuniversitar” 
 - Coordonator proiect – voluntariat „Împreună zâmbim” în parteneriat cu 

Asociația „Luceafărul” P. Neamț, în perioada 2014-2020 
 - Coordonator proiect ViataEnergieRecreereDaruireEducatie 
 - Coordonator proiect „AMM3V” finanțat din fonduri ale Guvernului Norvegiei și 

cofinanțat de Ministerul Sănătății  
 - participare proiect premiat de MEN –„Voluntar în grădina lui Hogaș" 
 - participare proiect „Be smart, don’t start”  
 - participare proiect "Evul mediu recompus" 
 - participare proiect „Caravana ECOTIC” 
  
 

Prof. Ioana Nicoleta Antonovici 
Școala Gimnazială "Elena Cuza" Piatra Neamț 


