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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume ELENA PREDA 
Adresa Str. Mihai Viteazu` nr. 4, cod poştal 610615,  

localitatea Târgu Neamţ, România 
 

Telefon Telefon Fix 0233791510 Telefon Mobil: 0740250046 
Fax  

E-mail elena.preda@isjneamt.ro  
 

Nationalitate Româna  
Data naşterii  

Sex Feminin  

Locul de muncă 

 Domeniul ocupaţional         

Inspector școlar Istorie & Management instituțional – ISJ Neamț 
 

 Educație 

Experienţa profesională  
Perioada 2019 – doctorand Facultatea de Istorie – Universitatea „Ștefan cel Mare”           

            din Suceava 
2013-2014    Studii postuniversitare  

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filozofie,          
Institutul de Istorie Orală, Cluj-Napoca. 

 
2005/2007    Master- “Politici si management in educație”   
                     Facultatea de Psihologie si Științele Educației- Iasi       
 
1996             Absolvent al Universităţii Bucuresti – Facultatea de Istorie 

 
Perioada   Ianuarie 2006 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Inspector școlar  
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
o Inspector școlar Management instituțional 0,5 norma – 2010-prezent 
o Inspector școlar disciplina Istorie 0,5 norma – 2006-prezent 
o Purtător de cuvânt al ISJ Neamț – 2015-prezent 
o Inspector responsabil cu perfecționarea şi formarea cadrelor didactice 

2006-2010. 
o Membru in corpul național de experți în educație  
o Metodist 2006-prezent 
o responsabil cerc pedagogic directori si directori adjuncți 2006-prezent 
o formator CRED (formarea profesorilor de istorie) 
o formator/ consilier ARACIP 2012-2015 
o formator – Studierea Holocaustului 
o formator Istorie si didactica istoriei 
o Membru in Comisia Națională de organizare si evaluare a Olimpiadei de 

istorie – 2007 - 2018 
o diverse funcții in implementarea de proiecte locale, județene si naționale 

Activități:  
o analiza de nevoi şi organizarea formării continue pentru cadrele didactice 

din județul Neamț, 
o consilierea şi îndrumarea profesorilor de istorie,  
o monitorizarea şi controlul activității didactice în teritoriu arondat, 

mailto:elena.preda@isjneamt.ro
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o implementarea si promovarea de proiecte educaționale la disciplina 
Istorie, formare continua, management, educație interculturala si 
nondiscriminatorii  

o formarea directorilor si a directorilor adjuncți. 
 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Neamț, strada Lt. Drăghescu, nr. 4, Piatra Neamţ 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Educație  
 

  
Perioada  2005-2006 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct –Colegiul Național „Ştefan cel Mare” Târgu Neamţ  
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Consilierea, monitorizarea şi controlul activităţilor educaţionale 
Promovarea imaginii instituţionale 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Educaţie  
 

Perioada  2004-2006 
Funcţia sau postul ocupat Facilitator in cadrul Proiectului pentru învăţământul rural  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Formarea cadrelor didactice din mediul rural în vederea eficientizării 
parteneriatului şcoală-comunitate şi facilitarea scrierii proiectelor du finanţare 
europeană 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Educaţia 2000+ 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Educaţie  
 

Perioada  2000-2004 
Funcţia sau postul ocupat Responsabil cu perfectionarea cadrelor didactice 

 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
o Analiza de nevoi cu privire la formarea continuă a cadrelor didactice 
o Informarea cadrelor didactice cu legislaţia în domeniul formării continue 

şi monitorizarea formării resursei umane din cadrul unităţii şcolare 
o Identificarea de centre de formare 
o Realizarea bazei de date cu privire la formarea continuă a cadrelor 

didactice 
Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional „Stefan cel Mare” Tîrgu Neamţ 

 
Tipul activităţii sau sectorul de  

activitate 
FORMARE IN EDUCAŢIE 
 

Nivelul in clasificarea naţionala 
sau internaţionala  

Nivel naţional - calitatea de formator 
 
2015-2016 – formator județean in Proiectul „Istoria recentă a României. 
Pachet educațional pentru cursul opțional de Istorie recentă a României” – 
ID 142342 - POSDRU/153/1.1/S/142342 SMIS 52837 
 
2010-2013 – formator în Proiectul cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013   Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii 
economice şi dezvoltării  
societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea 
resurselor umane în educaţie şi formare profesională”. Titlul proiectului: 
COMPAS – Profesionalizarea carierei didactice- noi competenţe pentru actori ai 
schimbărilor în educaţie din judeţele Harghita şi Neamţ. 

 
2010-2013 – coordonator formare proiectul strategic RIFSE Reţea interregională 

de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar, implementat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

 
2008-2009 Programul „Abordări didactice în predarea istoriei” -100 ore/30 de 
credite profesionale transferabile 
 
2008-2009 –formator în cadrul Proiectului PHARE 2005-Programul de 
Coeziune economică şi socială- “Profesorul 2000+, Un profesionist al şcolii 
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moderne” 
 
2008- monitor pe implementarea componentei de Parteneriat şcolar din cadrul 
Proiectului Economia Bazata pe Cunoaştere 
 
2008-asistent local pe implementarea componentei de Parteneriat şcolar din 
cadrul Proiectului Economia Bazata pe Cunoaştere 
 
2006-2008 – Proiectul “Pentru o mai buna administrare în şcoli”  -Proiect co-
finanţat de Open Society InstituteEducation Support Program şi implementat 
de CEDU 2000+ Bucureşti în parteneriat cu Centrul Educaţional Pro 
Didactica, Chişinău, Republica Moldova 
 
2006-2008 formator “Predarea istoriei din perspectiva educaţiei 
democratice” 
Competenţe: 

• Curriculum național de istorie; 

• proiectarea activității de învățare; 

• metode active de predare;  

• instruire diferențiata;  

• utilizarea surselor istorice în predarea educației pentru cetățenia democratică 

• abordarea aspectelor controversate şi sensibile în predarea istoriei 
 
2005;2006; 2007- evaluator manuale școlare (P001, M006,M007)- piata libera  
Consiliul National pentru evaluarea şi difuzarea manualelor( MEdC) 

Aptitudini şi competenţe  Am competente in următoarele domenii: 

• Managementul resurselor umane; 

• Managementul schimbării;  

• Managementul comunicării;  

• Aspecte ale formarii continue a adulților/ c.d.;  

• Marketing educațional;  

• Managementul decizional si cultura organizațională;  

• Managementul evaluării adulților; 

Limba(i) maternă(e) ROMÂNA 

Limba(i) străină(e) franceza, italiana  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)B1  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba 
 

 F
.
B 

franceza B franceza B franceza B franceza B franceza 

Limba  F
.
B 

italiană F
B 

italiana B italiana S Italiana  S Italiana 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

✓ Competențe psihopedagogice, dovedite cu documente, pentru lucrul cu elevii 
și tinerii; 

✓ Experiență, dovedită cu documente, în campanii de informare în social 
media; 

✓ Experiență în relaționarea cu presa și cu mediul extern; 
✓ Competențe de marketing dovedite prin organizarea de evenimente culturale, 

profesionale și sociale; 
✓ Experiență de lucru în proiecte din fonduri europene nerambursabile. 

 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Utilizator TIC in scopuri didactice cu următoarele competente: 

• gestiunea fișierelor cu Windows Explorer; 

• utilizarea pachetului Microsoft Office (Word, Word Art, Excel, Power 
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Point);  

• utilizarea internetului; 

• expert ECDL 

Alte competenţe şi aptitudini   Sunt co-autor la publicatiile: 
1. ”We and our neighbours. The majority and the minorities in the recent 

history textbooks in Romania, Bulgaria and Hungary - With a case study: 

Republic of Moldova” (“Noi si vecinii noștri în manualele de istorie”), Editura 

Humanitas & Editura Educatia 2000+, Bucuresti, 2004. 

2. "Istoria Românilor"- Culegere de teste pentru clasa a VIII a Editura Alfa, 2004. 

3.”Istoria românilor” –îndrumător cronologic pentru examenele nationale” Editura 

Didactica si Pedagogica, R.A., București, 2006. 

4.”Ghid de pregătire Testare Națională-Istoria Românilor”-modele de rezolvare, 

Editura “Sigma”, 2007 

5. Ghidul părintelui bine informat, prof. Elena Preda, prof. Liliana Tarnauca, prof. 

Adina Margine, Colecția CEDU 2000+, 2009. 

6.Participare la realizarea unui volum ce prezinta abordări didactice multiple, la 

Conferința naţională Dimensiunea interdisciplinară şi metode active utilizate în 

învățarea istoriei şi a religiei, organizată la Cluj-Napoca în perioada 11-12 

septembrie 2009, de către Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, cu lucrarea 

Metode tradiționale versus metode moderne de predare-invatare. Studiu 

empiric. 

7. Identitate nemțeană, coordonator prof. Elena Preda si prof. dr. Daniel Dieaconu, 

Editura Universitară Bucureşti, 2012, ISBN 978-606-591-501-5 

8. Participarea la realizarea volumului Trecutul de lângă noi. Istoria orală a 

comunităților locale. Univ. Babeş-Bolyai. Facultatea de Istorie şi Filosofie, 

Institutul de Istorie Orala. – 2013. 

9. Membru in echipa coordonatoare pentru scrierea manualului de istorie “Legenda, 

traditie si istorie in Muntii Neamtului”, Ed. Cetatea Doamnei, Editura 

Universitara, 2011. 

10. Coordonator al echipei de realizare a proiectului Monografia județului Neamț – 

„Neamț- Ținutul tezaur” 

 
Alte competenţe: 
- membru fondator al Asociației Profesorilor de Istorie din România (APIR-CLIO)- 

afiliata EURO-CLIO(Asociația profesorilor de istorie din Europa) 

-Membru in Consiliul Director APIR-CLIO 

- Director executiv Fundația Culturală „Ion Creangă” 2008/nov- 2009 

- președinte Fundația Culturala „Ion Creangă”2009-2015 

- Implementare proiecte FCIC –Timpul lui Creangă /2008 si Identitate 

nemțeană/2012  

I. Implementarea/ colaborare  proiecte locale, regionale si nationale 

II. Stagii de formare:  



01.09.2020                                                                                             

5 

1. Prevenirea abandonului școlar la populația rroma (1998); (finantare PHARE) 

2. Dezvoltarea parentalității(2003);  

3."Suntem diferiți, dar egali" - nondiscriminare economică și intelectuală(2004); 

4. "Noi si vecinii noștri în manualele de istorie" - în cadrul programelor 

"Confidence building meansures" finantat de CONSILIUL EUROPEI si CEDU 

2000+ in perioada 2003-2004;  

5. Proiectul "Predarea Istoriei şi educaţia pentru cetățenia democratică în 

România" finantat de Ministerul Afacerilor Externe al Olandei prin programele 

MATRA - implementat de CEDU 2000+ si Euroclio (Asociatia Europenă a 

Profesorilor de Istorie)in perioada 2003-2006 ; 

 6. Proiectul "Ștafeta tinerilor pentru Europa" - Proiect finanțat de Uniunea 

Europeana, prin Programul de Micro-Proiecte - Fondul Europa (2005), implementat 

de Centrul "Educatia 2000+", organizatie independenta de politici, consultanta si 

servicii educationale;  

7. Facilitare în învăţământul rural in cadrul programului PIR (2004-2008) - prin 

MEC - Unitatea de management a proiectelor in invatamantul rural  

8.Proiectare proiect Comenius “Calitatea vietii adolescenților ” (parteneriat 

scolar Suedia-Franta-Romania-Grecia) 2005 

9.Experience transfer long distance learning N.RO/2004/93164/EX – 02.05-

15.05.2006 CO.EUR Roma Italia. (Leonardo da Vinci II) 

10. ”Dezvoltarea formării continue a personalului din învăţământul 

preuniversitar” PHARE 2004/016-772.04.01 din cadrul programului multianual 

PHARE „Coeziune economică şi socială” 2004-2006.  

11. Proiectul EuropeAid /121446/D/SV/RO 

PHARE  project: “Technical Assistance to support the National Centre for Staff 

Training in Pre-university Education” 

Stagii de formare pentru dezvoltarea capacitatii institutionale a CNFP, CRFP si 

membrii CSA- noiembrie 2006- iunie 2007 

12. Program de formare pentru formatorii în domeniul calităţii educaţiei. Proiectul 

strategic „Dezvoltarea sistemului național de management şi asigurare a calităţii în 

învăţământul preuniversitar” (ID 2984)-2009-2010 

13..Asistent coordonator formare regional în Proiectul cofinanţat din Fondul Social 

European prin Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007 – 2013   

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii 

economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” 

Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi 

formare profesională” 

Titlul proiectului: Profesionalizarea carierei didactice- noi competenţe pentru 

actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Harghita şi Neamţ 
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Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita, partener 1 ISJ Neamţ 

Număr de identificare al contractului:  POS DRU/87/1.3/S/62468 

Nr. de înregistrare al AMPOSDRU: D.G.A.M.P.O.S.D.R.U./E/6431 

14. Coordonator pentru judeţul Neamţ proiect strategic RIFSE Reţea 

interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar, implementat de Universitatea “Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi 2010-2013. 

15. Participare la Programul Leonardo da Vinci -  proiect LLP – Roma, Italia – 

2006 –CoEur. 

16. Participare la Seminarul pe tema Holocaustului pentru profesorii din 

Romania, Yad Vashem, Israel, oct. 2008 

17. Participare la Programul LLP- Comenius „Discovery Renaisssance Art in 

Florence” – Florenta- Italia, mai 2011. 

18. Participare la Programul LLP- Comenius, „Stars over Europe” – Volos – 

Grecia, septembrie 2013 

19. Participare la Programul LLP-Comenius, „Stars over Europe’ Feltre, Italia, 

mai 2014. 

Permis(e) de conducere  Deţin permis de conducere, categoria B, din anul 1993. 
 

Informaţii suplimentare  
 

Anexe  Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, daca este cazul (vezi instrucţiunile) 
 

 
 
 

 
 

Prof. Elena PREDA 

 

 


