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INFORMAŢII PERSONALE Maria-Claudia Moroiu  
 

 Strada Biruinţei, nr.6, 610162 Piatra-Neamț (România)  

 0741023673     

 moroiuclaudia@yahoo.com  

Sexul Feminin | Data naşterii 12/09/1977 | Naţionalitatea română  
 

 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ   

 

                  13.11.1995-31.08.1996:    Profesor  limba  engleză, Școala Nr. 1 Costișa, Neamț 
                  01.09.1996-31.08.1997: Profesor  limba engleză. Școala Țibana, județul Iași 
                  01.09.1999-31.08.2004 :  Profesor  limba engleză. Școala Mărgineni, județul Neamț 
                  01.09.2004-31.08.2009:   Institutor la Școala Nr. 1 Costișa, județul Neamț 
                  01.09.201- 31.08..2012:  Profesor pentru învățământul primar, Școala Nr. 1 Piatra-Neamț 
 

 

LOCUL DE MUNCĂ  Inspector școlar general adjunct al IȘJ Neamț 

01.09.2012– Prezent  Profesor învăţământ primar și preșcolar - GRAD DIDACTIC I (2016) 

Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”, Piatra-Neamţ, strada Petru Rareş nr.26, 
telefon/fax : 0233/226079, E-mail: spiru_haret20022000@yahoo.com, 
Piatra-Neamț (România)  

Membru al Consiliului de Administraţie 

Membru în Corpul Național al Experților în Mangementul Educațional  

Formator al CCD Neamţ 

Responsabil al Cercului Pedagogic Nr.7 al învățătorilor/ institutorilor/ 
profesorilor învățământului primar , la clasa a II-a 

Coordonator al Cercului Pedagogic al  Învățătorilor 

Administrator teste naţionale învăţământ primar 

Utilizator aplicaţie de software educaţional  Ael și operator PC 

Responsabil al Comisiei pentru Prevenirea violenţei, a faptelor de corupţie 
şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii 

Membru al Comisiei pentru Curriculum 

Membru al Comisiei pentru îndrumarea programelor şi formaţiilor artistice 
reprezentative a Colegiului Tehnologic „Spiru Haret" 

01/09/2016–09/01/2017 Director adjunct 

Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”, Piatra-Neamţ, strada Petru Rareş nr.26, 
telefon/fax : 0233/226079, E-mail: spiru_haret20022000@yahoo.com, 
Piatra-Neamț (România)  

Membru al Consiliului de Administraţie 
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EDUCAŢIE ŞI 
FORMARE   
       
2015-2017                            Studii universitare de master “ Managementul Instituţiilor Educaţionale” 
                                              Universitatea ‚,Ștefan cel Mare’’ – Suceava, Facultatea de Științe ale          

Educației, Suceava (România) 
 

 

 

 

Vicepreşedinte al Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare 
metodologică a dezvoltării sistemului de control intern din cadrul Colegiului 
Tehnologic „Spiru Haret" 

Responsabil al Comisiei de alcătuire a orarului 

Responsabil al Comisiei de Inventariere a bunurilor materiale 

Responsabil al Comisiei pentru Prevenirea violenţei, a faptelor de corupţie 
şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii 

Membru al Comisiei de Proiecte şi Programe educative 

Membru al Comisiei pentru Curriculum 

Membru al Comisiei pentru îndrumarea programelor şi formaţiilor artistice 
reprezentative a Colegiului Tehnologic „Spiru Haret" 

 
2009–2011 Studii universitare de licență în Psihologie și Științe ale 

Educației 
 

Universitatea ‚,Ștefan cel Mare’’ – Suceava, Facultatea de Științe ale 
Educației, Suceava (România)  

Psihopedagogia elevilor din învățământul primar și preșcolar 

Didactica predării limbii române în grădiniță 

Jocul didactic desfășurat în clasa de elevi 

2000–2003 Colegiul universitar, Institutori – limba engleză  

Universitatea de Vest din Timişoara, Timișoara (România)  

Bazele teoretice şi metodologice ale activităţii didactice în învăţământul 
primar 

2004 Curs Operator P.C.  

S.C. “SOFTROM” S.R.L Craiova, Craiova (România)  

Iniţiere în vederea utilizării calculatorului 

Iniţiere în vederea utilizării suitei MS Office 2007 

Îmbunătăţirea modalităţilor de predare cu ajutorul mijloacelor TIC în cazuri 
speciale 

1991–1995      Studii liceale , Limbi clasice: greacă-latină  
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Liceul Teoretic ”Garabet Ibraileanu” Iași, Iași (România)  

 Cursuri de formare continuă 
 

 

Iunie 2019, participant la seminarul cu tema “Strategii de gestionare a 
cazurilor de absenteism” în cadrul Proiectului MADRE- Motivarea și 
Ameliorarea Responsabililor Educaționali POCU/73/6/6/107381 
Iunie 2019, participant la work-shop-ul “Formarea continuă, premisa 
viitorului” organizat de C.C.D. Neamţ 
Mai 2019, participarea la schimbul internațional de experiență în cadrul 
programului “Integrarea tinerilor specialiști în contextul școlii moderne”, 
organizat în parteneriat cu DGETS a Consiliului Municipal Chișinău 
Aprilie 2019, participant la Conferința județeană “Oportunități de acces pe 
piața muncii”, organizat de C.C.D. Neamţ 
Februarie-martie 2019, Curs de formare continuă “Metodist al IȘJ Neamt” 
Februarie 2019, Curs  Pilot în domeniul Imprimării 3D și Internetul 
Obiectelor 
Martie 2019, participant la seminarul de promovare a Proiectului 
POCU/74/6/18/107380-ȘTEFAN-Susținerea Transversală a Eduacației 
prin Acțiuni în Județul Neamț 
Iunie 2018, participarea la activități metodico-științifice, pe ateliere de lucru, 
cu tema” Optimizarea activităților de formare continuă la nivelul CCD 
Neamț” 
Decembrie 2018, participare la Conferința “Seară de poveste”, în cadrul 
Proiectului interjudețean “Colind de Crăciun”, organizat de Școala 
Generală Nr. 8 Piatra Neamț 
Noiembrie 2018, participare la Conferința Regională “Abordarea 
absenteismului și a abandonului școlar din perspectiva ecosistemelor 
sociale”, în cadrul Proiectului MADRE- Motivarea și Ameliorarea 
Responsabililor Educaționali POCU/73/6/6/107381 

Martie 2017, Curs “Strategii didactice de optimizare a actului didactic” 
organizat de C.C.D. Neamţ 

Martie 2017, Curs “Motivația și mecanismele învățării” organizat de C.C.D. 
Neamţ 

Noiembrie  2017, participant la Conferinţa Europeană TEACH FOR 
FUTURE 

Martie 2017, program de formare continuă „Motivaţia şi mecanismele 
învăţării" 

Martie 2017, program de formare continuă „Strategii de optimizare a 
actului didactic" 

Ianuarie 2017, participant la seminarul judeţean de formare „Dezvoltarea 
abilităţăilor de comunicare, de leadership, de lucru în echipă" organizat de 
C.C.D. Neamţ 

Noiembrie 2016, participant la seminarul de formare Sistemul de Control 
Managerial/ Intern: Documente specifice, organizat de C.C.D. Neamţ 
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Activivități ca formator: 
 

Noiembrie 2016, participant la seminarul de formare Sistemul de Control 
Managerial/ Intern:Noutăţi Legislative aplicabile începând cu anul 2015, 
organizat de C.C.D. Neamţ 

30 septembrie 2016, participant la Seminarul de formare"Performanţa-
cheia succesului organizaţiilor", organizat de Departamentul Regional de 
Studii pentru Managementul resurselor de apărare, Centrul NATO de 
educaţie şi instruire, în parteneriat cu CCD Neamţ 

Aprilie- decembrie 2015, participant la Proiectul de formare continuă 
"Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preprimar şi 
primar din mediul rural în sprijinul formării de competenţe cheie relevante la 
elevi", organizat de CCD Vrancea 

Anul şcolar 2014-2015, curs de formare continuă „Utilizarea Instrumentelor 
on-line în Educaţie" 

23.03.2015-21.04.2015, curs de formare continuă "Învăţarea bazată pe 
proiecte" 

28.02.2015-03.04.2015, curs de formare continuă "Managementul 
inspecţiei şcolare" 

Octombrie - noiembrie 2014, curs de Formator 

29.08.2014 - 18.10.2014, curs de formare continuă PRO MANAGEMENT 
EDUCAŢIONAL 

01.05.2014 - 14.05.2014, curs de formare „Metode eficiente de învăţare" 

15.08.2013 - 31.08.2013, program de formare continuă: "Origami şi 
aplicaţii folosind tehnica Quilling", "Cusaturi artizanale şi coasere de 
goblenuri " 

Februarie - mai 2012, program de formare continuă în sistem e-learning 

E - Universitaria (TIC) 

Decembrie 2012, program de formare continuă:"Organizarea 
interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor 
cheie la şcolarii din clasele I-IV" 

25.02 - 11.03.2012, program de formare continuă "Şcoala incluzivă" 

2011, co-autor al cărţii "Evaluarea în trei timpi" 

2008, program de formare continuă: Program de dezvoltare profesională 
pe baza activităţii proprii desfaşurate în scoală" 

  

 Grade didactice  

- 2016 - obţinerea gradului didactic I în învăţământ 

- 2012 - obţinerea gradului didactic II în învăţământ 
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2014- în prezent -responsabil pe clasă al Cercului Pedagogic al Învățătorilor 
2017- în prezent -coordonator al Cercului Pedagogic al Învățătorilor 
2016- 2017 -formator curs prioritar M.E.N., prin Casa Corpului Didactic Neamț 
  Definitivat  2016-2017 
 
2017-2018 - formator al Casei Corpului Didactc Neamț, curs Modalități și strategii de 

abordare a Educației emoționale 
 
2017- 2018 - formator al Casei Corpului Didactc Neamț, curs Valorificarea activităților      

 

COMPETENŢE 
PERSONALE   
 

 

 

 

 
2016-  2018 
2018- în present 
2018- în prezent 
 
 

educative și extrașcolare 
-  formator Casa Corpului Didactic Neamț,, cu experiență în predare și 
formare. 
-  formator Casa Corpului Didactic Neamț,, în cadrul Proiectului 
MADRE- Motivarea și Ameliorarea Responsabililor Educaționali 
POCU/73/6/6/107381 
-profesor metodist al  IȘJ Neamț 

 

Limba(i) maternă(e) română 

  

Alte limbi străine 
cunoscute 

ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

franceză C1 B2 A2 B1 B2 

engleză A2 A2 A1 A1 A1 

  
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - 
C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 

Competenţe de 
comunicare 

Excelente abilităţi de interacţiune cu copiii și adulții dobândite prin 
activitatea de profesor și  ca formator al CCD Neamț, comunicare eficientă 
pe cale ierarhică dobândită prin activitatea de director adjunct 

Competenţe 
organizaţionale/ 
manageriale 

Experienţă a managementului instituțional și educațional  

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Competenţe dobândite la 
locul de muncă 

Spirit de echipă și experienţa muncii în echipă dovedite prin participarea la 
proiecte practice şi de cercetare, făcând parte din echipe de proiect pentru 
diferite activități 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea 
de probleme 

 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

elementar 
Utilizator 

elementar 

 Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

Permis de conducere B 

 Referinţele pot fi furnizate la cerere. 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

