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INFORMAŢII PERSONALE HORGHIDAN IRINA-OANA 
 

 

 Str. Petru Rareș, nr. 2, bl. A1/39, Piatra Neamț, Jud. Neamț 

  +40749194745     

 irina.horghidan@isjneamt.ro 

Sexul feminin | Data naşterii 30.01.1980| Naţionalitatea româmă 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

 

COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

LOCUL DE MUNCĂ  ACTUAL Liceul de Arte ”Victor Brauner” Piatra Neamț – profesor pian 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț – Inspector Specialitate Arte 

2017-2019 Profesor metodist  

 

Inspectoratului Școlar Județean Neamț 

2009-2017 Profesor muzică instrumentală – pian 

Liceul de Arte ”Victor Brauner” Piatra Neamț, jud. Neamț 

Tipul sau sectorul de activitate didactic 

2003-2009 Profesor muzică instrumentală  

Liceul de Arte ”Ștefan Luchian” Botoșani 

Tipul sau sectorul de activitate  didactic 

2015-2017 Master – Managementul comunicării și relații publice   

 
 

Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați  

Managementul comunicării și relații publice  

                                                   

1998-2003 

Licențiat în Arte  

Facultatea de Compoziție, Muzicologie, Pedagogie muzicală și Teatru - 

Universitatea de Arte ”George Enescu” Iași   

Specialitatea pedagogie muzicală, profesor de muzică, profesor de instrument - 

pian 
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Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la conversaţie  Discurs oral   

Franceză A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 

Italiană B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 

 

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  

Competenţe 

organizaţionale/managerial

e  

▪ leadership: 

✓ am fost  responsabilă de o echipă de 10 persoane, fiind responsabilul 

Catedrei de pian din cadrul Liceului de Arte ”Victor Brauner” 

✓ Manager proiect/concurs  ”Carl Czerny” 

✓ Manager proiect Ateliere muzicale în colaborare cu Universitatea de Arte 

George Enescu Iași 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat  

Utilizator 

experimentat  

Utilizator 

independent  

Utilizator 

elementar 

Utilizator 

elementar  

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de profesor și 

metodist al Inspectoratului școlar 

Competenţe dobândite la 

locul de muncă  
▪ o bună cunoaştere a proceselor de evaluare (am fost membru în comisiile de 

evaluare la Olimpiada claselor III-VIII și a claselor IX-XII, în comișia de 

titularizare/suplinire în învățământ, în comisia de admitere în liceele vocaționale) 

▪ Coordonator și însoțitor al preșcolarilor/ școlarilor la Festivalul Regional cu 

participare Internațională „Cânt și joc moldovenesc” 2016, 2017, 2018, 2019 

▪ Coordonator și însoțitor al  școlarilor la Olimpiadele regionale și naționale de 

interpretare muzicală 
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Alte competenţe  ▪ Evaluator: 

-  Membru Comisii de admitere și evaluare – Probe de aptitudini la clasa I, 

a IV-a,  a IX-a 

- Membru Comisii de titularizare – probe practice 

- Membru în juriul concursului interjudețean de creație plastică „Sărbători 

de iarnă” ediția X, Vlădeni 2018-2019 

- Membru în juriul concursului interjudețean de creație plastică „Sărbători 

de iarnă” ediția IX, Vlădeni 2016-2017, 2017-2018 

- Membru în juriul Festivalului Județean de Teatru și Creație Plastică „Gh. 

Hrușcă” – sectiunea creație plastică, ediția a XIII-a, Vlădeni 2019  

-  Membru în juriul concursului interjudețean „Noelia Prisecaru” Focșani 

2018 

Conferinţe 

 

 

 

 

Simpozioane 

 

 

 

 

 

 

Distincții 

 

 

 

 

Programe 

 

 

 

 

 

Proiecte 

 

Cursuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificări 

✓ Conferința internațională ”Pedagogia pozitivă și succesul școlar” 

✓ Conferință internațională „ Exemple de bune practici din activitatea 

didactică” 

 

✓ Simpozion Național de didactică – „Curiculum la decizia școlii – 

perspective inovative” 

✓ Simpozion Național de didactică- „Modernitate și inovație în învățământul 

românesc” 

 

✓ Înscrisă în Registrul național al experților în managementul educațional  

✓ Diplomă de excelență cu ocazia Zilelor Municipiului Piatra Neamț, ediția 

2017, 2018, 2019 

 

✓ Program de formare continua – Manager proiect 

✓ Program de formare continua – Formare de formatori 

✓ Program de formare continua – Educația adulților 

✓ Program educațional „Să citim pentru mileniul III” 

 

✓ Proiect educațional „Muzică și poveste” 

 

✓ Curs – Metode moderne de predare a pianului 

✓ Curs măiestrie – Repertoriul pianistic – sursă de diversificare a 

tehnicii instrumentale 

✓ Curs – Metodistul – exemplu de profesionalism 

✓ AEL 

✓ Consiliere și orientare școlară 

✓ Metode moderne de predare a pianului 

✓ Repertoriul pianistic- sursă de diversificare a tehnicii instrumentale 

 

✓ Certificat de acordare a gradului didactic I, anul 2016  

✓ Certificat de acordare a gradului didactic II, anul 2011  

✓ Certificat de acordare a definitivării în învățământ, anul 2004 
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Permis de conducere   Categoria B 


