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INFORMAŢII 
PERSONALE 

Ana-Maria Zăloagă 

 

 

 Tudor Vladimirescu, 21/38, Roman, Neamţ, România 

   0767207221 

 anamariazaloaga@yahoo.com 

 
 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 

 
  

LOCUL DE MUNCĂ  
 

 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț, inspector școlar 
Colegiul Național  „Roman-Vodă”, Roman, profesor dr. 
 

01.09.2020-prezent 

 

 

 

 
 

01.09.2015-31.08.2020 

Profesor de limba şi literatura română 
Colegiul Național  „Roman-Vodă”, Roman, str. Mihai Eminescu, nr. 4 
Organizarea şi realizarea activităţilor de învăţare 
Participarea la acţiuni complementare activităţii de învăţare 
Educaţie, învăţământ preuniversitar 
 
Director 
Colegiul Tehnic „Miron Costin”, Roman, Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 268, www. 
ctmcroman.ro 
Conducerea executivă a unităţii de învăţământ 
Educaţie, învăţământ preuniversitar 
 

01.09.2008-31.08.2020 Profesor de limba şi literatura română, responsabil al arei curriculare Limbă şi 
comunicare 
Colegiul Tehnic „Miron Costin”, Roman, Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 268, www. 
ctmcroman.ro 
Organizarea şi realizarea activităţilor de învăţare 
Participarea la acţiuni complementare activităţii de învăţare 
Educaţie, învăţământ preuniversitar 
 

01.09.2007-31.08.2008 Profesor (detaşat) de limba şi literatura română 
Colegiul Tehnic „Petru Poni”, Roman, Neamţ, Bd. Republicii, nr.1-3, www.ctppr.ro 
Organizarea şi realizarea activităţilor de învăţare 
Participarea la acţiuni complementare activităţii de învăţare 
Educaţie, învăţământ preuniversitar 
 

01.09.2003-31.08.2007 Profesor de limba şi literatura română, responsabil al arei curriculare Limbă şi 
comunicare, responsabil educativ, membru al Consiliului de administraţie 
Şcoala Gimnazială cu cls. I-VIII Hîrtoape, Vânători, jud. Iaşi 
Organizarea şi realizarea activităţilor de învăţare 
Participarea la acţiuni complementare activităţii de învăţare 
Educaţie, învăţământ preuniversitar 
 
 

 

mailto:anamariazaloaga@yahoo.com
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

01.06.2020-30.07.2020 

 

 

 

 

01.03.2020-02.09.2020 

                  

 

 
 

01.03.2020-30.04.2020 

                  
 

24.01.2020-29.02.2020 

  

01.03.2019-10.04.2019 

 

 

 

01.07-31.07.2019 

 
 

15.03-18.03.2018 

 

 
 

 

 

 

16.02-09.03.2018 

 

 

 

                           18.01-25.01.2018 

 

 

                            10.03-12.03.2018 

 
 

 

                          25.10-28.10.2017 

 
 

 

 

                          20.08-26.08.2017 

 

 

 
 

22.10-07.12.2017
 

 

 

 

08.01-15.01.2016 

 

 

                            05.01-07.01.2016 

 
 

01.04-05.04.2016 

Curs acreditat: Evaluarea cadrelor didactice din perspectiva 
contextelor profesionale didactice și a inspecției școlare 
Asigurarea cadrului legal. Managementul activității didactice. Strategii și metode de 
evaluare 
CCD Bacău 

Curs acreditat: Modernizarea procesului de predare-învățare-
evaluare centrat pe formare de competente (competente XXI) 
Asigurarea cadrului legal. Managementul activității didactice. Strategii și metode de 
evaluare 
A.N.M.E.D.E.P 

Curs acreditat: CRED - Curriculum relevant, educație deschisă 
pentru toți – Formarea formatorilor 
Curriculum. Programe școlare. 

Erasmus+: Problem Solving and Decisional Management  
Barcelona, Dorea Educational 
Curs acreditat: Fenomenul violenței, de la delimitări conceptuale la 
prevenire și intervenții eficiente 
Asociația Catharsis 
Cunoașterea personalității elevilor. Metode și strategii d eprevenire. Cadrul legal 

Youung Digital Leaders 
GEYC București 
eLearning, training, digital natives, strategii și metode inovative 

Program pentru cadrele didactice care fac parte din comisiile de 
organizare și desfășurare a probelor în profilul posturilor 
CCD Neamț 
Asigurarea cadrului legal. Managementul activității didactice. Metodologia cadru 
privind mobilitatea personalului didactic 

Educația pentru dezvoltarea durabilă  
CCD Neamț 
Dezvoltarea durabilă, modalități de abordare a tematiciii prin metode activ-
participative, competențe de predare a educației durabile  

Curs de formare a diriginților/consilierilor școlari  
CCD Neamț 
Cunoașterea personalității elevilor. Dezvoltarea în planul carierei 

Curriculum centrat pe competențe. Introducere în abilitare 
curriculară 
ISE București 
Designul activităților extrașcolare. Marketingul activităților extrașcolare 
Cursul de formare regional în domeniul participării și propriei  
organizări a tinerilor romi 
Consiliul Europei 

Predau educație media-Laboratorul de educație și 
cultură media 
Centrul pentru Jurnalism Independent, Romanian American Foundation 
Educație media. Rolul mass media. Accesarea informației. Instrumente media. Integrarea media 
literacy la clasă 

Managementul performanței în instituții  
CCD Neamț 
Conducere, îndrumare, control, management și leadership în educație 

Managementul activităților extrașcolare 
CCD Neamț 

Comunicarea emoțională-componentă a inteligenței emoționale 
CCD Neamț 
Comunicarea emoțională. Tehnici. Inteligența emoțională 
Manager                                                                                 Cod COR 112029 

  

TSI Consultanţă&Training SRL, Bucureşti 
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Urmărirea aplicării normelor de protecţia mediului; Stimularea unor relaţii de muncă eficace; 
Organizarea activităţilor specifice domeniului coordonat; Monitorizarea implementării strategiei; 
Marketingul activităţilor derulate; Asigurarea calităţii activtăţilor din cadrul structurii coordonate 

01.04-05.04.2016 

 

 

 

Curs de formare: Managementul riscului. Riscuri şi vulnerabilităţi la 
corupţie în administraţia publică locală 
TSI Consultanţă&Training SRL, Bucureşti  
Managementul riscului, strategii anticorpuţie, factori, identificare vulnerabilităţi 

10.01-30.04.2016 

 

 

Mentorat. Strategii și inovare ,  

Info Educaţia SRL Iaşi 
Strategii de proiectare, evaluare, instrumente, practici educaţionale 

01.02-30.03.2016 

 

 

12.09-06.10.2016 

 

Curs de perfecţionare: Managementul activităţilor extraşcolare ,  

Casa Corpului Didactic Neamţ 
Strategii şi metode, practici educaţionale, proiectare 

Asigurarea eficienței managementului educațional în unitățile de învățământ 
Fundația cultural-umanitară Henri Coandă, Oradea 
Legislație, management, evaluarea internă a calității 

13-14.08.2015 Sesiune de instruire: Societatea civilă şi sectorul ONG 
Fundaţia Corona, Iaşi 
Societatea civilă, sectorul ONG, leadership 

01.09.-30.12.2015 
 
 

 

Formare continuă: EVRO. P7: Instrumente TIC care pot fi folosite în 
evaluare  

,  

Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Litere 
Evaluarea eficientă, Aplicaţii TIC, Soluţii TIC on-line pentru gestionarea procesului didactic 

10.01-05.02.2015 Formare: (Digitaledu) Abordări bazate pe proiecte 
iTeach, Fundaţia Institutul pentru educaţie, Bucureşti 
Metoda proiectului 

22.01-28.02.2015 
 
 
 
 

Curs de formare: Diversitate şi dialog intercultural 
Institutul Intercultural, Timişoara 
Principii şi metode ale educaţiei interculturale, Modalităţi de autoanaliză în contexte interculturale, 
Implementarea cunoştinţelor în crearea unui plan de lecţie 

01.01-12.01.2015 Curs de formare: Introducerea în utilizarea instrumentelor Google 
iTeach, Fundaţia Institutul pentru educaţie, Bucureşti 
Instrumente on-line, Excel 

21.01-08.02.2015 

 

 
 

Program de formare: Dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor în 
contextul educaţiei durabile   

,  

Fundaţia Pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Bucureşti 
Educaţia nonformală, informală, dezvoltare durabilă – strategii, practivi, metode etc. 

27.01-28.02.2014 

 

 

Formarea metodiştilor ISJ Neamţ – Limba română  ,  

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, Casa Corpului Didactic Neamţ 
Strategii de proiectare, evaluare, instrumente, practici educaţionale 

09.03-15.05.2014 

 

 

 
 

18.03-19.07.2014 

 

Manager, Pro Management educaţional 
Casa Corpului Didactic Neamţ, Asociaţia Egomundi 
Managementul organizaţiei şcolare, managementul resurselor în instituâţiile de 
învăţământ, managementul curriculumului, managementul carierei, legislaţie şi 
deontologie în învăţământ, decizie şi previziune în educaţie 

Pregătirea cadrelor didactice pe tematici europene 
Institutul European de Educație 
Curriculumul Naţional, utilizarea metodelor și strategiilor adecvate 
particularităților elevilor, accesarea diverselor surse de documentare, 
principalele politici europene, oportunități de programe educaționale 
europene. 

,  

25-28.11.2013 
 
 
 

Stagiu de formare în străinătate: Transmission de la memoire de 
l’Holocauste et prevention des crimes conre l’humanite: une 
approche transversale 

 

Consiliul Europei, Memorial de la Shoah Paris, Franţa 
Gestionarea conflictelor, competenţe transversale, predarea interdisciplinară, practici pedagogice 
europene, politici europene de învăţare 
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02-27.04.2013 

 

 

 

Curs de formare: Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al 
curriculumului naţional   

 

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Bucureşti 
Proiectarea, implementarea şi evaluarea Curriculumului Naţional (planuri-cadru de învăţământ, 
programe şcolare); Abilitarea cadrelor didactice în privinţa problematicii specifice Curriculumului 
Naţional 

29.04-02.05.2013 

 
 

Formarea responsabililor de cercuri pedagogice şi comisii metodice  

Inspectoratul Judeţean Neamţ, Casa Corpulu Didactic Neamţ 
Leadership, comunicare şi colaborare, elaborarea documentelor specifice, management educaţional 

01.04-30.05.2010 Formare continuă: Predarea inovativă a limbii române în societatea cunoaşterii 
Casa Corpului Didactic Cluj 
Curriculum: proiect, proces, produs; Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţii didactice; 
Aplicarea startegiilor de comunicare didacctică, pedagogică şi educaţională; Aplicarea metodelor 
moderne în procesul de predare-învăţare-evaluare; Aplicarea în activitatea didactică a modalităţilor de 
lucru în echipă; Utilizarea softurlor educaţionale în proiectarea activităţii didactice; Utilizarea metodelor 
interactive în scopul trasnbferului de cunoştinţe dintr-un domeniu în altul 

01.06-30.07.2013 Formare continuă: Dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii 
diferenţiate a elevilor 
Casa Corpului Didactic Cluj 
Instruirea diferenţiată, metode, tehnici, resurse; Instruirea diferenţiată a elevilor pentru obţinerea de 
performanţe înalte; Instruirea diferenţiată a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale 

22.03-31.03.2013 

 

 

 

Formare continuă: Instrumente on-line pentru educaţie  ,  

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Elemente de tehnologia informaţiei şi calculatoare, Didactica specialităţii, Platforme e-learning, 
Tehnologii mobile în învăţare 

27.03-03.04.2013 

 

 

Formare continuă: Tehnici de dezvoltare a competenţelor de lectură 
Inspectoratul Judeţean Neamţ, Casa Corpulu Didactic Neamţ 
Competenţe transversale, Tipuri de lectură, Etapele lecturii, Evaluarea lecturii 

10.01-20.02.2013 

 

 

 

Formare continuă: Utilizarea tehnicilor şi instrumentelor multimedia 
în activitatea didactică 

 

Inspectoratul Judeţean Neamţ, Casa Corpulu Didactic Neamţ 
Elemente de tehnologia informaţiei şi calculatoare. Instruire asistată pe calculator. Tehnici de 
procesare imagini şi text etc. 

01.10.2011-31.08.2013 

 

 

 
 

Conversie profesională, program de formare la nivel postuniversitar, 
Limba engleză – 4 semestre 
Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Litere  
Cunoştinţe fundamentale de specialitate: Istoria limbii şi literaturii engleze, Fonetică şi fonologie, 
Lexicologie, Morfologie, Sintaxă, Literatură engleză, Didactică etc. 

21.01-26.02.2012 Formare continuă: Disciplinarea pozitivă 
Casa Corpului Didactic Neamţ, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ 
Metode şi strategii de lucru cu elevii 

01.10.2009-30.09.2012  

 
 

Doctor în filologie, Excelent - Summa cum laude ,  

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, România, Şcoala Doctorală de Studii Filologice, Facultatea  de  Litere 
Managementul cercetării ştiinţifice, Poetică, Stilistică etc. 

01.02-30.03.2011 

 

 

Formare continuă: IntelTeach elements: Abordări bazate pe proiecte ,  

Centrul pentru inovare în educaţie, Intel Corporation 
Inventar de strategii şi metode moderne, bazat pe proiect ca mijloc de învăţare, soft educaţional 

01-30.11.2011 
 
 
 

Formare continuă: Evaluarea în şcolile secolului XXI    

Centrul pentru inovare în educaţie, Bucureşti  
Proiectarea şi realizarea activităţilor evaluative. Strategii de evaluare. Metode moderne, alternative de 
evaluare. Forme de evaluare 

10.01-20.02.2011  

 
Curs de formare: Introducere in eTwinning  

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, eTwinning, Iteach 
Realizarea de proiecte, parteneriate educaţionale în spaţiul virtual, utilizarea tehnologiei moderne şi 
inserarea resurselor TIC în demersul educativ 

01.30.12.2011  

 

 

 

Curs de formare: Proiecte internaţionale de colaborare educaţională  

Centrul pentru inovare în educaţie 
Realizarea de proiecte educaţionale. Identificarea şi selectarea partenerilor. Strategii de colaborare şi 
comunicare. 
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01.10.2010-30.03.2011 

 

 

Curs de formare: Profesorul-creator de soft educaţional 
SIVECO România 
Proiectare, realizare şi implementare de soft educaţional 

21.01-28.02.2011 

 

 

 

Curs de formare: Dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor  

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile 
Identificarea abilităţilor de viaţă necesare integrării active a formabilului în societate şi potenţarea lor, 
identificarea aptitudinilor, tiparelor comportamentale, elaborarea unui program de dezvoltare a 
abilităţilor de viaţă şi implementarea lui. 

31.10-06.11.2010 

 

 

 

 

Stagiu de formare în străinătate: Teaching and Learning Strategies 
using Drama and Games   
Interacting Madrid. Comenius individual grant, Dublin, Irlanda 
Managementul clasei, inventar metodologic interactiv, strategii de predare-învăţare bazate pe 
empatie, joc şi dramatizare 

21.07-04.08.2010 
 
 
 

Stagiu de cercetare în străinătate - doctorat 
Universitatea Konstanz, Germania, susţinere financiară din partea Asociaţiei E. Lozovan din 
Danemarca 
Cercetare universitară (traductologie, poetică, semiotică, folclor, lingvistică etc.) 

15-16.05.2010 

 

 

 

Formare: Strategii de prevenire a violenţei în şcoală. Tinerii 
împotriva violenţei  

 

Fundaţia „Salvaţi copiii”, MECTS, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 
Metode, strategii, tehnici de identificare a formelor de violenţă şi de prevenire a violenţei în mediul 
educaţional 

22-23.05.2010 

 

 

 

Curs de formare: Identificarea şi adresarea nevoilor emergente ale 
copiilor din România 

 

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în parteneriat cu Children of Slovakia Foundation 
(Slovacia) şi International Child Development Initiatives – Olanda 
Identificarea nevoilor emergente ale tinerilor şi managementul acestor nevoi (strategii, tehnici de lucru, 
consiliere etc.) 

01.04-30.05.2010 

 

 

 

Curs de formare: Educaţie interculturală  

Casa Corpului Didactic Neamţ 
Metodologii, mijloace şi forme ale realizării educaţiei interculturale. Forme de evaluare a educaţiei 
interculturale, competenţe de comunicare, medierea conflictelor etc. 

01.03-30.04.2010 

 

 

 

Formator COR  241205,  

Info Educaţia Iaşi, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Consiliul Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
Conceperea unui program de formare pentru adulţi, pregătirea formării, realizarea activităţilor de 
formare, marketingul formării, proiectarea programelor de formare, evaluarea, revizuirea şi asigurarea 
calităţii programelor şi a  stagiilor de formare 

10.02-30.04.2010 

 

 

 

Curs de formare: Intel Teach – Instruire în societatea cunoaşterii 
SIVECO România 
Predarea cu ajutorul metodei proiectului (blog, pagină wiki, publicaţie, prezenatare Power Point) şi cu 
integrarea tehnologiei 

01-30.04.2010 

 

 

Curs de formare: Învăţarea bazată pe proiecte  

Casa Corpului Didactic Neamţ 
Inventar metodologic modern, bazat pe proiect ca mijloc de învăţare, soft educaţional 

19.11-03.12.2009 

 

 

 

Curs de formare: Strategii de lucru pentru copiii cu probleme 
comportamentale şi hiperactivitate 
Casa Corpului Didactic Neamţ 
Conceperea unui plan de lucru (obiective, strategii, metode) pentru copiii cu hiperactivitate 

29.05-10.07.2009 

 

 

 

Manager proiect COR 241919,  

S.C. Super Profesie SRL, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Consiliul Naţional de 
Formare Profesională a Adulţilor, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului  
Managementul proiectului, strategii, riscuri 

07-12.08.2007 

 

 

Curs de formare definitivat  

Centrul de Limbi Străine şi Formare Continuă, Iaşi 
Literatura română, Didactică, Metodică etc. 

28.01-26.02.2006 

 

Curs de formare: Managementul activităţilor de consiliere şi 
orientare în carieră 
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COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

 
 

Casa Corpului Didactic Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 
Autocunoaştere şi dezvoltare personală, Comunicare şi abilităţi sociale, Managementul informaţiilor şi 
al învăţării, Planificarea carierei, Calitatea stilului de viaţă 

01.09.2003-31-08.2005 

 

 

Masterat, filologie, Culturologie slavă   

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, România, Facultatea de Litere 
Imagologie, Traductologie, Cultură şi civilizaţie, Literatură etc. 

01.20 2004-31.08.2005 

 

 

Stagiu de formare în străinătate – 12 luni: Socrates-Erasmus, 
Master 

 

Universitatea Konstanz, Germania (anul al II-lea de masterat) 
Traductoogie, Stilistică, Literatură comparată etc. 

01.10.1999-31.08.2003 

 

 

 

Licenţă, Limba și literatura rusă- Limba și literatura română 
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere 
Cunoştinţe fundamentale de specialitate: Istoria limbii şi literaturii române, Istoria limbii şi literaturii  ruse, 
Fonetică şi fonologie, Introducere în filologie, Folclor, Sintaxă, Tehnica cercetării ştiinţifice, Civilizaţie 
rusă, Teoria literaturii, Lexicologie, Morfologie, Gramatică istorică a limbii române, Dialectologie, 
Gramatică comparată,  Istoria limbii române literare, Stilistica limbii române, Literatură comparată, 
Psihologie, Pedagogie, Educaţie interculturală, Tehnici de muncă intelectuală etc. 

Limba(i) maternă(e) Limba română 

 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba engleză C1 C1 C1 C1 C1 

 Diplomă de conversie profesională, program de formare la nivel postuniversitar 

Limba rusă C2 C2 C2 C2 C2 

 Diplomă de licenţă 

 

Competenţe de comunicare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

 
Foarte bune competenţe de comunicare în limba română şi în limba engleză, dobândite prin 
specificul studiilor de licenţă şi de conversie profesională, prin participarea la diferite cursuri de 
formare (Consiliere şi orientare, Managementul activităţilor de consiliere şi orientare în carieră, 
Managementul proiectelor, Pro Management Educaţional), dar şi la locul de muncă, lucrând cu 
copii cu vârsta între 11 şi 19 ani, ori participând la stagii de formare în străinătate (Dublin, Paris, 
Konstanz). 
Competenţe interculturale şi de comunicare asertivă, dobândite prin absolvirea cursului de 
Educaţie interculturală, organizat de către Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, precum şi a 
cursului omonim organizat de CCD Neamţ, a cursului Formare în domeniul prevenirii şi 
combaterii violenţei în mediul educaţional etc. 
Competenţe de comunicare eficientă în spaţiul public, în urma experienţei de director de 
unitate şcolară, prin prisma interviurilor şi a emisiunilor radio-tv, dar şi în calitate de membru 
al mai multor comisii din unitate, prin lectorate cu părinţii, sesiuni informativ-formative în 
cadrul ariei curriculare Limbă şi comunicare.  
 
Competenţe de leadership, dobândite prin absolvirea unor programe de formare (Manager, 
Managementul riscurilor, Manager proiect, Formator, Mentor), dar şi prin specificul funcţiei de 
director al unităţii şcolare (2015-2020), de responsabil al ariei curriculare Limbă şi comunicare, în 
perioada 2009-2015, sau prin rolul de coordonator al mai multor proiecte educaţionale locale 
(Şcoala de vară), de voluntariat (Fii voluntar, fii implicat!), naţionale (Concurs naţional epistolar 
Homo ludens, Concursul Naţional de Creaţie şi Interpretare Act-Art, Euro-Chantiers: Crearea de 
programe de educaţie pentru dezvoltare). 
Bune competenţe organizaţionale, rezultate atât prin stagiile de formare abslovite (Proiecte 
internaţionale de colaborare educaţională, Abordări bazate pe proiecte, Învăţarea bazată pe 
proiect), cât şi prin implementarea unor proiecte pilot (Euro-Chantiers: Crearea de programe de 
educaţie pentru dezvoltare), prin participarea la proiecte diverse: educaţionale (reuniuni de lucru şi 
mobilităţi în cadrul proiectelor Comenius, Erasmus), de cercetare ştiinţifică (eDTRL – Dicţionarul 
tezaur al limbii române). 
 
 



  Curriculum Vitae                                                                                            Ana-Maria Zăloagă 

Pagina 7 / 10  

 

 

 

 

 Scrieţi competenţele organizaţionale/manageriale. Specificaţi contextul în care au fost acestea 
dobândite. De exemplu: 

• leadership (în prezent, sunt responsabil/ă de o echipă de 10 persoane) 

  
Aptitudini de organizare şi de moderare dobândite prin cursul Tehnici de muncă intelectuală, 
organizat de către Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Litere, Iaşi. Bune competenţe 
colaborative şi manageriale, probate ca formator în cadrul unor sesiuni de lucru cu membrii 
ariei Limbă şi comunicare, ca formator extern al CCD Neamț, ca responsabil de cerc 
pedagogic în perioada 2013-2019, în ipostaza de profesor-metodist (2013-2020), de 
membru al Consiliului consultativ al disciplinei la nivelul judeţului Neamţ (2013-2020) şi al 
Consiliului consultativ al directorilor de unităţi şcolare din judeţul Neamţ (2015-2018). 

 

Competenţe dobândite la locul 
de muncă  

Competenţe de mediere a situaţiilor conflictuale, dobândite în urma îndrumării mai multor colective 
de elevi de gimnaziu şi de liceu. 
Adaptabilitate la particularităţile elevilor, dobândite prin lucrul cu elevii, precum şi prin urmarea 
cursului Identificarea şi adresarea nevoilor emergente ale copiilor din România (proiect Leonardo 
da Vinci) ori a activităţii de perfecţionare Formare în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în 
mediul educaţional (Fundaţia „Salvaţi copiii”, MECTS, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei). 
Abilităţi de a lucra în echipă, dezvoltate prin diferite proiecte educaţionale la care am participat în 
calitate de membru (Comenius multilateral – Waterholic, Erasmus KA101, Motivație pentru 
educație) sau de organizator/coordonator (Fundaţia „Salvaţi copiii”, AEPADO Bucureşti, GEYC 
Bucureşti), precum şi prin participarea activă în cadrul comisiilor de lucru din şcoală. 
Competenţe de lucru cu copiii capabili de performanţe înalte, prin colaborarea, ca profesor lector, 
cu Centrul Judeţean de Excelenţă Neamţ, 2011, 2015-20. 
Competenţe de lucru eficient în echipă, de sinteză şi de analiză, ca responsabil şi membru al mai 
multor comisii de lucru la nivelul unităţii şcolare (Consiliul de administrație, Consiliul pentru 
curriculum, Comisia de promovare a imaginii unităţii şcolare etc.). 
 
 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 

 1. Intel Teach – instruire în societatea cunoaşterii – SIVECO România 
2. Învăţarea bazată pe proiect – CCD Neamţ 
3. Instrumente on-line pentru educaţie –  Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
4. Profesorul – creator de soft educaţional – SIVECO România 

Alte competenţe  Coordonarea şi consilierea echipelor de proiect de la nivelul unităţii şcolare pentru scrierea de 
proiecte educative, de tip Comenius, Erasmus+, de voluntariat, educaţionale. 
Capacitate de sinteză şi analiză. 

Permis de conducere  

 

 

Publicaţii 

 

B 

 

 
In extenso în volume ale unor conferinte internationale 
• Legile timpului şi ale limbii în concepţia lui Velimir Hlebnikov, în Adriana Chiriacescu, Elena 
Museanu, Crossing Boundaries in Culture and Communication, nr. 2, Editura Universitară, Bucureşti, 
2011, pp. 188-193, ISSN 2248-2202; 
• Le mythe de l’éternel retour dans la création de Khlebnikov, în coord. Claudia Costin, Victor-Andrei 
Cărcăle, Mircea A. Diaconu, Omul şi mitul. Fiinţa umană şi aventura spiritului întru cunoaştere. 
Dimensiune mitică şi demitizare. Ediţia a IV-a, Edit. Univ. Ştefan cel Mare, Suceava, 2011, pp. 53-56, 
ISSN 1843-7087; 
În reviste internaţionale, cotate B+ 

•  Incursiune în avatarurile hlebnikoviene: Ra-Razin-Logos, în Acta Iassyensia Comparationis, 9/2011, 
Iaşi, 2011, pp. 338-346, http://www.literaturacomparata.ro/Site_Acta/Old/acta9/tipel_9.2011.pdf 
•  Cartea, omul şi lumea în care trăim. Studiu comparativ: Noi, de Ev. Zameatin şi Minunata lume 
nouă, de A. Huxley, în EDICT- Revista educației, Editura Agata, ISSN: 1582-909X 

 

http://www.literaturacomparata.ro/Site_Acta/Old/acta9/tipel_9.2011.pdf
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 Alte lucrări, articole  
• Paratextul poetic în antumele eminesciene, Revista Luceafărul, ISSN 2067 – 2144, ianuarie 
2020 
• Predarea-învăţarea noţiunilor de vocabular din perspectivă tradițională: exercițiul, în EDICT –

Revista educației, 2019, ISSN: 1582-909X  
 • Redimensionarea actului învățării prin educația media, în revista Școala modernă, ED. Alfa-CCD 
Neamț, 2018, ISSN 2069-4504 
•  Împotriva crizei lecturii, în revista iTeach. Experienţe didactice, nr. 77/ 2018, ISSN 2247 – 966X 
• Educația media – o necesitate în era informației, în EDICT –Revista educației, 2018, ISSN: 1582-
909X 
• Crochiu: managerul şcolar, în  revista iTeach. Experienţe didactice, nr. 62/ 2016, ISSN 2247 – 966X;  
• editor şi autor, Homo faber, ISBN 978-973-0-22333-0, Roman, 2016; 
•  Necuvintele în volumul colectiv de didactică Paradigmele postmodernităţii, CCD Galaţi, 2016; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte 

 

• Împotriva „crizei lecturii”: atelierele de lectură şi scriere creativă, Volumul Simpozionului internaţional: 
Şcoala, model superor al devenirii, ISBN: 978-973-0-20187-1, 2015; 
• ePortofoliul, instrument al evaluării, în iTeach. Experienţe didactice, nr. 47/2015, ISSN: 2247 – 966X; 
• Homo ludens şi predarea-învăţarea poeziei în învăţământul preuniversitar, iTeach. Experienţe 
didactice, nr. 48/2015, ISSN: 2247 – 966X; 
• editor volum Homo ludens. Epistole, ISBN 978-973-0-19995-6, Roman, 2016; 
• Act-Art, Concurs naţional în Galeria educaţională – Studii educaţionale, nr 4/ 2012, ISSN 2069-203X; 
• Homo Zappiens și literatura, înSimpozion interdisciplinar Solomon Marcus, Bacău, ISSN-L 2501-
4072 
• Ateliere de lectură şi scriere creativă în Galeria educaţională – Studii educaţionale, nr 5/ 2012, ISSN 
2069-203X; 
•  Strategii de predare-învăţare prin joc şi teatru în Revista Şcoala modernă, 1/2011, ISSN 2069-4504; 
•  Prefață, Strategies for Developing Vocabulary in Technological High School, autor: Beatrice Neagu, 
Ed. Serafica, Roman, 2020, ISBN: 978-606-770-149-4. 
Volume  

• Triumful Realismului. Charles Dickens: The Triumph of Realism, Ana-Maria Zăloagă, Ed. 

Pim, Iași, 2020, ISBN 

•  Limba și literatura română în licee. Repere metodice, Gh. Brânzei, Ana-Maria Zăloagă, 

Maria Daniela Dăscălița, Ed. Alfa, Piatra-Neamț, 2020, ISBN 978-606-667-192-7 

 
• 2019-2020, coordonator proiect Erasmus+ KA01, Motivație pentru educație, CTMC Roman 
• 2018-2020, coordonator proiect ROSE-CTMC, Competențe pentru tineri, motivație pentru carieră, 
grant de 150000 Euro, finanțat de Banca Mondială 
• 2019-2020, coordonator local al proiectului Romanul prețuiește mâncarea, parteneriat cu Fundația 
Terra Mileniul III, finanțat prin programul DEAR -fonduri europene 
• 2019-2020, coordonator local al proiectului eTwinning FALL, 2020 
• 2017-2020, coordonator al proiectului interjudețean eEminescu-Receptarea poetului în spațiul virtual 
• 2013-2019, iniţiator şi coordonator proiect - Concurs naţional epistolar Homo ludens, Homo faber, 
Homo Viator, Homo Digitalis, Homo Zappiens, ediţiii înscrise în CAEN, CAERI; 
• 2015-2019, organizator al concursului Limba şi literatura română XI-XII, în cadrul proiectului naţional 
Paşaport pentru cultură,, MENCŞ, Editura Corint; 
• 2016-2019, organizator al proiectului comunitar pentru copiii cu autism Fii implicat, fii voluntar!; 
• 2016-2018, coordonator proiect comunitar Dăruieşte pentru a fi mai bun; 
• 2015-2017, participare în cadrul Proiectului Erasmus+ Learn to Enterprise, Colegiul Naţional Iaşi; 
• 2015, participare la seminarul de contact din cadrul proiectului de mobilitate în scopuri de învăţare 
Learning outcomes validation according to ECVET, KA1, finanţat prin programul Erasmus+; 
• 2015-2019, participare la campania socială Săptămâna fructelor şi a legumelor, SNAC; 
• 2015, participare la proiectul comunitar 1 Decembrie; 
• 2013-2015, Waterholic, a drop of water, a drop of hope, Proiect multilateral Comenius, participare ca 
membru al echipei de proiect la conferinţe şi reuniuni de lucru în România, Lituania, Turcia; 
• 2015-2019, organizare Campanie internaţională 19 zile de activism pentru prevenirea abuzului faţă 
de copii şi tineret, ediţia a V-a, Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative; 
• 2015-2018, coordonator şi iniţiator al proiectului de educaţie financiară Educaţia financiară, o 
necesitate. Să vorbom despre bani şi bănci!; 
 

https://edict.ro/predarea-invatarea-notiunilor-de-vocabular-din-perspectiva-traditionala-exercitiul/
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Conferinţe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simpozioane 

 

• Profesor diseminator, coordonator la nivel local al proiectului PANDORA în colaborare cu Fundația 
Corona, Iași, proiect finanțat prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar Spațial Economic 
European 2009-2014, contract RO2013_C1.3_32; 
• 2015, proiect național de voluntariat Împreună facem internetul mai bun, Salvați copiii România; 
• 2015, coordonator proiect educaţional de cetăţenie democratică Remember your humanity. 
Auschwitz-Birkenau, în cadrul proiectului internaţional Map of World Remembrance; 
• 2015, participare la Campania Globală pentru Educație, Organizația Salvați copiii, România; 
• 2014, coordonator şi iniţiator proiect educațional de educație multiculturală și antirasistă în cadrul 
campaniei internaţionale Unted, Stronger, European; 
• 2014-2015, coordonator şi iniţiator al proiectului interjudețean eEminescu-Receptarea poetului 
naţional în spaţiul virtual; 
• 2013, coordonator eveniment în cadrul Proiectului european S.M.Y.L.E.; 
• 2013, coordonator al proiectului Şcoala de vară - Comunicare și jurnalism în societatea cunoașterii, 
în cadrul proigramului județean „Zece lecții pentru viață”, ISJ Neamț; 
• 2013, partener şi coordonator elevi la Proiectul Naţional Şi pe noi nu ne întrebaţi? în colaborare cu 
Asociaţia RomanoButiQ şi Centrul de Resurse pentru Participare Publică, finanţat de Trust for Civil 
Society in Central and Eastern Europe; 
• 2009, participare la Proiectul eDTRL – Dicţionarul Tezaur al Limbii Române în format electronic, Tip 
91_013/2007, CNMP; 
• 2010, participare în cadrul Proiectului pilot la nivel naţional Euro-Chantiers: Crearea de programe de 
educa(ie pentru dezvoltare; participare la activitate de formare în cadrul proiectului POSDRU Tinerii 
împotriva violenţei; participare la programul naţional de training în autorat ştiinţific, Doctoratul în Şcoală 
de excelenţă, POSDRU; participare grup ţintă la proiectul POSDRU/88/1.5/S/47646, în cadrul Şcolii 
doctorale de studii filologice, UAIC Iaşi. 

 
 

• Conferința internațională Educație online,  2020 

• Conferința națională Motivație pentru educație, Erasmus+, 2020 
• Learning from Best Practice, 2-rd Online Pan-European Conference on Distance Teaching, 

2020 

• Learning from Best Practice, 3-rd Online Pan-European Conference on Distance 

Teaching,.2020 

• Conferința Directorul de școală-roluri și competențe în educația secolului al XXI-lea, Neamț, 2019 
• Conference Applying made easy, Piatra-Neamţ, 2019 
• Conferința Națională Inovații curriculare în domeniul Limbă și comunicare, Bacău, 2019 
• Conferinţa regională de valorizare a mobilităţilor individuale de formare continuă a cadrelor didactice 
în spaţiul european, Neamţ, 2019 
• Conferința Internațională Unity in diversity in Knowledge Based Society, 2018 
• Conferința Internațională Crossing Boundaries in Culture and Communication, București, 2018 
• Conferința Internațională Cultural Diversity through Language and Communication, Bacău, 2018 
 
• Simpozion internațional Erasmus+, Arts, 2020 
• Simpozionul internaţional Şcoala –  model superor al devenirii, ediţia a II-a, Focşani, 2019 
• Simpozionul Internaţional Şcoala modernă, ediția a XVI-a, Neamț, 2019, 2020 
• Simpozionul Internaţional Arta de a fi părinte, Roman, 2019 
• Simpozionul naţional Solomon Marcus, ediţia a III-a, Bacău, 2018 
• Simpozionul naţional Competenţele cheie, fundament pentru dezvoltarea personală, ediţia I, 
Târgovişte 
• Simpozionul naţional Curriculum la decizia şcolii, Piatra-Neamț, 2018 
• Simpozionul naţional De la clasicism la metamodernism, Piatra-Neamţ, 2018 
• Simpozion național Trecutul-curiozitatea și nostalgia viitorului (principii didactice, metode și mijloace 
didactice), Piatra-Neamț, 2018 
• Simpozionul local Profesori inovatori pentru o școală europeană, Roman, 2018 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
  

 
Distincţii 

 

 
• Calificativul Excelent - Summa cum laude, Şcoala doctorală de studii filologice, Iaşi, 2012 
 

Afilieri 

 

 

 

 

 

 

 

Altele 

• membru al  Asociației Profesorilor de Limbă și Literatură Română „Ioana Em. Petrescu” din 2010 
• membru al  Asociației Tinerilor Romașcani de promovare a Drepturilor Omului Miron Costin din 2010 
• membru fondator al  Asociației Managerilor Educaționali din Neamț – AMENT 
• membru al Academiei pentru Inovare și Schimbare prin Educație, Rep. Moldova  
• formator extern CCD Neamț din 2017 
• membru al consiliului consultativ al disciplinei din 2013 până în prezent; 
• membru al consiliului consultativ al directorilor de unităţi şcolare din judeţul Neamţ din 2015; 
• metodist ISJ Neamț - 2012 până în prezent 

 
• Membru în grupul de lucru pentru elaborarea subiectelor la examenele naționale în anul 2020, 
CNEE 
 

 

 


