
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Hoarță Mihaela Iuliana 

                                               Adresă(e) Str. Drobeta nr. 1 ,Bl. R 11 ,sc.D , etj. 5 ,ap.1 . loc. Iași , jud. Iași 

Telefon(oane)    0787886207    

Fax(uri)  

E-mail(uri) mcozmita@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 02-10-1979 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat /  
Domeniul ocupaţional 

 
Profesor Matematică/ Informatică și TIC 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 
Numele şi adresa angajatorului 

2011-prezent  
Școala  gimnazială Slobozia, loc. Slobozia, com . Voinești, jud. Iași 

Funcţia sau postul ocupat Profesor 
Director adjunct (1 februarie 2016 – 9 ianuarie 2017) 
Director ( începând cu 01.09.2020) 



      Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Activități manageriale 
-Activitate de predare 
-Activități de consiliere a elevilor (dirigenție ) 
-Activități extrașcolare cu elevii 
-Activități în proiectul Hai la școală-Unicef (2012-2015) 
-Activități în cadrul proiectului educațional Pași de copil în Iașii marilor zidiri- 17 iunie 2013 si 18 
aprilie 2016 
-Consilier educativ- (februarie 2017-31.08.2019) 
-Consilier Comisia pentru integritate( 2014-2016) 
-Responsabil Comisia metodică Consiliere şi orientare (2012-2013) 
-Responsabil Comisia de  perfecționare și formare continuă  (2013-prezent) 
-Responsabil Comisia de întocmire a Regulamentului de Organizare Internă (2012-prezent) 
-Responsabil Comisia de întocmire a orarului 
-Responsabil Comisia  pentru activităţi de management al riscurilor de corupţie la nivelul şcolii( 2014-
2015 ) 
-Responsabil Comisia de etică (2014- februarie 2016) 
-Responsabil Comisia de orientare şcolară şi profesională (2015-2016) 
-Responsabil Comisia pentru programe și proiecte europene (2017-2018) 
-Responsabil evaluare a proiectului ERASMUS+ Caruselul şanselor (2015-2016) 
- Membru CNEME- din august 2016 
-Membru în Comisia de evaluare a ofertelor privind achiziţiile de bunuri,  servicii şi lucrări în anul 
financiar 2016  
- Membru Comisia SCIM  
-Președinte  Comisia de abateri disciplinare; 
-Membru Comisia gestionare SIIR 
-Membru Comisia E.N. 2014, Comisia E.N. 2015, Comisia E.N. 2017,  Comisia E.N. 2019 
-Preşedinte Comisia E.N. 2016 
-Persoană de contact Comisia  E.N. 2018 
-Președinte Comisie examen  suplinire la nivelul unității de învățământ-octombrie 2016 
- Informatician CZI 2018 
-Profesor de sprijin educațional în cadrul proiectului Oportunități egale în educație pentru o 
societate incluzivă (2011-2013) 
-Profesor de sprijin educațional în cadrul proiectului Copii și părinții romi vor la școală (2014-2015) 
- Profesor voluntar în cadrul proiectului internațional Mișto avilean-  Fundația Terre des Hommes 
Romania (06.01.2020-31.03.2020) 

 
   2010- 2011 
   Școala cu clasele I-VIII Domnița , com Țibana , jud. Iași 

Învățământ preuniversitar 
Profesor 

   - Activitate de predare 
   - Activități extrașcolare cu elevii 
   - Responsabil Comisia pentru întocmirea schemelor orare şi a claselor de elevi 
   - Responsabil program Cornul și laptele  

 
   2009-2010 
   Școala „Constantin Teodorescu ”Războieni , com Ion Neculce , jud. Iași  

Profesor 
Învățământ preuniversitar 
- Activități  de predare 
- Activități de consiliere a elevilor (dirigenție) 
- Activități  extrașcolare cu elevii 

   -Responsabil Comisia pentru întocmirea schemelor orare şi a claselor de elevi 
   -Responsabil Comisia de perfecţionare şi formare continuă a cadrelor didactice 
 
  2005-2009  
   SAM Tibana,  com. Țibana , jud. Iași  

Învățământ preuniversitar 
Profesor 
- Activități de predare 
- Activități  de consiliere a elevilor (dirigenție) 
-  Activități extrașcolare cu elevii 

   - Informatician Centru de testare  
   - Profesor supraveghetor-corector Teza unică 
   - Formator curs Iniţiere I.T. la CCD Iaşi 
   - Membru în comisia concursului Euclid 2007 în calitate de propunător 
subiecte/supraveghetor/corector; 
   - Profesor supraveghetor/corector la concursul Euclid 2009; 
    -Profesor organizator/supraveghetor la Concursurile Proeducaţia-aprilie 2009 
    -Responsabil Comisia de  întocmire a orarului şi efectuarea serviciului în şcoală 
    -Responsabil Comisia de orientare şcolară şi profesională 

 
 

    2003-2005  



nn  
 
 

 

-  Activități   extrașcolare cu elevii 
   - Profesor organizator  Concursul de matematică Cangurul 2004 
   - Profesor corector la Examenul de Capacitate 2004 
    -Responsabil Comisia de  întocmire a orarului şi efectuarea serviciului în şcoală 
    -Responsabil Comisia de orientare şcolară şi profesională 

 
 

 
 
 
 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

        
       

 

1999-2003  

Diplomă de licență  

Matematici aplicate 

Universitatea „Al.I.Cuza’’ Iași- Facultatea de matematică 
 
2003-2005 
Diplomă de Studii Postuniversitare de specializare  
Informatică 
Universitatea „Al.I.Cuza’’Iasi -Facultatea de informatică  

    
2007, mai 

   Certificat de absolvire 
   Formator 
   Asociaţia Română INFOED XXI 
 

2007, decembrie 
   Certificat de absolvire 
   Manager proiect 
   S.C. INFO EDUCAŢIA S.R.L.  
    
   Definitivat  -2005 
   Gradul II   - 2014 
   Gradul I    - 2018 
 
Cursuri de perfecționare: 
 

o 2012-  Formarea continuă a profesorilor de matematică în societatea cunoașterii – 
adeverinţă -CCD Iaşi 

o 2012-2013- Click1 <<Proiectarea curriculară centrată pe competențe>> -atestat -CCD 
Iaşi 

o 2012-2013- Click2 <<Eficiență în predare prin folosirea metodelor interactive >> - 
atestat CCD Iaşi 

o 2014- programul de formare în aria Matematică și aria TIC organizat în cadrul proiectului 
Reducerea abandonului școlar și a absenteismului în Zone Prioritare de Educație – 
adeverinţă - Institutul de ştiinţe ale educaţiei 

o 2016-Management educațional participativ- atestat -CCD Iaşi 
o 2016-curs Erasmus+ Europe between Mythology, Modernity and Multiculturalism-  

certificat-Laboratorio del cittadino 
o 2016- Managementul comunicării în mediul şcolar- atestat -CCD Iaşi 
o 2016- Profesorul metodist- adeverinţă –CCD Iaşi 
o 2020 -  Creșterea capacității cadrelor didactice pentru educație continuă și 

nediscriminatorie -certificat participare- Fundația Terre des Hommes Romania 

o 2020- Școala incluzivă și pedagogia diversității-adeverință- INFO EDUCAŢIA 

o 2020- Profesor  în online -certificat absolvire-Digital Nation 
 

  
  

Aptitudini şi competenţe personale o Masaj şi reflexoterapie 
  

Limba(i) maternă(e) o Română 
  



 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)                                                                            (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza   B2  B2  B2  B2  B2 

Limba franceza    A2  A2  A2  A2  A1 

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale o Abilitate de a lucra în grup 
o Abilitate de a lucra cu elevi din toate mediile sociale/culturale 
o Abilitatea de a comunica în cadrul grupului 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

o Spirit organizatoric, abilităţi de comunicare, lucru în echipă, responsabilitate, spirit de 
observaţie, 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice o Utilizarea calculatorului; 
o Administrare platforma AEL; 

 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

o Cunoştinte temeinice de operare pe calculator, tehnoredactare, Power Point, Excel, 
folosirea serviciilor de Internet 

  

 
Competenţe şi aptitudini artistice 

 
        Alte aptitudini şi competenţe 

 
o Muzică 

 
o Literatură română şi engleză 
o Călătoriile 

  

Permis(e) de conducere 
 

o Permis de conducere cat.B 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

