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 Curriculum vitae (CV) 

INFORMATII PERSONALE  

Nume AGAVRILOAEI ANCA 

Adresa Dimitrie Ralet, Nr.31, Botoșani 

Telefon 0748921338 

Fax  

E-mail aga_anca80@yahoo.com 

Naționalitate română 

Data nașterii 27 mai 1980 

Locul de muncă vizat 

Domeniul ocupaţional 

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani 

Inspector școlar 

Educație Timpurie 

EXPERIENTA PROFESIONALA  

Perioada 2017- în prezent  

Nume adresa angajator: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.19 Botoşani 

Functia sau postul ocupat: Profesor învățământ preșcolar 

Principalele activități sau responsabilități - metodist a ISJ Botoşani; 

- membru al corpului naţional de experţi în management 

educaţional ; 

- membru Consiliul Consultativ pentru disciplina 

Educație Timpurie; 

- membru al Consiliului de Administrație în unitate; 

- responsabilă a Comisiei SCIM în unitate; 

- membru al Comisiei de inventariere în unitate. 

- membru comisia SIIIR; 

- verificarea, monitorizarea şi consilierea cadrelor 

didactice cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

managementului educaţional; 

- proiectarea, organizarea şi desfăşurarea 

managementului educaţional; 

- propuneri decizionale; 

 

Perioada 01.09.2015-19.01.2017 

Nume adresa angajator: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.19 Botoșani 

Funcția sau postul ocupat: Director 

Principalele activități sau responsabilități - presedinte CA al unității 

- membru în Consiliul Consultativ al disciplinei Educație 

Timpurie ; 

- metodist al ISJ Botoșani ;  

- membru al corpului naţional de experți în management 

educațional. 

- președinte Comisia de combatere a violenței în unitate; 
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- membru comisia pentru Programe si Proiecte 

Educative; 

- verificarea, monitorizarea şi consilierea cadrelor 

didactice cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

managementului educaţional; 

- proiectarea, organizarea şi desfăşurarea 

managementului educaţional; 

- propuneri decizionale; 

- participare la elaborarea de proceduri la nivel de unitate 

școlară.  

Perioada 01.09.2012- 31.08.2015 

Nume adresa angajator: Grădinița cu P.P. Nr.19 Botoșani  

Tipul activității: Educație Timpurie 

Functia sau postul ocupat: Profesor Învățământ Preșcolar 

Principalele activitati sau responsabilitati: - membru CA al unițății; 

- responsabil Comisie SCIM; 

- proiectarea, organizarea şi desfăşurarea 

managementului educaţional; 

- participare la elaborarea de proceduri la nivel de unitate 

școlară; 

Perioada 01.09.2011- 31.08.2012 

Nume adresa angajator: Grădiniţa cu Program Normal Brehuești 

Tipul activitatii: Educație Timpurie 

 

Functia sau postul ocupat: Profesor Învățământ Preșcolar 

Principalele activitati sau responsabilitati: 
 

- proiectarea, organizarea şi desfăşurarea 

managementului educaţional 

- participare la elaborarea de proceduri la nivel de unitate 

școlară.  

Perioada: 02.03.2009 -31.08.2009 

Nume angajator: Școala de Arte si Meserii ,,Ionel Teodoreanu‘’ Iași  

Tipul activitatii: Administrativ 

Functia sau postul ocupat: Secretar  

Principalele activitati sau responsabilitati: -Executarea lucrărilor de registratură generală; 

-Asigurarea unei bune functionări a arhivei unității; 

-Organizarea sistemului informațional; 

 -Intocmirea contabilității primare 

Perioada: 01.09.2006 - 02.03.2009 

Nume angajator: Școala de Arte si Meserii ,,Ionel Teodoreanu‘’ Iași  

Grădinița Victoria 

Tipul activitatii: Învățământ Preșcolar 

Functia sau postul ocupat: Institutor 

Principalele activitati sau responsabilitati:  - responsabil Comisie Metodică; 

- proiectarea, organizarea şi desfăşurarea 

managementului educaţional; 
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- participare la elaborarea de proceduri la nivel de unitate 

școlară.  

Perioada: 01.09.2001 - 31.08.2002 

Nume adresa angajator: Scoala cu clasele I- VIII, Coșula, Copalău 

Tipul activitatii: Limba si Literatura Română 

Functia sau postul ocupat: Profesor Suplinitor 

Principalele activitati sau responsabilităţi - proiectarea, organizarea şi desfăşurarea 

managementului educaţional; 

EDUCATIE SI FORMARE  

Perioada:  2020- 2021 

Numele si tipul institutiei de invatamant 

şi al organizaţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională 

CCD Botoșani 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale Instrumente Digitale  

Tipul calificarii/diploma obtinută Adeverinta 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/ invatamant : 

Perfecţionare  

 

Perioada:  

2020-2021 

Numele si tipul institutiei de invatamant 

şi al organizaţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Asociația Sentire 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale 
 
 

 

,,Informatică și TIC in educatie’’ 
 

 

Tipul calificarii/diploma obtinută Adeverință 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/ invățământ : 

Program de formare 

 

Perioada:  

 

2019-2020 

Numele si tipul institutiei de invatamant 

şi al organizaţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Universitatea ,,Ștefan cel Mare’’ Suceava 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale Gradul Didactic I 

Tipul calificarii/diploma obtinută Certificat  

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/ invatamant : 

Perfecţionare  

Perioada:  2019- 2020 

Numele si tipul institutiei de invatamant 

şi al organizaţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani  

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale Curs Părinți ,,Educăm Așa!’’ 
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Tipul calificarii/diploma obtinută Adeverință 

Perioada:  2019-2020 

Numele si tipul institutiei de invatamant 

şi al organizaţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională 

CCD Botoșani 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale Abilitarea Metodiștilor ISJ Botoșani 

Tipul calificarii/diploma obtinută Adeverință 

Perioada:  2017-2018 

Numele si tipul institutiei de invatamant 

şi al organizaţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Universitatea  ,,Dunărea de Jos’’ Galați  

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale ,,Program postuniversitar de formare și dezvoltare 

profesională – Managementul Comunicării și Relații 

Publice” 

Tipul calificarii/diploma obtinută Diplomă 

Perioada 20.09.2016- 28.09.2016 

Numele si tipul institutiei de invatamant 

şi al organizaţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Edu Zece Plus 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale Formator 

Tipul calificarii/diploma obtinută Certificat  

Perioada:  2016 martie – mai  

Numele si tipul institutiei de invatamant 

şi al organizaţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională 

CCD Botoşani 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale Program de formare continua ,,Relatia – Scoala- Familie- 

Comunitate”  

Tipul calificarii/diploma obtinută Adeverinta 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/ invatamant : 

Program de formare 

Perioada:  2016, septembrie 

Numele si tipul institutiei de invatamant 

şi al organizaţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională 

ISJ Botosani 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale Corpul Național de Experți in managementul educational 

Tipul calificarii/diploma obtinută Adeverință 

Perioada:  2015, august  

Numele si tipul institutiei de invatamant 

şi al organizaţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Universitatea ,,Stefan Cel Mare’’ Suceava 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale Obtinere Grad Didactic II 

Tipul calificarii/diploma obtinută Adeverinţă 

Nivelul de clasificare a formei de Perfectionare 
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instruire/ invatamant : 

Perioada:  2015, ianuarie 

Numele si tipul institutiei de invatamant 

şi al organizaţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională 

CCD Botosani 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale Curs de formare  ,,Sănătate pentru toti’’ 

Tipul calificarii/diploma obtinută Adeverinţă 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/ invatamant : 

Program de formare 

Perioada:  2015, ianuarie – martie  

Numele si tipul institutiei de invatamant 

şi al organizaţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională 

,, Personalul didactic din sistemul de invatamant 

preuniversitar si universitar de stat promotor al invatarii 

pe tot parcursul vietii,, POSDRU/174/1.3/S/149155 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale Curs de dezvoltare profesionala. 

Tipul calificarii/diploma obtinută Adeverinţă  

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/ invatamant : 

Program de formare 

Perioada:  2015, februarie 

Numele si tipul institutiei de invatamant 

şi al organizaţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională 

CCD Botoşani 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale ,,Schimb De Experienta International’’ 

Tipul calificarii/diploma obtinută Adeverinta  

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/ invatamant : 

Program de formare 

Perioada:  2014, aprilie 

Numele si tipul institutiei de invatamant 

şi al organizaţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională 

CCD Botoşani 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale Seminar ,,Let’s Play- Evaluarea abilitatilor lingvistice la 

limba engleza a prescolarilor’’ 

Tipul calificarii/diploma obtinută Adeverinta 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/ invatamant : 

Program de formare 

Perioada:  2013, ianuarie - martie 

Numele si tipul institutiei de invatamant 

şi al organizaţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională 

CCD Botoşani 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale Curs de formare continuă avizat de MECTS Nr. 

4306/01.06.2012 ,,Competenţă, inovaţie şi 

profesionalism prin TIC” 

Tipul calificarii/diploma obtinută Atestat  

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/ invatamant : 

Perfecţionare  

Perioada:  2013, mai – iunie  
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Numele si tipul institutiei de invatamant 

şi al organizaţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională 

CCD Cluj 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale Program formare continua ,,Predarea inovativa a limbii 

romane in societatea cunoasterii’’ 

Tipul calificarii/diploma obtinută Atestat  

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/ invatamant : 

Perfecţionare  

Perioada:  2013, septembrie- octombrie  

Numele si tipul institutiei de invatamant 

şi al organizaţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională 

CCD Dâmbovița. 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale POSDRU/87/1.3/S/61130 ,,Dezvoltarea Resurselor 

Umane in Invățământul Preșcolar’’ 

Tipul calificarii/diploma obtinută Adeverinţă  

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/ invatamant : 

Perfecţionare  

Perioada:  2013, noiembrie 

Numele si tipul institutiei de invatamant 

şi al organizaţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Centrul pentru Educație si Dezvoltare Profesională ,,Step 

by Step’’ 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale  Curs pregătire modul II-Step By Step 

Tipul calificarii/diploma obtinută Adeverință  

Perioada:  2013, septembrie 

Numele si tipul institutiei de invatamant 

şi al organizaţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 CCD Botosani 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale  Curs Alternative Educaționale – Planul Jena Modul I, 

Modul II.                       

Tipul calificarii/diploma obtinută Adeverinta  

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/ invatamant : 

Perfecţionare  

Perioada:  2012, noiembrie 

Numele si tipul institutiei de invatamant 

şi al organizaţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Centrul pentru Educatie si Dezvoltare Profesională ,,Step 

by step’’ 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale Curs pregătire modul I, II-Step By Step 

Tipul calificarii/diploma obtinută Adeverinţe  

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/ invatamant : 

Perfecţionare  

Perioada:  2009, iunie 

Numele si tipul institutiei de invatamant 

şi al organizaţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională 

,,Scoala Națională  de Studii Politice si Administrative” 

Bucureşti 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale Masterat ,,Comunicare Managerială și Resurse Umane’’ 
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Tipul calificarii/diploma obtinută Diploma de master 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/ invatamant : 

Învățământ postuniversitar 

Perioada 2007, august 

Numele si tipul institutiei de invatamant 

şi al organizaţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Universitatea ,,Al. I. Cuza Iași’’ 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale  Obtinere definitivat  

Tipul calificarii/diploma obtinută Certificat de acordare a definitivării în învățământ 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/ invatamant : 

Perfectionare  

Perioada:  2001-2005 

Numele si tipul institutiei de invatamant 

şi al organizaţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Universitatea ,,Al. I. Cuza’’ Iasi 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale Facultatea de Filosofie – licentiat in Sociologie in profiul 

Sociopsihopedagogie , 

Tipul calificarii/diploma obtinută Diplomă 

Perioada:  1995-2000 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale Liceul Pedagogic Botoșani- profil învățători- educatoare 

Tipul calificarii/diploma obtinută Diplomă/ Atestat Profesional 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

PERSONALE 

Competenţe de formator, mentor, s.a.  

Spirit critic constructiv, 

Flexibilitate în gândire, 

Rezistenţă la stres şi efort susţinut   

Limba materna Română 

Limbi straine cunoscute: Engleză 

-abilitatea de a citi: Nivel Mediu 

-abilitatea de a scrie: Nivel Mediu 

-abilitatea de a vorbi: Nivel Mediu 

Aptitudini si competente artistice Competenţe şi aptitudini muzicale, artistico-plastice şi 

practice. 

Aptitidini si competente sociale -Receptivitate la nou, comunicativitate, rapiditate, 

conştiinciozitate, punctualitate, transparentă, empatie si 

deontologie profesională;  

-experienţe ( responsabil de Comisie metodică, metodist ,  

membru în Consiliul consultativ al educatoarelor, 

Responsabil Comisie SCIM, membru în Consiliul de 

Administrație, pregătirea copiilor pentru diverse 

concursuri.  

 

 

Aptitudini si competente 

organizatorice 

 

 - organizarea, managementul, controlul – verificarea şi 

comunicarea în domeniul de competenţă; 

- corectitudinea şi aplicabilitatea documentelor elaborate 

şi corectitudine în aplicarea prevederilor actelor 

normative; 
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- comunicare în grup; 

 - competenţe de a lucra în echipă; 

- adaptare şi flexibilitate în rezolvarea sarcinilor. 

Aptitudini si competente tehnice 

(utilizare calculator, anumite tipuri de 

echipamente, maşini, etc.) 

-Utilizare de  programe : Word, Excel, Power Point, 

Excel, S.P.S.S dobândite prin exersare, cursuri 

universitare, cursuri prin Casa Corpului Didactic 

Botoşani ; 

Permis de conducere  - 

 

Alte aptitudini si competente care nu 

au fost mentionate anterior 

 

-Coordonator de Proiect Județean ,, Happy Fest- Zâmbet 

de copil‘’ 

-Coordonator de Proiect Internațional  „Punți de 

Prietenie”  - Republica Moldova 

- Instructor de părinţi în cadrul programului „Educăm 

aşa!” 

- realizarea cărţii de poezii pentru copii ,,Poezii pentru 

copii’’ ISBN 978-973-116-610-0 

- participare la simpozioane cu lucrări ce au fost 

publicate cu ISBN şi ISSN; 

 

 

     01.09.2021                  Anca AGAVRILOAEI  

 


