
 

Curriculum vitae 
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume: DONCIU T. MARIANA-TATIANA 

Adresă(e)  Str. Aleea Aurorei, nr.3, bl. B2, sc, B, ap.17, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, ROMÂNIA 

Telefon(oane)  O740177367   

Fax(uri)  

E-mail(uri) donmatia@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 1.02.1961 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

  

  

Experienţa profesională 35 ani vechime în specialitate--învăţământ 
  

Perioada 
  2006- 2014  

2003- 2006        
1990- 2003 
1987- 1990 
1982- 1987 
1987- 1979     

  
 Profesor pentru învăţământul preşcolar Colegiul Naţional „Gh, Asachi” Piatra Neamţ 
 Educatoare, Grădiniţa de Aplicaţie, Liceul Pedagogic „Gh.Asachi” Piatra Neamţ 
 Educatoare, Grădiniţa nr 15., Piatra Neamţ 
 Educatoare, Grădiniţa nr.13, Piatra Neamţ 
 Educatoare ,Casa de Copii Preşcolari, nr.3 Piatra Neamţ 
 Educatoare, Grădiniţa Tămăşeni Roman 

Funcţia sau postul ocupat Profesor învăţământ preşcolar 
Educatoare 

Activităţi şi responsabilităţi principale   -educarea copiilor preşcolari în diverse domenii: cognitiv, artistico plastic, afectiv, sportiv; 
-metodist practică pedagogică la Colegiul Naţional „Gh. Asachi” Piatra Neamţ; 
-metodist ISJ- efectuare de inspecţii pentru acordarea definitivatului şi gradelor didactice :1995-
2014; 
- responsabilă Cerc Pedagogic , învăţământ preşcolar, Zona 3; 
-responsabilă cu activtatea culturală,, 
-organizarea, desfăţurarea şi participarea la concursuri şi festivaluri pentru preşcolari „Copiii, 
florile vieţii”; „La cireşe”, „Tinereţe fără bătrâneţe”, „Europreşcolarul” 

  -membru în de evaluare concursuri, 
  - membru în Comisia pentru activităţi extracurriculare la nivelul colegiului 
 

Numele şi adresa angajatorului   Colegiul Naţional „Gh. Asachi”, Piatra Neamţ. 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preşcolar 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 
    2006- 2007 

                                             2003- 2006  
                                            1974 -1979        

  

 Studii: 
 Academia de Muzică „Gheorge Dima”, Clj Napoca 
 Colegiul Universitar de Muzică, Piatra Neamţ, Filială a Academiei de Muzică „Gh. Dima” 
 Liceul Pedagogic „Gh. Asachi” Piatra Neamţ 

dan
Highlight



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Calificarea / diploma obţinută 

Formare: 
„Program de formare metodisti ISJ Neamţ- 2014 
Cursuri COMPAS-  
*Scriere de cereri în context Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, 2013; 
Program de formare „Tehnici informaţionale computerizate”2012 
„Jocul didactic în educarea limbajului şi învăţarea limbii române”, 2012 
Sesiunea de formare „Rolul şi responsabilităţile personalului didactic în protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului”, 2011 
*Program de dezvoltare şi îmbunătăţire a competenţelor didactice a cadrelor di grădiniţe, PRET, 
2009-2010; 
„Activităţi integrate în grădiniţa de copii”, 2010 
„Program de formare a adulţilor”2010 

   Modulul I de perfecţionare, 2009 
   „Managementul educaţional pentru învăţământul preşcolar” 
  „Formare continuă pentru profesorii metodişti, 2002 

„Tehnici de comunicare eficientă cu preşcolarii” 2006 
 
-Profesor pentru învăţământul preşcolar 
 - Licenţiat în arte- Diplomă de licenţă 
  -Institutor- Diplomă de absolvire 
  -Educatoare- diplomă de educatoare 

 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 

„Fundamentele pedagogiei”. 
„Fundamentele psihologiei”. 
„Psihologia educaţiei”. 
„Tehnologii informaţionale şi de comunicare.” 
„Psihologia vârstelor”. 
„Tehnici de învăţare eficientă.” 
„Teoria şi metodologia curruculum-ului.” 
„Teoria şi metodologia instruirii.” 
„Pedagogie muzicală” 
„Istoria muzicii universale” 
„Armonie şi contrapunct” 
„Teoria mizicii” 
„Managementul clasei şi al instituţiilor şcolare.” 
„Consiliere psihopedagogică.” 
„Psihologia copiilor cu dificultăţi de învăţare.” 
„Fundamentele psihopedagogiei speciale.” 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj Napoca 
Colegiul Universitar de Muzică Piatra Neamţ, filială a Academiei de Muzică  
„Gh.Dima” Cluj-Napoca . 
Liceul Pedagogic „Gh. Asachi”, Piatra Neamţ. 
C.C.D. Neamţ 
I.S.J. Neamţ 
„10 Plus” Bacău 
Universitatea Transilvania Braşov 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  EN bine  bine  suficient  suficient  bine 

Limba  FR bine  bine  bine  bine  bine 

  

  



Competenţe şi abilităţi sociale Cursuri: 
Formare continuă pentru profesorii metodişti 
Cursuri COMPAS, PRET şi TIC 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Mangementul educaţional pentru învăţământul preşcolar 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 Cursuri: 
 Program de formare „Tehnici informaţionale computerizate” 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Modul de folclor la Academia de Muzică 
Muzică FOLK- Univresitatea Populară de Artă şi Cultură Piatra Neamţ 

  

Alte competenţe şi aptitudini Compoziţie, Muzică, Desen, Pictură, Dans, Arta spectacolului 
  

Permis(e) de conducere Nu 
  

Informaţii suplimentare Editări: 
- „Moş Crăciun, te aşteptăm !”-colinde şi cântece pentru sărbătorile de iarnă,Editura 

CD.PRESS, ISBN, 2013 
- 7 C.D.-uri cu cântece pentru copii, „Pentru glasuri de copii” pe diverse domenii şi tematici; 

compoziţii proprii (muzică, text, interpretare ) ,-2003- 2008 
- 5 Seturi de caiete de lucru pentru preşcolari; concept ştiinţific şi ilustraţii, Editura „Miron 

Costin”ISBN -2010 
- Abecedar şi Carţi pentru clasele I-IV, Editura ADAN- ilustrare ,ISSN -2005,2006, 
- Caiet de lucru „Versuri teme şi desene”ISBN -2004 
- Cunoaşterea mediului – caiet de fise,, Editura „Miron Costin”,ISBN-2007, 
- „Perfecţionarea profesională”- Ghid metodologic, Editura ADAN, ISBN - 2007 

- „Oraşul Piatra Neamţ oglindit în picturile copiilor”, Editura Alfa CCD Neamţ, ISBN-2011.  
Articole de specialitate în diferite publicaţii, la simpozioane, sesiuni de referate şi comunicări şi 
concursuri: 
- „Vers şi cânt într-un demers plăcut”- Interferenţe didactice ISSN-2007, 
- „Zâmbete pentru toţi copiii”-Simpozion naţional, ISBN -2011,  
- „Grădiniţa şi comunitatea”- ISBN- 2012” 
- Familia – un partener de nădejde”,Simpozion naţional, ISBN-2012, 
- „Noi împreună”-simpozion judeţean”,ISSN-2013, 
- „Bucurii muzicale de Crăciun”, „De Crăciun” -Simpozionul „Deschide inima , creştine”-ISSN-

2012, 2013 
- Fişe de lucru, Fişe de autoevaluare, SMARTY ISBN- 2011, 2012 

  Diplome speciale: 
   Diplomă de excelenţă ISJ Neamţ 
   Diplomă de excelenţă EXPODIDACTICA 

Diplomă de onoare - Asociaţia pedagogică Educatoarea-2006 
Diplomă de onoare – Asociaţia Învăţătorilor Neamţ - 2010 
Diplomă de excelenţă – Clubul PINOCHIO Piatra Neamţ – 2010, 2011, 
Diplomă de excelenţă TVM Neamţ 
PREMII: 
Premii I, la concursuri judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale, pe diferite tematici 
( învăţământ preşcolar, muzică, fişe de lucru, comunicări în specialitate, idei şi materiale 
didactice) 
Premii I, II şi speciale cu preşcolari şi formaţii artistice (Grup vocal, dans tematic, dans popular, 
dans de societate, artă plastică, intreceri sportive) la concursuri şi festivaluri locale, judeţene, 
interjudeţene, naţionale, internaţionale 
Colaborare cu posturi de televiziune şi radio, atât individual cât şi cu grupuri de preşcolari 
Colaborare cu Clubul Copiilor „PINOCHIO”- muzjcă vocală şi instrumentală 

 
  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

 
 
 

 

 



 

 




