
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Manea Aurica 

Adresă(e)  

Telefon(oane)     

Fax(uri)  

E-mail(uri) auramanea61@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 23.03.1961 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 PROF. ÎNV. PREŞCOLAR 

  

Experienţa profesională 33 ani vechime în specialitate--învăţământ 
  

Perioada  1980-1986:educatoare la Şcoala gimnazială nr.1 Roman. 
 1987-1994: educatoare la Şcoala gimnazială nr.4 Piatra Neamţ. 
 1995-2011: institutor la Colegiul Naţional „Gh. Asachi”, Piatra Neamţ. 
 2012- 2013: profesor înv. preşcolar la Colegiul Naţional „Gh. Asachi” Piatra Neamţ. 

Funcţia sau postul ocupat Profesor învăţământ preşcolar. 

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 : 2003-
2013; 
-responsabil comisie metodică: 2009-2010, 2010-2011; 
-organizarea şi coordonarea activităţilor din grădiniţă: 20011-2012; 2012-2013; 
-responsabilă cu educaţia sanitată; 
-organizarea şi desfăţurarea de concursuri pentru preşcolari; 
-responsabil în comisia de organizare a practicii pedagogice: 2011-2012, 2012-2013; 

-pariciparea şi organizare de concursuri pentru preşcolari: Copiii – florile vieţii, Tinereţe fără 
bătrâneţe 

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

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada  Studii: 
*Cursuri postuniversitare,  UMF- Iaşi , 2011-2013; Management Public European; 
*Universitatea Ştefan Cel Mare, Suceava, 2010-2011; Facultatea de Stiinte ale educatiei, 
specializarea Pedagogia invatamant primar si preprimar; 
*Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi - Colegiul Universitari de Institutori, 2000-2003; 
*Liceul Pedagogic „Gh. Asachi „ Piatra Neamţ, anul 1980; 



Calificarea / diploma obţinută Formare: 
*Cursuri COMPAS-2013; 
*Scriere de cereri în context Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, 2012; 
*Jocul didactic în educarea limbajului şi învăţarea limbii române, 2012; 
 
*Program de dezvoltare şi îmbunătăţire a competenţelor didactice a cadrelor di grădiniţe, PRET, 
2009-2010; 
*Activităţi integrate în grădiniţa de copii, 2010; 
*Modulul I perfecţionare, 2009; 
* Şcoala părinţilor, 2009; 
*Tehnici de redactare a unei reviste şcolare; 
*Formarea continuă pentru profesorii metodişti, 2006; 
*Iniţierea şi utilizarea calculatorului, 2000. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

*Fundamentele pedagogiei. 
*Fundamentele psihologiei. 
*Psihologia educaţiei. 
*Tehnologii informaţionale şi de comunicare. 
*Psihologia vârstelor. 
*Tehnici de învăţare eficirntă. 
*Teoria şi metodologia curruculum-ului. 
*Teoria şi metodologia instruirii. 
*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 

Universitatea Ştefan Cel Mare Suceava, Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei. 
Universitatea Al. I.Cuza- Iaşi- Colegiul Universitar  pentru Institutori. 
Liceul Pedagogic „Gh. Asachi”, Piatra Neamţ. 

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            

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Cursuri: 
Formare continuă pentru profesorii metodişti; 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Curs: 
Managementul educaţional pentru învăţământul preşcolar. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, 
vezi instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 Cursuri: 
Iniţierea şi utilizarea calculatorului personal. 
Operare pe calculator. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, 
vezi instrucţiunile) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, 
vezi instrucţiunile) 

  



Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Informaţii suplimentare Editări: 
5 Seturi de caiete de lucru pentru preşcolari; 
Lucrare ştiinţifică: „Arii şi specii protejate din judeţul Neamţ”. 
Management Public European, lucrare: „ Rezolvarea conflictelor în şcoli. Studii de caz.” 
Diplome speciale: 
Diplomă de onoare - Asociaţia pedagogică Educatoarea-2006 
Diplomă de onoare – Asociaţia Învăţătorilor Neamţ - 2010 
Diplomă de merit – Clubul Artis Piatra Neamţ - 2013 
 
 

  

 


