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INFORMAŢII PERSONALE Negru Elena-Daniela 
 

  

 

                                                     

 elenadanielanegru@yahoo.com                                   

 

  

Sexul feminin | Data naşterii 8.09.1977 Medgidia, jud. Constanța | Naţionalitatea română 

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

Scrieţi datele (de la - până la)  Profesor titular cu gradul didactic I, pe catedra de  Socio-Umane la Colegiul Național „Gh. 
Asachi” Piatra Neamț:  
 
2011-2014 Colegiul Național „Gh. Asachi” Piatra Neamț,  profesor  titular pe catedra de      
                   Socio-Umane. 
 
                                                              
2003- 2011 Liceul Pedagogic „Gh. Asachi” Piatra Neamț și Seminarul Teologic Liceal                       
                   Ortodox „Sf. Împărați  Constantin și Elena”, profesor titular pe catedra de  
                   Socio-Umane. 
                                                                                             
 2002-2003 Școala „Elena Cuza”,  profesor suplinitor pe catedra de Cultură Civică,   
                   Educație comunitară și pentru drepturile omului și Palatul Copiilor Piatra Neamț,     
                   profesor suplinitor -Cenaclu Literar.  
 
2001-2002  Palatul Copiilor Piatra Neamț,  profesor suplinitor -Cenaclu Literar. 
                                                                                              .                                                                                                
   
         Responsabilități: 
 - Consilier educativ; 
- responsabil Comisie Activități Extrașcolare și Extracurriculare 
- responsabil Comisie „Securitatea și Sănătatea în Muncă”; 
- responsabil Comisie privind violența în școală. 

                      .                                     

 

Scrieţi datele (de la - până la)  2008-2009 Masterat „Probleme fundamentale ale filosofiei contemporane” , 
Facultatea de  Filosofie și Jurnalism, Universitatea Spiru Haret, București, 
Diplomă de Master 
 
1997-2001 Facultatea de Filosofie, Universitatea Al. I. Cuza Iași,  Diplomă 
de Licență 
 
1992-1996 Liceul Teoretic Nr. 1 Mangalia, Diplomă de Bacalaureat 
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COMPETENΤE PERSONALE   

  

 

 

Limba(i) maternă(e) Scrieţi limba maternă / limbile materne  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Specificaţi limba străină Limba Engleză              Bine               Bine            Bine           Bine 

 Limba Engleză, Certificat EuroEd Foundation International  Language Centre, Iași 

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin lucru în echipă în vederea organizării  
activităților școlare și extrașcolare la nivel de liceu sau la nivel local; 

▪  participarea la proiecte educaționale naționale și internaționale, cercuri pedagogice, 
concursuri și olimpiade școlare. 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

- organizare dezbatere  academică de tip K. Popper, cu moțiunea Supertehnologizarea 
societății    
  contemporane a condus la alienarea omului, în cadrul Zilelor Liceului 
- organizarea Cercului pedagogic al Profesorilor de Socio-Umane (2013); 
- organizarea Cercului Pedagogic al Consilierilor Educativi (2012);  
- participarea la Cercul Pedagogic al Profesorilor de Educație Fizică și Sport pentru    
   prezentarea proiectului transdisciplinar  „Sănătate și  frumusețe”(2012); 
- diseminare proiect Fii în armonie cu tine însuți (Inteligența emoțională – ppt. și exerciții  
  de stimulare a inteligenței emoționale în Internatul Colegiului Național „Gh. Asachi;  
  Strategii  de intervenție în cazul depresiei la adolescenți, în cadrul programului „Școala  
  altfel”)  
- organizarea în cadrul Clubului de istorie „Logos” a unei dezbateri de tip Karl Popper cu   
  moțiunea Ideologia comunistă este superioară democrației. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

 

- pregătirea activităților extrașcolare și extracurriculare la nivel de liceu și la nivel local; 
- înființarea și coordonarea activității Echipei de Majorete a liceului; 
- participarea la concursurile artistice  desfășurate la nivel local;  
- colaborare cu Departamentul de analiză prevenire a criminalității; 
- participarea la cele trei etape ale proiectul național de voluntariat: Letꞌ s Do It, România! și  

  la alte activitatăți de ecologizare. 
 

Competenţe informatice  Cunoştinţe PC (curs formare Inițiere IT și Utilizare AEL - 25 credite) 
- cunoaştere foarte bună a   programelor Microsoft Excel, Power Point şi Word;                                           
- Internet: navigare cu ajutorul Internet Explorer. 

 



   Curriculum Vitae   Scrieţi numele şi prenumele  
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

Alte competenţe  ▪ Dans (Curs de dans sportiv, Casa de Cultură a Studenților, Iași) 

▪ Modelling 

Permis de conducere   categoria B 

Publicaţii 

Prezentări 

Proiecte 

Conferinţe 

Seminarii 

Distincţii 

Afilieri 

Referinţe 

Participarea la cursuri de formare: 
• curs formare în cadrul proiectului Valențe culturale ale Sănătății și Securității în 
Muncă, oct.-nov. 2013 (28 de module cu teme de securitate și sănătate în muncă); 
• curs formare economie on-line Banii IQ, oct.2013 (Junior Achievement Young 
Enterprise România); 
• curs formare continuă a profesorilor de matematică și științe economice în 
societatea cunoașterii, Proiect cofinanțat din Fondul Social European Prin 
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
„Investește în oameni!” - 50 de credite (cursurile s-au desfășurat pe durata primului 
semestru, iar examenul a fost susținut pe data 25.01 2013 - semestrul II); 

 • Restructurarea Curriculumului național Cod Contract: POSDRU/55/1.1/S/25088 (7 
credite); 
 • Cadrul didactic - un profesionist în sistemul de învățământ (25 de credite). 
 • curs formare Proces național optimizat în viziunea dezvoltării societății cunoașterii, 
dezbaterea publică a documentelor elaborate în cadrul proiectului Restructurarea 
sistemului de formare continuă a personalului din învățământul preuniversitar - prin 
generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile ID 3777, activitate 
desfășurată în perioada 25-26. 11. 2011; 
• curs formare Proces național optimizat în viziunea dezvoltării societății cunoașterii, noiembrie 
2011 
• curs formare Drept internațional umanitar, iunie 2011 
• participarea la ediția 2011 a Campaniei Globale pentru Ecucație, 2-8 mai 2011 
• curs formare Managementul Instituțiilor de Învățământ, oct. 2010-mai 2011 
• curs formare Educația adulților, 27.02.2008 
• curs formare Inițiere IT și Utilizare AEL, sem II 2008-2009 
• curs de perfecționare profesională Securitate și Sănătate în muncă, 13-31.03.2006 
• curs formare Consiliere și Orientare, 1-09.12.2006 
• curs formare Educație civică - curriculum și pregătirea profesorilor, noiembrie-decembrie 
2004 
• curs formare Educație pentru o cetățenie democratică, octombrie, 2004 
 
Participare proiecte: 
- Proiect Comenius Multilateral,  cu tema:  Agricultura ecologică; 
- Proiect Educațional Nu ești singur (inițiator Fundația Om Bun Piatra Neamț); 
- Proiect Educațional Interjudețean Educarea comportamentelor disturbatoare, prevenirea 
victimizării în rândul elevilor, Viitorul depinde de tine (sept. 2013-iunie 2014); 
- Proiect național Let`s Do It, România!; 
- Proiectul Fii în armonie cu tine însuți (la nivel de liceu); 
- Proiect Sănătate și frumusețe (echipa de majorete). 

 
 
- pregătirea și participarea unei eleve la Olimpiada Națională de Pedagogie și Psihologie, 
desfășurată la C.N. Pedagogic „Ștefan Odobleja” din Drobeta Turnu -Severin,  disciplina 
Psihologie, 2-5 aprilie 2012 
- pregătirea și participarea elevilor liceului la etapa județeană a Olimpiadei de Socio-Umane - 
cel mai bun rezultat: locul III la disciplina Logică, argumentare și comunicare (8,50), martie 
2011 (eleva Pletosu Alexandra) și  mențiune (8,40), martie 2013 (eleva Ciocănel Sofica); 
- participarea la cercurile pedagogice de specialitate. 
 

Publicații:   

• De ce leasing-ul?, „Pur și simplu adolescent”, nr. 2/2007 

• Criza imobiliară, „ Pur și simplu adolescent”, nr. 2/2008 

• Psihanaliză și artă, „Anuarul Colegiului Național „Gheorghe Asachi” Piatra-Neamț, nr. 1, 2013 

 


