
Curriculum Vitae 

 

 

 

INFORMAŢII PERSONALE   

Nume     PURICE  VASILE 

Adresă 
ALEEA  AUROREI, NR. 2 ,SC.E,AP.87, PIATRA 

NEAMT, ROMANIA  

Telefon   

Fax   

E-mail    

Naţionalitate   ROMANĂ 

Data naşterii  01.01.1953 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ  

* Perioada (de la - până la)   01.09.976-31.08.1998 – profesor titular, Şcoala 

generală Tazlău, jud. Neamţ; 

 01.09.1978 – 31.08.1990 – profesor titular 

Şcoala generală Ruseni, jud. Neamţ; 

 01.09.1990 – 31.08.1992 - profesor titular 

Şcoala generală nr.12, Piatra-Neamţ; 

 01.09.1992 – 31.08.1995 – profesor detaşat în 

interesul învăţământului, Colegiul Tehnic 

“Gheorghe Cartianu”,  Piatra-Neamţ; 

 01.09.1995 – 2014 - profesor titular, Colegiul 

Naţional “Gheorghe Asachi”, Piatra-Neamţ; 

 17.06.2005 –06.09. 2010    – DIRECTOR, 

Liceul Pedagogic « Gh. Asachi » Piatra Neamţ; 

 01.09.2000-15.09.2002 –Director adj. al 

Liceului Pedagogic « Gh.Asachi » ; 

 15.09.1990 -31.08.1991 –Director adj. Scoala 

nr. 12 ,P.Neamţ ;   

 15.11.1989 – 31.08.1990 – Director Şcoala 

Gen. Ruseni ; 

 1995 – 2005 –Responsabil al Comisiei  



metodice a profesorilorde educaţie fizică din 

liceele oraşului Piatra Neamţ ; 

 2000 – 2004 Membru in Consiliul de 

administratie al Liceului Pedagogic 

« Gh.Asachi »; 

 Profesor  metodist în cadrul Liceului 

Pedagogic; 

 Profesor metodist al I.S.J., Neamţ din  anul 

şcolar  2000- 2014; 

 Profesor mentor al I.S.J., Neamţ din  anul 

şcolar 2012; 

 Membru în Corpul Naţional al Experţilor în 

Management Educaţional, 2011; 

 Membru în Consiliul Consultativ al disciplinei  

educatie fizică şi sport de la nivelul I.S.J. 

Neamţ; 

 Tutore  judeţean în Proiectul de formare a 

mediatorilor şcolari ian. 2006 - august 2006; 

* Numele şi adresa angajatorului  
COLEGIUL NAŢIONAL « GHEORGHE ASACHI », 

PIATRA NEAMT 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate  INVATAMANT  PREUNIVERSITAR 

* Funcţia sau postul ocupat 

  

PROFESOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi -Responsabil al Catedrei de Educaţie fizică şi  Sport 

din CN » Gheorghe Asachi», Piatra-Neamţ: 

-Asigurarea calităţii procesului instructiv – educativ la 

disciplina Educaţie fizică şi Sport, în cadrul CN 

« Gheorghe Asachi« ; 

-Îndrumarea practicii pedagogice a elevilor de la 

profilul pedagogic, la disciplina Educaţie fzică şi 

Sport ; 

-Organizarea activităţilor extraşcolare ale elevilor din 

CN « Gheorghe Asachi« ; 

-Pregătirea echipelor reprezentative, ale CN 

« Gheorghe Asachi«, la disciplinele sportive 

baschet(fete şi băieţi), fotbal(fete şi băieţi), şah. 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 *Master de Management educaţional, Universitatea 

Bucureşti, 2008-2010 

*Curs de formare profesională AEL, 2009 

*Program de formare continuă “Managementul 

Instituţiilor Educative” în perioada 22.09.2008 – 

31.01.2009 

*Curs de formare formatori, finalizat cu certificat de 

absolvire pentru ocupaţia de formator, 2008 

*Stagiu de formare pentru tutori judeteni, Colegiul 

National Pedagogic ,,Gh. Lazar, Cluj-Napoca, 06-

07.01 2006 ; 

*Programul de pregătire Character First– 23 ian. 2006 

*Stagiul de formare continuă pentru profesorii  



metodişti:  *Managementul ca proces şi evaluarea ca 

proces - 22.10. 2002 – 15 .02.2003 ; 

*Stagiul de instruire şi informare olimpică organizată 

de Comitetul Olimpic Roman – iulie – august 2002 ; 

*Cursul de formare pentru utilizarea Tehnologiei  

Informaţiei şi a Comunicaţiilor în scopul raportării de 

date prin noul sistem informaţional – 09.- 14 .09. 

2001 ; 

*Stagiul de pregătire pentru componenta 

« Management  şi finanţare » a Proiectului de 

Reformă  a Învăţămantului Preuniversitar – 

februarie – iulie 2001, nivelurile 1,2 şi 3 de 

competenţe manageriale 
* Stagiu de formare Consiliere şi orientare, decembrie 

2006 

* Stagiu de formare continuă pentru profesori 

metodişti (durata 24 ore) – februarie 2006 

*Curs de instruire de baschet în scaun rulant 

pentru antrenori susţinut de Maurice Hammerton, 

Consilier pentru dezvoltare la IWBF, FEBRUARIE 

2013, 

*Gradul didactic I, 01 09 1992; 

*Gradul didactic II, 01 11 1987; 

*Definitivare in invatamant, septembrie 1979 

*Licenţiat în Educatie Fizica si Sport, Universitatea 

Bacau, 1973-1976; 1992-1994; 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE dobândite în cursul vieţii şi carierei dar care nu sunt 

recunoscute neapărat printr-un certificat sau o diplomă 

Limba maternă  română 

Limbi străine cunoscute  

-abilitatea de a citi / abilitatea de a scrie /abilitatea de 

a vorbi  

Franceză – bine/bine/bine 

Rusă – satisfăcător/satisfăcător/satisfăcător 

Aptitudini şi competenţe artistice Muzică, desen, 

pictură, literatură etc.  

Aptitudini coregrafice . 

Aptitudini şi competenţe sociale Locuiţi şi munciţi cu 

alte persoane, într-un mediu multicultural, ocupaţi o 

poziţie în care comunicarea este importantă sau 

desfăşuraţi o activitate în care munca de echipă este 

esenţială, (de exemplu cultură, sport  etc.)  

Abilităţi de comunicare  necesare pentru realizarea 

unui climat de muncă optim, dar şi pentru rezolvarea 

amiabilă a posibilelor conflicte; 

 

Aptitudini şi competenţe organizatorice De exemplu 

coordonaţi sau conduceţi activitatea altor persoane, 

proiecte şi gestionaţi bugete; la locul de muncă, în 

acţiuni voluntare (de exemplu în domenii culturale 

sau sportive) sau la domiciliu.  

¤ Coordonarea  unor proiecte educaţionale: 

*În organizarea competiţiilor şi campionatelor 

şcolare ; 

* Program de educaţie antreprenorială « Junior 

Achivement » 

*În realizarea activităţilor de loisir ;  

* Tutore în cadrul proiectului PHARE RO 

2003/005/551.01.02. de mediatori şcolari, activitate ce 

s-a defăşurat în comunităţile şi la şcolile pilot din 

judeţul Neamţ ; 

Aptitudini şi competenţe tehnice (utilizare calculator, 

anumite tipuri de echipamente, maşini etc.)  

-Aptitudini de utilizare a calculatorului: gestionarea 

fişierelor cu Windows Explorer; 

-Aptitudini de utilizarea pachetului Microsoft Office, 



aptitudini de utilizarea Internet-ului. 

Permis de conducere  Permis categoria B N00051716T 

Alte aptitudini şi competenţe.  Competenţe care nu au 

mai fost menţionate anterior 

Lucrări/articole de management educaţional sau de 

specialitate publicate 

1. Lucrarea “Cariera didactică în România la 

orizontul anilor 20200”, publicată în volumul 

STUDII DE SPECIALITATE PREZENTATE 

ÎN SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL 

BAZELE FORMĂRII PENTRU PROFESIA 

DIDACTICĂ, Editura “George Tofan”, 

Suceava 2011; 

2. Coautor la volumul “Teste de management şi 

legislaţie pentru directori şi inspectori”, 
Edit. Alfa, 2007, Piatra Neamt ; 

 Articole publicate în Tribuna Învăţămantului  şi 

Revista « Educaţie fizică şi sport »: 

  

* Tribuna Învăţămantului nr 523/2000, 

articolul  « Educaţia fizică   în viziunea MEN şi 

realitate » ;  

* Tribuna Învăţămantului nr 544/2000 

articolul« Reforma curriculară în educaţia fizică » 

 

* Tribuna Învăţămantului nr.324/1997 – 

articolul « Educaţia fizică şi examenul de 

bacalaureat » ; 

Tribuna Învăţămantului nr. 273/ 1995 

 

*Revista teoretică şi metodică « Educaţie fizică şi 

sport » – nr. 10, octombrie 1989 « Jocurile sportive în 

ciclul gimnazial » 

 

Participări în Comisii de lucru ale MEN, La 

SIMPOZIOANE, VIZITE, SEMINARII 

NAŢIONALE, LA SUBCOMISII ŞI ASOCIAŢII 

NAŢIONALE: 

1. Participarea la lucrările Subcomisiilor 

Naţionale pentru Curriculum Învăţământ 

Pedagogic – Noi Profile, februarie 2009 ; 

2. Participarea la Seminarul Naţional al Liceelor 

Pedagogice, Sinaia, februarie 2010 ; 

3. Participarea la Lucrările Asociaţiei Naţionale a 

Colegiilor/Liceelor Pedagogice din 

ROMÂNIA, Câmpulung Muscel, mai 2010 ; 

4. Participarea la SIMPOZIONUL 

INTERNAŢIONAL BAZELE FORMĂRII 

PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ, Suceava 

2011. 

 

Participarea la proiecte internaţionale, 

naţionale, regionale 

1. Participarea la Programul ACCES LA 



EDUCAŢIE PENTRU GRUPURILE 

DEFAVORIZATE DIN ROMÂNIA, 

Componenta formarea şi calificarea 

mediatorilor şcolari, ProgramRO2003/005-

551.01.02(LOT I), 2006 ; 

2. Participarea la Vizita de studiu la 

Parlamentul European şi la Comisia 

Europeană, într-un proiect aplicat de către 

ISJ Neamţ, decembrie 2008 ; 

3. The prtnership between Piatra-Neamţ and 

Aalst, aprilie 2009. 

Competenţe în organizarea timpului liber: excursii, 

drmeţii, tabere, înot, schi etc. 

Rezultate ale elevilor coordonaţi la competiţiile de 

baschet ale ONS: 

-locul I etapa municipală (martie 1997, martie 1998, 

martie 2000, februarie februarie 2012,  2002, martie 

2003, martie 2011, februarie 2014 ) ;  

-locul I etapa judeţeană (martie 1997, martie 1998, 

martie 2000, februarie 2002, martie 2003, februarie 

2014); 

-locul II etapa interjudeţeană, zona Moldova (aprilie 

2000); 

-locul III etapa interjudeţeană, zona Moldova (mai 

2003); 

- Menţiune la etapa pe zona Moldova, Vaslui martie 

2014.              

 

 

 


