
CURRICULUM  VITAE 

 

 
                                                                         

Numele şi prenumele:  Zugravu Oana 

Domiciliul: -    

Data şi locul naşterii: 16.10.1980, Râmnicu – Sărat, jud. Buzău 

Starea civilă:  căsătorită 

Studii: 

   -2011 - Gradul didactic al II- lea, Universitatea din Bucureşti (media 8,10); 

   -2005  - Definitivat, Universitatea din Bucureşti (media 9,04); 

   -2003  - Licenţiată în Filologie a Facultăţii de Litere, Univ. „Ştefan cel Mare”, Suceava 

(media gen. 9,17 , media la examenul de licenţă - 9,75) 

    -1999 - Absolventă a Liceului Teoretic „Alexandru Vlahuţă”, Râmnicu - Sărat, Buzău 

(media generală 8,16,  media la examenul de Bacalaureat - 9,50) 

Cursuri: 

   -Programul de formare continuă, cu tema „Consiliere şi orientare”; 

   -Cursul de operare pe calculator, organizat în cadrul proiectului Phare 2000 „Sporirea                                                                                          

competenţelor personalului didactic şi administrativ în învăţământ”; 

   -Cursul de formare cu tema „Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice RWCT”; 

   -Cursul de formare pentru stagiari, organizat de CCD Neamţ. 

 Experienţă personală: 

   -2014-2009  profesor titular la C.N. Gh. Asachi, Piatra Neamţ; 

   -2009-2006  profesor titular la Colegiul Tehnic de Transporturi, Piatra Neamţ; 

   -2006-2005 profesor titular la Grup Şcolar „Vasile Sav”, Roman; 

   -2005-2003 profesor titular la Şc.Gen. cu cls. I-VIII Davideni, com. Ţibucani, Neamţ. 

 Succese / Reuşite: 

-media 10  la Concursul de Titularizare din 2005; 

-media 9,65 la Concursul de Titularizare din 2006. 

Competenţe: 

-limba franceză scris – vorbit, foarte bine; 

-tehnoredactare computerizată (Microsoft World); 

-abilităţi de comunicare. 

Interese (Pasiuni): 

- Lectură, excursii, muzică. 

Referinţe: 



-Prepeliţă Daniela, prof. de Limba şi literatura română, şef de catedră, Gr.Şc.” Vasile Sav”, 

Roman; 

-Ţăranu Larisa, prof. de Limba şi literatura română, şef de catedră, Colegiul Tehnic de 

Transporturi, Piatra-Neamţ. 

 

 

 

 

 

Formare continuă – Articole publicate: 

 

În revista “Apostolul”: 

- “Ioan Slavici – precursor al prozei psihologice”; 

- “Caligrama”; 

- “Metoda Horoscopului” – proiect didactic; 

- “Un Haiku românesc”; 

În revista “Interferenţe didactice”: 

- “Ioan Slavici – Familia”; 

- Participare  cu articol la simpozionul  naţional “Pădurea şi oamenii” – “Pădurea şi 

oamenii în literatura română “(ISJ Buzău). 

                                                                                 

 

 

Prof. Zugravu Oana 


