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Curriculum Vitae
Informaţii personale

PLEȘA MELANIA

Adresă

Piatra Neamt, județul Neamț, cod poștal 610227

Naţionalitate

Română

Sex

Feminin

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIȚIA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT
STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ

EXPERIENȚA
PROFESIONALĂ

Decembrie 2007 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Director
Activităţi şi responsabilităţi Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor desfăşurate de
principale mediatorii şcolari, profesorii logopezi şi profesorii psihologi din cadrul
Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică din judeţul Neamţ
Numele şi adresa Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ,. Strada Gavril
angajatorului Galinescu Nr.13, Piatra Neamţ, județul Neamț
Tipul activităţii sau sectorul Învăţământul special integrat
de activitate
01.05.2012 - prezent
Funcţia sau postul ocupat

Președinte Comisia de Orientare Școlară și Profesională Neamț
Activităţi şi responsabilităţi Orientarea școlară și profesionalaă a copiilor și tinerilor cu cerințe
principale educaționale speciale
Numele şi adresa Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ,. Strada Gavril
angajatorului Galinescu Nr.13, Piatra Neamţ, județul Neamț
Tipul activităţii sau sectorul Învăţământul special integrat
de activitate
21.02.2017 – 31.12.2017
Funcţia sau postul ocupat Evaluator independent
Activităţi şi responsabilităţi Servicii de evaluare proiecte
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Educație
de activitate
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08.05.2014-30.10.2015
Funcţia sau postul ocupat Asistent manager
Activităţi şi responsabilităţi Am sprijinit managerul de proiect în îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin
principale acestuia prin preluarea de sarcini în diferite domenii precum organizarea,
comunicarea, logistica, baze de date etc.;
Am asigurarat comunicarea între membrii echipei de proiect;
Am planificat și organizat în condiții optime a cadrului necesar desfășurării
activităților proiectului;
Acordarea de informații de specialitate coordonatorilor interni și externi,
precum și partenerilor;
Am răspuns de realizarea evidenței privind obiectivele, desfășurarea
activităților și rezultatele.
Numele şi adresa
angajatorului Liceul Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac Nicolau”, Localitatea Vînători ,
județul Neamț
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate POSDRU/161/2.1/G/138590 – „Responsabilitate în pregătirea viitorului
profesional”
14.04.2014-13.09.2015
Funcţia sau postul ocupat Manager proiect
Activităţi şi responsabilităţi Am sprijinit în luarea deciziilor, prin consultare cu responsabilul financiar
principale angajat în proiect în ceea ce privește derularea fluxului financiar al
proiectului;
Am asigurat comunicarea între toți membrii echipei de implementare a
proiectului;
Coordonat activitatea de aplicare a Manualului de Proceduri de Management
Intern;
Am asigurat fluxul informaţional pentru activităţile proiectului prin
transmiterea la colaboratori de dispoziţii, ordine, date şi primirea de la
aceştia a informaţiilor, datelor şi comunicărilor;
Am asigurat confidenţialitatea datelor proiectului în limitele prevăzute de
Contract;
Am urmărit contabilizarea strictă a fluxului financiar;
Revizuit și aprobat rapoartele de activitate, fișele individuale de pontaj și a
fișei colective de prezență pentru toți salariații din proiect;
Numele şi adresa
angajatorului Unitatea Administrativ Teritorială Blăgești, județul Bacău
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate POSDRU/163/2.2/G/136307 – „Șansa unui nou început pentru tineri ”
02.12.2010 – 30.11.2013
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Responsabil monitorizare proiect
Am elaborat planurile și procedurile de monitorizare a activităților din cadrul
proiectului;
Stabilit contact cu echipa de management și de implemantare prin yahoo
grup, grupul de discuţii al echipei de implementare a proiectului;
Monitorizat activitățile desfășurate de către membrii echipei de proiect în
vederea încadrării în graficul Gantt;

Numele şi adresa
angajatorului

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ,. Strada Gavril
Galinescu Nr.13, Piatra Neamţ, județul Neamț
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POSDRU/87/1.3/S/63906 - „Consilieri şcolari mai bine pregătiţi pentru
elevii de gimnaziu” – program de formare continuă de specialitate de tip
„blended learning”

Noiembrie 2010 –
ianuarie 2011
Funcţia sau postul ocupat

Expert operator teren

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Contactarea CRED –urilor pentru stabilirea vizitelor de evaluare;
Identificarea și contacterea benefeiciarilor direcți și indirecți, a partenerilor și
colaboratorilor CRED;
Aplicarea instrumentelor de colectare a datelor din teren;
Elaborarea de rapoarte sintetice privind datele colectate și transmiterea
expertului responsabil pentru coordonarea echipei de operatori;
Oferirea de feed-back privind eficiența instrumentelor de colectare a datelor.

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Educația 2000+ Consulting
Național, Proiect de Evaluare Instituțională a Centrelor de Resurse pentru
Educație și Dezvoltare (C.R.E.D.) – componentă a Proiectului pentru
Reforma Educației Timpurii (P.R.E.T.)

Septembrie 1997noiembrie 2007
Funcţia sau postul ocupat

Profesor de educaţie specială

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Pregătirea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul
special

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Septembrie 2001–
august 2003

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Alexandru Roşca” Piatra Neamţ,
județul Neamț
Învățământ special

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Septembrie 1997–
august 1998
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Profesor itinerant
Pregătirea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul
obişnuit
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Al. Roşca” Piatra Neamţ, județul
Neamț
Învățământ special integrat

Profesor logoped
Terapia tulburărilor de limbaj la elevi şi preşcolari
Centrul școlar pentru Educație Incluzivă „Al. Roşca” Piatra Neamţ,
județulNeamț
Învățământ special

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

04.03.2017
Calificarea / diploma
obţinută

Certificat de participare
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Disciplinele principale
studiate /competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ / furnizorului
de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
12-13.11.2016
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate /competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ / furnizorului
de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
31.10.2016
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate /competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ / furnizorului
de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
30.09.2016
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate /competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ / furnizorului
de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
22.08.2016-16.09.2016
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate /competenţe
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ / furnizorului

Melania PLEȘA - Actualizat 01.10.2017
Terapia apraxiei prin metoda VML (învățarea verbală motorie)
YAEL Center
Internațional
Diplomă de participare
Sistemul de control managerial intern – noutăți legislative aplicabile
începând cu anul 2015 – 8 ore
Casa Corpului Didactic Neamț
Național
Adeverință – privind obținerea dreptului de supervizare profesională
Psihopedagogie specială
Colegiul Psihologilor din România
Național
Diplomă de participare
Seminar de formare – „Performanța – cheia succesului organizațiilor”
Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de
Apărare
Național

Expert achiziții publice- Certificat de absolvire
-Comunicarea interpersonală
-Perfecționarea pregătirii profesionale
-Utilizarea calculatorului
-Coordonarea muncii în echipă
-Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire
-Elaborarea documentelor de specialitate
-Analizarea legislației aplicabile specifice
-Acordarea consultanței de specialitate
-Planificarea achizițiilor publice
-Derularea procedurilor de atribuire
-Finalizarea procedurilor de atribuire
-70 de ore
Camera de comerț și industrie Neamț
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de formare

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
26.05.2016

Național

Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate /competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ / furnizorului
de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
25.03.2016

Adeverință de participare

Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate /competenţe
profesionale dobândite

Atestat de liberă practică

Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ / furnizorului
de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Februarie-Iulie 2015
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate /competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ / furnizorului
de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
03-09.05.2015
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate /competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea

3 ore activitate de formare „Protecția copiilor în mediul online”
Organizația Salvați Copiii – Proiectul Safer Internet Plus finanțat de
Comisia Europeană
Național

-Evaluarea și psihodiagnoza tipului și severității disfuncției persoanelor cu
deficiențe/handicap
-Consilierea persoanelor cu deficiențe/handicap și a familiilor acestora;
-Asistența, consilierea și intervenția psihopedagogică specială în instituții,
organizații și comunitate, specifice pentru persoanele cu deficiențe/handicap;
-Intervenția logoedică, pereventivă și curativă;
-Evaluarea copiilor, elevilor și tinerilor cu CES și a persoanelor diagnosticate
cu tulburări din spectrul autist;
-Intervenții psihopedagogice specifice persoanelor cu deficiențe/handicap;
-Participarea la construcția, etalonarea și validarea metodelor și tehnicilor de
evaluare și asistență psihologică specifică, dezvoltarea și implementarea de
proiecte în domeniu.
Colegiul Psihologilor din România
Specialitatea Psihopedagogie specială, treapta de specializare Specialist,
forma de atestare Autonom
Diplomă
Business English
Basic comunication is possible with assistance and you understand simple
sentences spoken slowly and clearly
The International House World Organization
A1 - ELEMENTARY

Diplomă de participare
Vizită de studiu – Madrid, Spania
Instituto de Formacion Integral Spania, Fundația Filocalia, Asociația Centrul
de Incubare Creativ-Inovativ de Afaceri Roznov, Serviciul Public de
Asistență Socială Curtea de Argeș
Internațional, POSDRU/144/6.3/S/128158 „FEMINTEGRA – Integrarea
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naţională sau internaţională profesională, socială și personală a femeilor dezavantajate prin inserția pe
piața muncii”
23.03.2015 – 21.04.2015
Calificarea / diploma Adeverință
obţinută
Disciplinele principale Program de formare continuă –„Învățarea bazată pe proiecte”
studiate /competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Casa Corpului Didactic Neamț
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea Național, acreditat M.E.N., 42 de ore, 11 credite profesionale transferabile
naţională sau internaţională
28.02.2015 – 03.04.2015
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate /competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
19.01.2015 – 21.02.2015
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate /competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
22.12.2014 – 30.01.2015

Adeverință
Program de formare continuă – „Managementul inspecției școlare”
Casa Corpului Didactic Neamț
Național, acreditat M.E.N., 60 de ore, 15 credite profesionale transferabile

Adeverință
Program de formare continuă – „Managementul proiectelor”
Casa Corpului Didactic Neamț
Național, 60 de ore, 15 credite profesionale transferabile

Atestat de formare continuă a personalului didactic – Dezvoltarea
competențelor de leader în managementul educațional
Principalele trăsături ale unu leader
Raporturile dintre leadership și management
Ingredientele unui leadership eficient
Managementul resurselor în instituțiile de învățământ
Comunicarea/munca în echipă
Numele şi tipul instituţiei de Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy, Baia
învăţământ / furnizorului de Mare, Maramureș
formare
Nivelul în clasificarea Național, program acreditat, 25 de credite profesionale transferabile
naţională sau internaţională
02 iunie-21 iunie 2014
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate /competenţe
profesionale dobândite

Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate /competenţe
profesionale dobândite

Atestat de formare continuă a personalului didactic – Managementul
conflictelor în mediul școlar
Noțiuni de mediere educațională
Metode și tehnici de comunicare eficientă
Managementul conflictelor în mediul educațional

Pagina 6

Curriculum vitae

Melania PLEȘA - Actualizat 01.10.2017

Kitul consilierului mediator educațional
Educația în scopul dezvoltării durabile
Promovarea egalității de șanse în educație
Numele şi tipul instituţiei de Casa Corpului Didactic Dolj
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea 84 ore
naţională sau internaţională 20 credite profesionale transferabile
Martie-aprilie 2014
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate /competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Certificat de participare
Workshop de psihoterapie adleriană - Stresorii familiei: provocările familei
mele
Colegiul Psihologilor din România/Asociația pentru Psihologie și
Psihoterapie Adleriană din România
10 ore de formare
10 credite profesionale

25.11.2013 - 01.12.2013
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate /competenţe
profesionale dobândite

Atestat de formare continuă a personalului didactic – „Cadrul didactic – un
manager competent al clasei de elevi”
Factori de vulnerabilitate biologică
Reacțiile adulților, contexte de învățare a comportamentelor problematice
Tehnici de disciplinare
Abilitățile sociale și emoționale, baza abilităților de viață ale copiilor
Numele şi tipul instituţiei de Organizația „Salvați Copiii”
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea Național, 15 credite profesionale transferabile
naţională sau internaţională
25-29 Noiembrie 2013
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate /competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
4 -9 August 2013

Diplomă

Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Certificat de participare

Curs formare „Educarea copilului fără violență – Disciplină pozitivă” în
cadrul proiectului „Schimbări mici, diferențe MARI”
Asociația Salvați Copiii – Iași
Internațional, proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin
intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă

Curs Grundtvig „SMILE STOCKHOLM” - Life Long Learning
Programme
Elderberry AB, SUEDIA
Internațional
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19 – 22 februarie 2013
Calificarea / diploma Certificat de participare
obţinută
Disciplinele principale Vizită de studiu „Inclusion in vocational education and training” - Life
studiate / competenţe Long Learning Programme
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Leargas, IRLANDA
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea Internațional
naţională sau internaţională
02.11. – 25.11.2012
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Certificat de absolvire - Manager financiar Cod COR 121125
Descrierea cursului : 80 de ore pentru fiecare participant, din care:
Competențe:
1. Întocmirea planului de politică internă a organizației
2. Întocmirea unui plan financiar pe termen scurt și lung
3. Realizarea unei proceduri de elaborare a bugetului organizației
4. Analiza veniturilor și cheltuielilor în cadrul unei organizații
5. Întocmirea rapioartelor de control bugetar
6. Evaluarea proiectelor de investiții
7. Analiza sistemului de management
8. Planificarea activității în funcției de stilul personal de lucru
9. Planificarea eficientă a activității în raport cu elemente de management a
timpului
10. Lucrul în echipă
11. Comunicarea eficientă la nivelul organizației

Numele şi tipul instituţiei de S.C. Info Educația S.R.L. Iași
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea Cursul este acreditat de Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a
naţională sau internaţională Adulţilor (CNFPA) şi avizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de către
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
6 aprilie – 6 mai 2012
Calificarea / diploma Atestat de formare continuă a personalului didactic - “Învățământ pentru
obţinută toți, împreună cu toți - șanse și pentru tine, șanse și pentru noi” –
POSDRU 2007 - 2013
Disciplinele principale 89 ore, 25 credite profesionale transferabile
studiate / competenţe Competențe generale:
profesionale dobândite - Competențe metodologice
- Competențe de comunicare și relaționare
- Competențe psihosociale
- Competențe de management al carierei
Discipline/teme studiate:
- Școala și educația pentru toți
- De la pedagogia grupului la pedagogia diversității
- Să înțelegem și să răspundem la cerințele elevilor cu dizabilități
- Întărirea parteneriatului părinți-profesioniști
Numele şi tipul instituţiei de Asociația RENINCO România
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea Național, 89 ore, 25 credite profesionale transferabile
naţională sau internaţională
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Martie – aprilie 2012
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
2012
Calificarea / diploma
obţinută
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Certificat de formare – workshop de psihoterapie adleriană – “ Puterile
familiei. Curajul familiei mele”
10 ore de formare, 10 credite profesionale
Asociația prntru Psihologie și Psihoterapie Adleriană din România
Internațional

Diplomă – curs de formare a personalului didactic cu rol de decizie în
învățământ „Promovarea egalității de gen, de șanse și respectarea
diversității”, POSDRU 2007-2013 – Profesionalism la toate nivelele
învățământuluii preuniversitar
Disciplinele principale 16 ore formare
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Inspectoratul Școlar Județean Neamț
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea Național
naţională sau internaţională
2012
Calificarea / diploma Diplomă – curs de formare a personalului didactic cu rol de decizie în
obţinută învățământ „Promovarea dezvoltării durabile și a protecței mediului”,
POSDRU 2007-2013 – Profesionalism la toate nivelele învățământuluii
preuniversitar
Disciplinele principale 16 ore formare
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMŢ
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea Național
naţională sau internaţională
13 – 20 martie 2011
Calificarea / diploma Certificat de participare – Curs Comenius „School Development & Quality
obţinută Evaluation in Primary & Secondary Schools & School Transition”
Disciplinele principale Teme:
studiate / competenţe -Sistemul educațional britanic
profesionale dobândite -Dezvoltarea școlară și evaluarea de calitate
-Rolul sistemului OFSTED și inspecțiile școlare
-Predarea limbilor moderne – dimensiunea europeană
32 de ore de formare
Numele şi tipul instituţiei de International Study Programmes , Marea Britanie
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea Internațional
naţională sau internaţională
14 – 15 mai 2010
Calificarea / diploma Certificat participare curs de formare “Strategii de prevenire a violenței în
obţinută școală” – Proiect Tinerii împotriva violenței
Disciplinele principale 16 ore formare
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studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
2008 - 2010
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivel clasificare naţională sau
internaţională
05.11.2008 – 03.12.2009
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
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Organizația Salvați Copiii Romania
Național

Diplomă de master – Politici și management în educației
Conform suplimentului la diplomă
Universitatea „Al.I.Cuza” IASI – Facultatea de Psihologiei și Științe ale
Educației
ISCED - 7

Formator Cod COR 241205 – Certificat de absolvire

Pregătirea formării, realizarea activităților de formare, evaluarea
participanților la formare, aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de
formare, marketing-ul formării, proiectarea programelor de formare,
organizarea programelor și a stagiilor de formare, evaluarea, revizuirea și
asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare
Numele şi tipul instituţiei de SC Superprofesie SRL, piatra Neamț
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea Cursul este acreditat de Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a
naţională sau internaţională Adulţilor (CNFPA) şi avizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării și Inovării şi
de către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, 90 ore
2007-2009
Calificarea / diploma Certificat de acordare a gradului didactic I
obţinută
Disciplinele principale Conform programei specialității psihopedagogiei speciale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea „Al.I.Cuza” IAȘI
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea Național
naţională sau internaţională
22.09.2008 – 31.01.2009
Calificarea / diploma Certificat de competențe profesionale ale personalului didactic - program de
obţinută formare continuă Managementul Instituţiilor Educative
Disciplinele principale Curs de 90 de credite profesionale transferabile
studiate / competenţe Competențe generale dobândite:
profesionale dobândite - Adoptarea strategiilor de comunicare adecvate interlocutorilor, contextelor
și mijloacelor disponibile
- Utilizarea optimă a resurselor din unitatea de învățământ în scopul
asigurării unui proces de învățământ de calitate
- Coordonarea eficientă a achipelor manageriale și a personalului didactic de
specialitate din unitățile de învățământ
Module de formare:
- Management educaționale
- Comunicare și curriculum
- TIC – inițiere
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
26.02.2008-10.04.2008
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
2003 - 2007
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
2004
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
2-9 septembrie 2001
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
1999
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
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Casa Corpului Didactic Neamț
Național
Adeverință
Inițiere în informatică
CCD Neamț în colaborare cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași,
Facultatea de Informatică
Curs de formare

Diplomă de licenţă - Economie şi protecţia mediului
Conform suplimentului la diplomă
Universitatea „Gheorghe Cristea” Bucureşti
ISCED - 6

Gradul didactic II
Conform programei de acordare a gradului didactic II, psihopedagogie
Universitatea Lucian Blaga, Sibiu
Profesor I, Psihopedagogie, Gradul didactic - II
Certificat
Curs de pregătire a cadrelor didactice de sprijin/itinerante
Universitatea „Al.I.Cuza” IAȘI, Facultatea de Psihologie și Științe ale
Educației, Ministerul Educației și Cercetării, UNICEF România, Asociația
RENINCO România
64 ore

Definitivatul în învăţământ
Conform programei de acordare a definitivatului în învăţământ,
psihopedagogie specială
Universitatea „Al.I.Cuza” IAȘI
Profesor I, Psihopedagogie, Gradul didactic - definitiv
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1993-1997
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
1988-1992
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba engleză

Competențe de comunicare
Competenţe şi abilităţi
sociale

Competenţe
organizaționale/manageriale

Competenţe dobândite la
locul de muncă
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Diplomă de licenţă
Psihopedagogie
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
ISCED - 6
Diplomă de bacalaureat
Profil – matematică-fizică
Liceul Teoretic „Petru Rareș” – Piatra Neamț
ISCED - 3

Limba română
Înţelegere
Ascultare

Citire

Elementary
( A1)

Elementary
( A1)

Vorbire
Participare
Discurs
la
oral
conversaţie
Elementary
( A1))

Elementary
( A1)

Scriere
Exprimare
scrisă
Elementary
( A1)

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Abilitățile de comunicare au fost dobândite în contextul activităților derulate
în cadrul echipelor constituite atât la locul de muncă cât și în cadrul
proiectelor derulate.
Relațiile de comunicare stabilite s-au bazat pe acceptare, asertivitate și dialog
Abilităţi
deschis. de lucru în echipă
Deschis ideilor inovatoare, revoluţionare
Experienţă în realizarea şi implementarea de proiecte educaţionale pe plan
local, regional, naţional şi internaţional.
Bun cunoscător al noţiunii de management respectiv manager.
Adept al managementului participativ, al leadership-ului
Bun cunoscător atât din punct de vedere teoretic cât şi practic a noţiunilor de
„calitate„ managementul calităţii”,SMQ etc.
Toate acestea dar şi experienţa de viaţă, educaţia din familie, au făcut din
mine un bun organizator pe principiile managementului modern, a
leadership-ului, a tuturor activităţilor în care sunt implicată.
Calitatea de manager deținută a condus la dobândirea de abilități
suplimentare legate de luarea deciziilor, asumarea responsabilităților,
ezolvarea unor sarcini și situații într-un interval de timp determinat și
delegarea de competențe în cadrul instituției.
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Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Competenţe şi aptitudini
artistice

Alte competenţe şi
aptitudini
Permis de conducere
Informaţii suplimentare
Lucrări / Publicații
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Lucrez în mod uzual cu calculatorul având competenţe şi aptitudini de
utilizare a acestuia în programele Word, Excel, Power Point, Windows
Explorer.
Posed atât un calculator personal cât şi un laptop cu care îmi organizez şi
desfăşor activitatea didactică zilnică atât în sistemul AEL cât şi prin
intermediul materialelor realizate în Power Point şi folosind un videoproiector.
Iubitoare a frumosului, fac parte din generaţia care ştie să aprecieze un
spectacol bun cu muzica bună, un concert rock sau folk dar şi un spectacol
de balet sau operă, operetă.
Am citit şi citesc foarte mult având o bibliotecă bogată ( definită astfel în
limita bunului simţ ) de beletristică dar şi de literatură de specialitate.
Sunt pasionată de muzică și sport
Posed permis de conducere cat B, din anul 2008
2014 – Pleșa Melania PFA – cod CAEN 7022 – Activități de consultanță
pentru afaceri și management
- „Identificarea problemelor privind proiectarea
managerială/îndeplinirea planului managerial și gestionarea situațiilor
ce pot apărea la nivelul unităților de învățământ” – articol în Revista
Școala Modernă, nr. 4/2016, ISSN 2069-4504
- „Relaționarea consilierului școlar cu elevii ciclului gimnazial”- articol
în broșura editată de CCD Neamț în contextul Simpozionului Național
Școala Modernă ediția a XI-a - Cetățean în Europa, Editura Alfa, Piatra
Neamț, 2013, ISBN 978-606-667-026-5;
- „Rezulatele proiectului Consilieri școlari mai bine pregătiți pentru
elevii de gimnaziu” - articol în broșura editată de CCD Neamț în contextul
Simpozionului Național Școala Modernă ediția a XI-a - Cetățean în Europa,
Editura Alfa, Piatra Neamț, 2013, ISBN 978-606-667-026-5;
- „ADHD” – articol în revista Școala Modernă, anul VII, nr. 5, 2009, ISSN
1583-1965;
- „Studiu privind absenteismul în mediul școlar”– articol în Revista
Protecția socială a copilului, anul XVII, nr. 2-3 (57)/2015, Editura
Universitară, București, ISSN 1453-393-X;
- „Cum îmi feresc copilul de anturajele nocive și problemele asociate
acestora (fumat, droguri, infracțiuni)”- articol în Ghid de conversații cu
părinții, editura RAABE, 2011, ISSN 2069 – 8100;
- „Cum stimulez performanţele şcolare ale copilului meu”- articol în Ghid
de conversații cu părinții, editura RAABE, 2011, ISSN 2069 – 8100;
- “Sunteți părintele unui elev mitoman – cum procedați?” - articol în
Ghid de conversații cu părinții, editura RAABE, 2011, ISSN 2069 – 8100
- “Sunteți părintele unui elev cu performanțe – cum procedați?” - articol
în Ghid de conversații cu părinții, editura RAABE, 2011, ISSN 2069 – 8100
- „Şcoala pentru părinţi” ”- articol în Ghid de conversații cu părinții,
editura RAABE, 2011, ISSN 2069 – 8100;
-„Ghid de bune practici”- în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3./S/63906
Consilieri școlari mai bine pregătiți pentru elevii de gimnaziu, 2013
- „Managementul serviciilor pentru elevii aflaţi în situaţie de risc” –
lucrare de dizertație – Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași 2010
- „Standarde de calitate în învățământul preuniversitar” – lucrare de
licență, Universitatea de științe și arte „Gheorghe Cristea”, București 2007
- „Relație profesor – elev” – lucrare de licență – Universitatea „Lucian
Blaga”, Sibiu 1997
- Studiu privind rezultatele obținute la simularea evaluării naționale –
an școlar 2015-2016
- Școala viitorilor părinți – calitatea vieții de familie – an școlar 20152016
- Studiu privind rezultatele obținute la simularea bacalaureatului - an
școlar 2015-2016
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- Studiu privind absenteismul în mediul școlar – an școlar 2013-2014
- Studiu privind repartizarea elevilor de clasa a VIII-a în liceele din
județul Neamț –2012-2016

Prezentări

Proiecte

Conferințe/Simpozioane

- Activitate demonstrativă – „Managementul situațiilor de criză” – în
cadrul cercului coordonatorilor de proiecte și programe școlare din județul
Neamț – Piatra Neamț – 21 noiembrie 2016
-Lucrarea științifică – „Comunicarea interpersonală” – în cadrul
Simpozionului Național „Școala Modernă” – CCD Neamț, 2-5 iunie 2015
-Proiect educațional – „ Exploratori în lumea emoțiilor” – 10-14 aprilie
2017
- Proiect educațional - „Exploratorii simțurilor”- an școlar 2015-2016
-Proiect local de prevenire a dispariției de minori – „Copilul tău”, 2009
- Proiect educațional – „Dezvoltarea abilităților de viață la elevi”– anul
școlar 2013-2014
- Proiect pentru susținerea elevilor care au părinții plecați în străinătate –
„Singur acasă” – an școlar 2015-2016
- Proiect POSDRU nr. 4568 – „Tinerii împotriva violenței” -2010
- Proiect educațional – „Dă startul în cariera ta profesională! Succes!” –
an școlar 2013-2014
- Proiect județean – „Spune NU presiunii grupului” – 08.03.201127.06.2011
- Proiect POSDRU/91/2.2/61639 – „Școala o necesitate nu doar un drept”
– 2011
- Proiect educațional – „Împreună construim o lume mai bună” – an
școlar 2011-2012
- Proiect co-finanțat grant din partea Elveției – „Schimbări mici, diferențe
MARI” – 01.07.2013-30.06.2015
- Proiectul –„ACTIV (Abilități de Carieră pentru tineri – investiție în
viitor)”- 2011
- Proiectul național– „Hai la școală” – 2012-2013
- Proiectul comunitar– „Dăruiește un zâmbet” – 2015
- Proiectul educational – „De la școală la viața activă” – Neamț, 10 mai-15
iunie 2013
- Proiectul educațional – „Stil de viață sănătos” – Neamț, 16-20 noiembrie
2009
-Proiectul educațional – „Școala părinților” – Piatra Neamț, an școlar
2013-2014
-Simpozionul – „Noi tendințe și provocări în educație” – Piatra Neamț,
martie 2017
- Activitate metodică – „Managementul situațiilor de risc din unitățile de
învățământ preuniversitar” – Piatra Neamț, 21 noiembrie 2016
- Simpozion Interjudețean – „Informatica între realitate și spiritualitate”,
Agapia, 16 mai 2013
- Simpozion Național - „Prezența școlii în absența părinților”- Roman,
30 martie 2013
- Simpozion Internațional – „Arta de a fi părinte”, Roman, 21 aprilie 2016
- Conferința Regională Euroguidance, Suceava, 8 octombrie 2010
- Simpozion internațional – „Evaluarea instrument de pilotaj pedagogic”Roman, 31 martie 2012;
- Conferința internațională – „Modelul MIFNE-fereastra oportunităților”Piatra Neamț, 1-3 iunie 2009;
- Simpozion Național – „Comunicare și implicare activă”, CCD Neamt,
iunie 2015;
- Simpozionul Național – „Consilieri școlari mai bine pregătiți pentru
elevii de gimnaziu” CCD Neamt, 2014
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Seminarii

Distincții

Afilieri
Anexe

- Conferința regională – „Valorizare a mobilităților individuale de
formare continuă a cadrelor didactice în spațiul european”, Piatra
Neamt, 2014
- Simpozionul Național – „Relaționarea consilierului școlar cu elevii de
gimnaziu”, Piatra Neamt, 2013
- Simpozionul Național – „Copilul, un Univers în mișcare”, Piatra Neamt,
2015
- Reuniunea Regională – “Centre pentru copii în mediul rural” – Piatra
Neamț, 29.03.2012
- Simpozion internațional –„Integrarea copiilor cu autism în învățământul
de masă” – Piatra Neamț, 2013
- Simpozion național „Școala Modernă” – „Cetățean în Europa”, Piatra
Neamț, 25 mai 2013
- Seminar de formare – „Performanța – cheia succesului organizațiilor”
- Seminar de promovare și diseminare a rezultatelor proiectului – „Consilieri
școlari mai bine pregătiți pentru elevii de gimnaziu” – Venus, Constanța,
24 iunie 2012;
- Seminar de promovare și diseminare a rezultatelor proiectului – „Consilieri
școlari mai bine pregătiți pentru elevii de gimnaziu” – Neptun,
Constanța, 23 iunie 2013
- Seminar – „Combaterea violenței în școli-o mai bună comunicare între
școală, copii și părinți”, ;
- Sesiunea de instruire - „Planificarea strategică și control managerialfactor cheie în învățământul modern”- Piatra Neamț, 2012
- Sesiunea de instruire – „Promovarea egalității de gen, de șanse și
respectarea diversității„ – Piatra Neamț, 2012
- Sesiune de instruire – Promovarea dezvoltării durabile și a protecției
mediului – Piatra Neamț, 2012
-Seminar – Prevenirea consumului de droguri, a violenței și egalitatea de
șanse în educație și informare – Piatra Neamț, 05 octombrie 2011
-Diplomă de voluntar în cadrul Concursului național de dans „Împreună
pentru viitor „– SNAC, Piatra Neamț, 31 mai-2 iunie 2013;
-Diplomă de merit – implementare proiect – „Adicții contemporane/stil de
viață armonios”;
-Diplomă de Onoare – „Prietenii copiilor”;
-Diplomă – Proiect educațional - „De la școală la viața activă”;
-Diplomă - Premiul II – lucrarea „Comunicarea nonverbală și succesul în
afaceri”;
-Diplomă – concurs național – „Unirea Principatelor Române”
Membru al Colegiului Psihologilor din România
Diplome, certificate, adeverințe care susțin informațiile prezentate în
prezentul CV
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