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CURRICULUM VITAE 
 

 

Curriculum Vitae 

INFORMAŢII PERSONALE BLIORȚ ANTONINA 

  

Șos. Nicolina nr. 111, bl.1004, tr. 4, ap.12, Iași ,Romănia 

0040740824080  

bleortza@yahoo.com 

  Sexul feminin Data naşterii 03/04/1975 Naţionalitatea 
Română 

POZIŢIA 
 

Profesor de limba și literatura română, Colegiul Național Iași 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

septembrie 2018 

 

Coordonator al proiectelor şi programelor educative din Colegiul Naţional 

Iaşi; 
Sectorul de activitate  învăţământ 

septembrie  2017-august 2018 Coordonator al Comisiei metodice de limba şi literatura română din 

Colegiul Naţional Iaşi; 

Coordonator al proiectelor şi programelor educative din Colegiul Naţional 

Iaşi; 
Sectorul de activitate  învăţământ 

ianuarie  2017 –august 2017 Director –adjunct, Colegiul Național Iași 
 Sectorul de activitate învăţământ 

Septembrie  2016 –ianuarie 2017 Coordonator al Comisiei metodice de limba şi literatura română din 

Colegiul Naţional Iaşi; 

Coordonator al Comisiei pentru relații externe și programe din Colegiul 

Naţional Iaşi  

Sectorul de activitate învăţământ 

Septembrie 2013 –  septembrie 
2016 

 

Coordonator al Comisiei pentru relații externe și programe din Colegiul 

Naţional Iaşi 
Sectorul de activitate învăţământ 

Septembrie 2012- august 2013 

Coordonator al proiectelor şi programelor educative din Colegiul Naţional 

Iaşi;; 
Sectorul de activitate învăţământ 

2003 – prezent 

Profesor titular - limba şi literatura română la Colegiul Naţional, Iaşi 

COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI, Str. Arcu Nr.4, Iași 

 Evaluator proiecte de manual școlare (aprilie-iunie 2019) 

 Evaluator auxiliare școlare (august-septembrie 2018) 

 Membru al Consiliului de Administrație al Colegiului Național Iași 

(2018-2020) 

 Membru al Corpului Național de Experți în management 

Educațional 

 Îndrumător practică pedagogică pentru studenții Facultății de Litere 

ai Universității „Al. I. Cuza”; 

 Metodist – disciplina limba şi literatura română; 

 Profesor CEX – disciplina Limba și literatura română; 

 Elaborare de subiecte, corector şi organizator de activităţi în 

calitate de membru în comisii pentru olimpiade și concursuri 

judeţene şi naţionale; evaluator/membru, vice-președinte, 
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președinte în comisii pentru examene naționale. 
Sectorul de activitate învăţământ 

2002-2003 
Profesor de limba şi literatura română la Şcoala cu clasele I-VIII, Popricani 

Sectorul de activitate  învăţământ 

1994-2002 
Asistentă medicală în Policlinica nr. 2, Iaşi; 
 Sectorul de activitate sănătate 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

2004-2011 
 

Doctor  în filologie 
 

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere 

2002-2004 
 

Master de Literatură Comparată şi Antropologie Culturală  

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere 

1997-2002 

 

Diplomă de licenţă 

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere, Specializarea Română- 

Engleză 

1996-2001 

Diplomă de licenţă 

Universitatea Mare din București, Facultatea de Teologie Didactică Romano-

Catolică, filiala Iaşi 

Formare continuă  

Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Numele furnizorului de formare 

 Martie 2020, Certificat de participare Proiectul Erasmus +, Acțiunea 

cheie KA201,Parteneriate strategice : Healthy European Students 

 Învățarea unor metode de educaţie pentru promovarea unui stil de 

viaţă sănătos 
 Jelgavas 6 vidusskola, Letonia 

Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Numele furnizorului de formare 

 Octombrie 2019, Certificat de participare şi Europass Proiectul 

Erasmus +, Acțiunea cheie KA201,Parteneriate strategice : Healthy 

European Students 
  Dezvoltarea unor metode de educaţie pentru promovarea unui stil de 

viaţă sănătos 

 Osnovna Šola Sladki Vrh, Sladki Vrh., Slovenia 

Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Numele furnizorului de 
formare 

 2017 – 2019, Certificat de participare Proiectul Erasmus +, Acțiunea 

cheie KA201,Parteneriate strategice : EUincldesU 

 Dezvolatrea unor metode de de incluziune a elevilor migranți, 

refugiați sau cu CES prin intermediul artelor 

 Agrupamento de Escoals de Moure e Ribeira do Neva, Villa Verde, 

Portugalia 

Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Numele furnizorului de 
formare 

 2017 – 2019, Certificate de participare Proiectul Erasmus +, Acțiunea 

cheie KA2,Parteneriate strategice între școli: Eurokids:24 News 

 Rolul deprinderii tehnicilor de redactare a aunui jurnal și de folosire a 

tehnicilor modern pentru organizara unui radio în formarea unui tânăr 

din Europa contemporană 

 Colegiul Național Iași 

Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Numele furnizorului de 
formare 

 2017 – 2019, Certificate de participare Proiectul Erasmus +, Acțiunea 

cheie KA2,Parteneriate strategice între școli: Young Europe Debates 

 Rolul dezbaterilor în conștientizarea valorilor cetățenești 

 Colegiul Național Iași 

Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

 2017 – 2019, Certificate de participare Proiectul Erasmus +, Acțiunea 

cheie KA2,Parteneriate strategice între școli: STORIES ALL OVER 

EUROPE  



3 
 

Numele furnizorului de 
formare 

 Rolul poveștilor în cunoașterea elementelor commune ale diferitelor 

popoare europene 

 Colegiul Național Iași 

Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Numele furnizorului de 
formare 

 2019, Certificate de participare Journée Euroscola 

 Cunoaşterea valorilor şi instituţiilor Uniunii Europene 

 Parlament européen, Strasbourg 

Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Numele furnizorului de 
formare 

 2018, Certificate de participare Proiectul ACES EU includes U. Look 

for ability in disability 

 Promovarea unuei culture a activismului, voluntariatului şi implicării 

sociale 

 ACES. Act local. Academy of Central European Schools 

Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Numele furnizorului de 
formare 

 2017 Management educaţional participativ, atestat de formare 

continuă 

 Managementul organizațional,marketing: decizie și previziune în 

educație;; managementul curriculumului;leadership organizațional; 

managementul calității;. managementul clasei; leadership educațional  

 CCD Iași 

Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Numele furnizorului de formare 

 2017 Managementul comunicării în mediul școlar ,atestat de formare 

continuă 

 Comunicarea mentor-student practicant/stagiar; îndrumarea privind 

eficiența planificării și proiectării activității didactice. 

 Info Educația Iași  

Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Numele furnizorului de formar 

 2017Mentorat. Strategii și inovare,atestat de formare continuă 

 Managementul comunicării în școală și în comunitate; Comunicarea 

managerială ;Comunicarea didactică  

 CCD Iași 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Numele furnizorului de formare  

 2017 Managementul stresului în organizațiile școlare ,atestat de 

formare continuă 

 Stresul în mediul şcolar ;Comunicarea eficientă ca mijloc de reducere a 

stresului ;Rezolvarea eficientă a conflictelor, educaţia prin mijloace 

nonviolente ;Cunoaşterea/autocunoaşterea în procesul educaţional 

Planificarea timpului  

 CCD Iași 

Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Numele furnizorului de formare 

 2017 Comunicare instituțională ,atestat de formare continuă 

 Comunicarea interculturală, Comunicare și relații cu publicul 

 Info Educația Iași 

Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Numele furnizorului de formare 

 2017 Consiliere privind cariera ,atestat de formare continuă 

 Consiliere privind cariera, metode, roluri teorii privind consilierea în 

carieră 

 Info Educația Iași 

Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Numele furnizorului de formare 

 2017 Seminar de formare Tinerii dezbat, ,atestat de formare continuă 

 Cunoaștințe de bază ale formatului Worlds School, cunoștințe în 

arbitarea meciurilor 

 ARDOR iași 

Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Numele furnizorului de formare 

 2017,Formator, certificat de absolvire 

 Pregătirea programului de formare, pregătirea formării practice, 

realizarea activităților de formare 
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 Structural Euro Fond&Training, București 

Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Numele furnizorului de formare 

 2014 – 2016, School on the Cloud ICT Network (543221-LLP-1-

2013-1-GR-KA3-KA3NW) 
 Educația personalizată, relația dintre educația modernă și elementele 

de Cloud Computing 

 Doukas School, Grecia 

Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Numele furnizorului de formare 

 2016 Seminar de formare Dezbateri academice, ,adeverință  

 Cunoștințe de bază ale formatului Worlds School, cunoștințe în 

arbitarea meciurilor 

 CDAIS iași 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele furnizorului de 

formare 

 2014 - 2016 Proiectul  Erasmus+, Strategic Partnership for School, 

Education Project, Leen Teen 

 Educația antreprenorială în context nonformale 

 Colegiul Național Iași 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele furnizorului de formare 

 2012- Educație pentru Viața de Familie – Faza 1 – Consilieri 

educativi 

 Fundația Tineri pentru Tineri 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele furnizorului de formare 

  2012- Grundtvig workshop: Web 2.U: Developing Women's Skils for 

the Future Labour Market 
 Rolul tehnicilor IT în adaptarea femeilor pe piața muncii din Europa 

 Magenta, Gijón, Spania; 

Calificarea / diploma obţinută 

Numele furnizorului de formare 

 

 2012 - Certificat de participare - Proiectul Leonardo da Vinci nr. LLP-

LdV/IVT/2011/RO/188: Let’s WIN LIN! 

 Alfatraining Bildungszentrum Karlsruhe 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 2008 - Programul  naţional de  dezvoltare  a competenţelor  de  

evaluare  ale  cadrelor didactice / De Ce E 
 competenţe  de: aplicare optimizată a prevederilor şi cerinţelor 

documentelor normative pe baza analizei Curriculumului Naţional şi a 

metodologiilor specifice; de proiectare a unui instrument de evaluare 

scrisă/practică/orală; de raportare adecvată a rezultatelor învăţării; 

conştientizare a efectelor deciziilor de evaluare cu asumarea 

responsabilităţilor privind necesitatea transparenţei şi a documentării 

acestor decizii 

 MECI, CNCE 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 2008 -  Certificat Europass - Proiectul Leonardo da Vinci nr. LLP-

LdV/VETPRO/2007/RO/100: „Training teachers in order to raise 

pupils’ parents awareness regarding European values in school and 

in the local community” 

 Euroyouth Portugal 

Calificarea / diploma obţinută 

Numele furnizorului de formare 

 

 2007 - Proiectul Leonardo da Vinci: Increasing Tutor-

Teachers’linguistic skills in order to improve awareness of 

European Citizenship”, Marea Britanie  
 European Training Consortium, Marea Britanie 

Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Numele furnizorului de formare 

 2006 – Implementarea programei – consiliere şi orientare – 

adeverinţă 

 competenţe de comunicare socială, de comunicare şi relaţionare în 

manieră empatică, cooperantă, responsabilă; competenţe de lucru în 

echipă;  

 CCD-Iaşi 
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Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Numele furnizorului de formare 

 martie 2004 – curs de formare Managementul de proiect 

 competenţe de comunicare socială, manageriale; competenţe de 

elaborare a unor proiecte; competenţe de negociere 

 CCD Iași 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele furnizorului de formare 

 2003- Modulul european Jean Monnet, Europa și ideea europeană. 

Istorie, cultură, perspective 

 Universitatea „Al. I Cuza”, Centrul de Studii Europene 

COMPETENŢE PERSONALE Limba maternă ROMÂNA 

Alte limbi străine cunoscute ÎNŢELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 

conversaţie 
Discurs oral   

ENGLEZA B2 B2 B2 B2 B1 

FRANCEZA 
 

A2 A2 A1 A1 A1 

Competenţe  de comunicare 
organizaţionale/manageriale 

 Abilităţi de organizare, planificare  

 Rezistenţă la stres 

 Persoană responsabilă  

Aceste competenţe au fost dobândite şi îmbunătăţite prin participarea şi 

organizarea a numeroase activităţi, dintre care menţionăm:  

Proiecte/programe/activităţi la nivel internaţional: 

 Octombrie 2019, Proiect Erasmus +, KA2, Strategic partnerships 

between schools: Healthy European Students. HES- coordonator 

 2017-2019-  Proiect Erasmus + , KA2, Strategic partnerships between 

schools: STORIES ALL OVER EUROPE- coordonator 

 2018- International Competition of Debate, activitate din cadrul 

proiectului Erasmus +, KA2, Strategic partnerships between schools: 

STORIES ALL OVER EUROPE-member al echipei de proiect 

 2016– Conferința internațională „Entrepreneurial education and 

non-formal methods in European context”, Iași, realizată în cadrul 

proiectului Erasmus + 2014-1-RO01-KA201-002917 - LEARN TO 

ENTERPRISE., organizator 

 2014-2016 - Erasmus + 2014-1-RO01-KA201-002917 - LEARN TO 

ENTERPRISE.– membru în echipa de proiect 

 2014 - 2016 –. School on the Cloud ICT Network (543221-LLP-1-

2013-1-GR-KA3-KA3NW) – coordinator 

  2013, 2017 - International Tournament of Young Mathematicians 

Iași, membru în echipa de organizare.  

 2012, Programul Leonardo da Vinci „ARCHI - Let's SOFT it!”, 

Germania/Spania – membru în echipa de proiect 

Proiecte/programe/ activităti la nivel naţional/regional: 

Organizator/Membru în echipa de organizare: 

- 2009-2019, Simpozionul Național „Literatura și celelate arte” 

- 2016-2019, Proiectul Județean „Alege să contezi!” – CAEJ  

 - 4-8 mai 2011,Balcaniada de Matematică, Iaşi 

Competenţe informatice Cunoștințe de utilizare a calculatorului: Word, Excel, Powerpoint Internet 

Aceste competenţe au fost dobândite şi îmbunătăţite prin participarea la 

activittaţi de formare: 
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2014 - 2016 –. School on the Cloud ICT Network (543221-LLP-1-2013-

1-GR-KA3-KA3NW) - 

  2012- Grundtvig workshop: Web 2.U: Developing Women's Skils for 

the Future Labour Market 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  
Lucrări/articole de 

specialitate 

Autor/Coautor la:                                                                     

 Gid metodologic Strategii didactice inovative în sprijinul 

educației inclusive (în colaborare), Iaşi, 2020;  

 Adjudication in the World School Format în Young Europe 

Debates. Methodological guide For Academic Debates in WS 

Format, Iași, 2019; 

 Coordonator – Stories All Over Europe. Collection of Stories and 

Practical Exercises with Special Activities for SEN Students, 

Iaşi, 2019;  

 Limbă română. Comunicare. Literatură. 100 de teste evaluative 

pentru clasa a IV-a (în colaborare), Editura Vasiliana ‚‘98, Iași, 

2017; 

 Coordonator – Ghidul metodologic Let's be non-formal! Let's 

enterprise! – Methodological guide for Entrepreneurial 

Education Activities Through Non-Formal Methods, Editura 

PIM, Iași, 2016; 

 Presentations on the impact of Cloud-based teaching and 

teacher education on teachers and trainers (în colaborare), în 

cadrul proiectului School on the Cloud: Connecting Education to 

the Cloud for Digital Citizenship, 2015; 

 Limbă română. Comunicare. Literatură. 100 de teste evaluative 

pentru clasa a IV-a (în colaborare), Editura „Vasiliana ̓98”, Iași, 

2015  

 Motivul femeii păcătoase și al femeii – Înțelepciune în opera 

dostoievskiană în Analele Colegiului „C. Negruzzi” Iași. nr.4, 

Editura Sf. Mina, Iaşi, 2015;  

 Education on the Cloud- State of Art (în colaborare), în cadrul 

proiectului School on the Cloud: Connecting Education to the 

Cloud for Digital Citizenship, 2015; 

 Literatura şi experienţa sacrului în Plurivalențe intelectuale 

cantemiriene , Editura Vasiliana ‘98, Iași, 2014; 

 Ideea rusă și socialismul în opera dostoievskiană în Analele 

Colegiului „C. Negruzzi” Iași. nr.3, Editura Sf. Mina, Iaşi , 2014; 

 Cartea lui Iona. Lecturi şi relecturi în Analele Colegiului „C. 

Negruzzi” Iași. nr.2, Editura Junimea, Iaşi , 2012; 

 Limba și literatura română. Teste evaluative pentru clasa a IV-a 

(în colaborare), Editura „Spiru Haret”, Iași, 2010 

 Iadul şi Raiul în opera lui F. M. Dostoievski în Cosmogonia – de 

la mit la ştiinţă, no.2, Simpozionul Naţional „Literatura şi celelalte 

arte”, Iaşi, 2010; 

 Aspecte biblice în construirea personajelor feminine în opera lui F. 

M. Dostoievski, în vol. Simpozionul Internațional „Universul 

Științelor”, Editura D&T, Iași, 2010 

 Motive biblice în opera lui F. M. Dostoievski în Inter-, Pluri- şi 

Transdisciplinaritatea – de la teorie la practică, no.1, 

Simpozionul Naţional „Literatura şi celelalte arte”, Iaşi, 2009; 
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 Ședințele cu părinții în Profesori – Părinți – Elevi. Perspectivă 

Educațională europeană (în colaborare),, Iaşi, 2008; 

 Coautor - Motivul îngerului într-una dintre postumele 

eminesciene şi Marin Sorescu -jocurile aparenţei în Dintre sute 

de catarge (interpretări prozodice), Editura Universitas XXI, Iaşi, 

2004. 

Rezultate obținute - premii și mențiuni la etapele județene , regionale ale olimpiadelor și 

concursurilor școlare; 

-coodonarea elevilor pentru etapele naționale/internaționale ale 

olimpiadelor și concursurilor școlare: 

 Olimpiada Națională de Limbă, Comunicare și Literatură Română, 

2011- Mențiune și 2 Premii speciale; 

 -Concursul Național Interdisciplinar Cultură și Spiritualitate 

românească, 2012 (Premiul II), 2013 (Mențiune), 2018( Premiu 

special) 

 Concursul Național +-Poezie, 2012, Mențiune 

 Concursul National Transcurricular „Ionel Teodoreanu„ 2012 

(Mențiune), 2013( Mențiune), 2018 (Premiul III) 

 Olimpiada de Lingvistică, 2014 (Mențiune),2015, 2018 (Mențiune) 

 Olimpiada de Lectură ca Abilitate de Viață (2016) 

 Concursul European de traduceri Juvenes Translatores, 2016, 2 

Mențiuni Speciale 

 Olimpiada de Dezbateri, Oratorie și Gândire Critică „Tinerii 

Dezbat”( 2017) 

 Concursul naţional de creaţie Tinere Condeie, Menţiune (2019) 

 


