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CURRICULUM VITAE  

  

  

Curriculum Vitae  

INFORMAŢII PERSONALE  TÂRZIANU ELENA- LARISA 

   

 Strada Prof. I. Simionescu, nr.17, bl.O8, ap.1 Iași , România  

 0040745323738    

 tarzianularisa@yahoo.com  

   Sexul feminin  Data naşterii 20/05/1977 Naţionalitatea  

Română  

POZIŢIA  

  
Profesor de limba și literatura română, Liceul Teoretic Miron Costin, Iași  

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ  

  

 

 

 

 octombrie 2020 – până în prezent Inspector şcolar pentru activităţi educative 
 

Inspectoratul Scolar Judeţean, Iaşi, Str.Nicolae Bălcescu, nr.26, Iaşi 

Management educational 
Desfăşurarea, monitorizarea şi controlul activităţilor educative la nivelul judeţului 

Iaşi 

Sectorul de activitate:  învăţământ  
 

septembrie 2004 - septembrie 

2020  
Coordonator al Comisiei metodice de Limba şi literatura română din Liceul 

Teoretic Miron Costin, Iaşi 

Membru al Comisiei de Curriculum la Decizia Şcolii din Liceul Teoretic Miron 

Costin, Iaşi 

Purtător de cuvânt al instituţiei, Liceul Teoretic Miron Costin, Iaşi 
Sectorul de activitate:  învăţământ  

 

septembrie 2018– septembrie 2020  

 

Membru în Consiliul consultativ al disciplinei Limba şi literatura română,     

Inspectoratul Şcolar Judeţean, Iaşi 

 Sectorul de activitate:  învăţământ 

 

   

 

septembrie 2017–septembrie 2020  

 

Metodist, disciplina Limba şi literatura română, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Iaşi 
Mentor practică pedagogică, Limba şi literatura română, în colaborare cu  

Facultatea de Litere a Universității „Al. I. Cuza”; Iaşi, 

 
Sectorul de activitate: învăţământ  

 septembrie  2015 –până în prezent 

Membru al Corpului Național de Experți în Management Educațional  

 

 
Sectorul de activitate:  învăţământ 

  august  2014 –august 2019 

Membru al Comisiei  pentru comunicare, imagine, relaţii externe, proiecte şi 

programe europene din Liceul Teoretic Miron Costin, Iaşi 
Sectorul de activitate:  învăţământ 
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septembrie 2012- august 2017  

Coordonator al Proiectelor din cadrul Concursului Naţional Euroscola, Liceul 

Teoretic Miron Costin, Iaşi 

Secretar al Consiliului de Administraţie, Liceul Teoretic Miron Costin, Iaşi  

Sectorul de activitate: învăţământ  

septembrie 2001-până în 

prezent  

Profesor titular - Limba şi literatura română la Liceul Teoretic Miron Costin, Iaşi  

Liceul Teoretic Miron Costin , Str. Mușatini, nr. 12, Iași  

• Coordonator al comisiei metodice de Limba şi literatura română/ al ariei 
curriculare Limbă şi comunicare  

• Secretar  al Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic Miron 
Costin, Iași  

• Membru al Comisiei pentru Curriculum la Decizia școlii  

• 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;  

• Propunător de subiecte, membru în grupuri de lucru la solicitarea 

ISJ/ministerului 

•  Organizator de activităţi în calitate de membru în comisii pentru 

olimpiade și concursuri judeţene şi naţionale; evaluator/membru, vice-
președinte în comisii pentru examene naționale. 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE    

  2012    

 

Gradul didactic I (Certificat de acordare a Gradului 

didactic I prin OM nr. 5640/3.09.2012 ) 

  

  2008 

  

 

Gradul didactic II (Certificat de acordare a Gradului 
didactic II prin OM nr. 6107/10.12.2008 ) 

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

2003 

  

Definitivat (Certificat de acordare a Definit ivării în învăţământ  

prin OM nr. 4992/24.09.2003 ) 
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere 

2001-2003  

  

Diplomă de masterat 

Literatură română şi hermeneutică literară 
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere 

 

1997 - 2001 

Diplomă de licenţă 
Facultatea de Litere, Limba şi literatura română-Limba franceză 

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

 

Formare continuă    

Calificarea / diploma obţinută  

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite  

 

 

Numele furnizorului de formare  

  2019 

 10 axiome ale educaţiei parentale-Ghid penru educaţia intergeneraţională şi 

dezvoltare personaă 

 Competenţe de management al grupului, al conflictelor 

 Casa Corpului Didactic Spiru Haret , Iaşi 
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Calificarea / diploma obţinută  

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite  

 

Numele furnizorului de formare  

 2018 

 Dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la 

examenul de definitivare în învăţământ şi concurul national de evaluare 

 competenţe de evaluare specifice disciplinei 

 Casa Corpului Didactic , Iaşi 

Calificarea / diploma obţinută  

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite  

Numele furnizorului de formare  

  2018 

 Mentoratul între teoreie şi practică-responsabilizarea profesorului faţă de 

problematica abandonului şcolar 

 mentorat, orientare profesională, comunicare mentor-student practicant 

 EuroEd, Iaşi 

Calificarea / diploma obţinută  

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite  

 

Numele furnizorului de formare  

 2016 

 membru ca responsabil pentru diseminarea mass-media în cadrul proiectului 

ERASMUS+2016-1-RO01-KA101-023237, School education staf 

 responsabil imagine, diseminarea activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului  

Calificarea / diploma obţinută  

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite  

 

Numele furnizorului de formare  

 2016 

 Abilităţi de viaţă la adolescenţi-prevenirea consumulu de droguri  

 dobândirea abilităţilor de management al grupului 

 Casa Corpului Didactic, Bucureşti 

 

Calificarea / diploma obţinută  

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite  

Numele furnizorului de formare 

 

 2015  
 Personalul didactic din sistemul de învăţămînt preunivesitar şi 

universitar de stat- promotor al învăţării pe tot parcursul vieţii 

 activităţi de dezvoltare profesională 

 proiect POSDRU/174.1.3/S/149155, MENCŞ 
 

        Calificarea / diploma obţinută  

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

 

 

Numele furnizorului de formare  

 2014 

 Curs de Management educaţional  

 comunicare, îndrumarea, observarea, organizarea și evaluarea activității de 

management), certificat de absolvire cursuri management educaţional 

(seria F/ nr. nr. 0090041)  

 Asociaţia Didactikos, București (octombrie 2014) 

 

 

Calificarea / diploma obţinută  

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 

 

Numele furnizorului de formare  

  2012/2013 şi 2011/2012 

 Membru în echipa Proiectului Comenius Multilateral Tolerance as a Key 

to Social Integration Into European Dimension for Toung Citizens; certificat 

de participare, Portugalia 

 dobândirea unor strategii de formare a unei atitudini tolerante 

Calificarea / diploma obţinută  

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite  

 
 

Numele furnizorului de formare  

  2012-2013 

 Consilier vocaţional-Membru în echipa de experţi din cadrul proiectului 

VIA-Vocaţie, Interese, Autocunoaştere şi dezvoltare, drumul către 

succesul profesional, proiect cofinanţat POSDRU 

 competenţe de consiliere şcolară, profesională, a carierei 

 SC Profiles International, Braşov 
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Calificarea / diploma obţinută  

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

 

Numele furnizorului de formare  

 2011 

 Cursuri formator (planificarea, realizarea și evaluarea activității de 

formare) certificat de absolvire cursuri formator (seria G / nr. 00150408)  

 EDINFO SRL, Iași  

 

Calificarea / diploma obţinută  
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite  

 

Numele furnizorului de 

formare  

  2011 

 Cursuri de management al calității în cadrul proiectului „Dezvoltarea 

calității și furnizarea unei educații de calitate în sistemul de învățământ 

preuniversitar din România prin implementarea standardelor de 

referință”, POSDRU/85/1.1/S/55330 

 

Calificarea / diploma obţinută  
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

 

 

 Numele furnizorului de formare  

  2011 

 Training de formare a cadrelor didactice ,,Fii conştient, nu        

dependent!”  

  competenţe de management al grupului 

 CRPECA Iaşi 

 

Calificarea / diploma obţinută  

      Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite  

 

Numele furnizorului de formare  

 2011 

 Curs de mentor  

 comunicare mentor, îndrumarea, observarea, organizarea și evaluarea 
activității de practică), certificat de absolvire cursuri mentor (seria G/ nr. 

00182949) 

 Training/teaching center, Bucureşti 

      Calificarea / diploma 

obţinută  

 

 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite  

 

 

 
Numele 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; certificat seria C/ nr. 009076;  

 MECI, CNCE 

 

Calificarea / diploma obţinută  

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite  

 

 

Numele furnizorului de formare  

 2007 

 Tehnici diferențiate de lectură în cadrul orei de română și al activităților 

extracurriculare 

 competenţe specifice disciplinei Casa Corpului Didactic, Iaşi 

 Casa Corpului Didactic, Iaşi 

 

Calificarea / diploma obţinută  
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite  

 

Numele furnizorului de formare  

 2006  

 Implementarea programei- Consiliere şi orientare  

 orientare şcolară şi profesională, managementul grupului de elevi 

 Casa Corpului Didactic, Iaşi 
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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  

 spirit organizatoric, abilităţi de planificare   

 rezistenţă la stres  

 comunicare, lucru în echipă 

 persoană responsabilă   

 Competenţele menţionate au fost dobândite şi îmbunătăţite prin participarea şi 

organizarea unor activităţi precum: 

 membru al grupului de lucru constituit la solicitarea Ministerului Educaţiei 

Naţionale în vederea revizuirii programelor şcolare de gimnaziu (clasele a 
VI-a şi a VII-a) la disciplina Limba şi literatura română, în perioada 9.06-

11.07.2017. 

 participant la activităţile din cadrul Campaniei Globale pentru Educaţie, 
campanie desfăşurată de organizaţia Salvaţi Copiii cu sprijinul M.E.N.,mai 

2017, mai 2018; 

 participant la dezbaterile publice cu titlul Planul cadru-instrument de 

politică educaţională, desfăşurat în perioada 19-21 ianuarie 2016, în 
contextul reconfigurării curriculare iniţiate de Ministerul Educaţiei 

Naţionale. 

 membru ca responsabil pentru diseminarea mass-media în cadrul 
proiectului ERASMUS+2016-1-RO01-KA101-023237, School education 

staf, 2016 

 membru în echipa proiectului multilateral „Tolerance as a Key to Social 

Integration into European Dimension for Citizens” (2011-2013),  

 coordonator: realizarea proiectului cu care liceul  a participat la ediţii 

succesive ale Competiției Internațional Euroscola 2012-2017  

 colaborator: Proiectul Educațional Național Comunicare.Limbaj.Realitate, 

organizat în colaborare cu licee/instituții din Botoșani și București și 

derulat în anii școlarii 2007-2008 și 2008-2009. 

 colaborator: acțiunea de informare a tinerilor pe tema drepturilor omului, 

organizată în cadrul proiectului național Human Rights Caravan inițiat de 

Asociația Integration și finanțat de Consiliul Europei pentru Tineret, în 

ziua de 29.05. 2008.  

 colaborator: membru în echipa de proiect a protocolului „Les amis du 

francais„, protocol de colaborare cu lectori francezi din Elbeuf, 

Normandie și derulat în luna mai 2009). 

 colaborator: participare în colaborare cu organizaţia „Salvaţi copiii” la 

„Săptămâna de Acţiune Globală” , derulată sub sloganul ”Educație de 

calitate pentru toți- Stop excluderii!”(21 – 27 aprilie 2008) și în cadrul 

activităţilor desfăşurate în cadrul Companiei Globale pentru Educaţie, 

„Cărți deschise, uși deschise! Acces egal la educație de bază, la orice 

vârstă” (martie – mai 2009) 
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 colaborator: implementarea și derularea activităților din cadrul 

Parteneriatului Abordarea interdisciplinară în învățământul contemporan 

cu Liceul ”Olimp” din Chișinău, 2008-2009. 

 co-organizator: Proiectului internaţional „Origami Peace Tree”; am 

participat la activitățile  Festivalului Internațional ORIGAMI PEACE 

TREE România, proiect educațional aprobat de M.E.C.T., desfășurat în 

perioada 2-9 noiembrie 2008, făcând parte  din echipa de organizare și din 

echipa de promovare în mass-media a festivalului. 

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

platforme educaţionale  

Aceste competenţe au fost dobândite şi îmbunătăţite prin participarea la activităţi 

de formare:  
 curs Profesor în on-line,  Digital Nation, mai 2020 

 participare la Forumul Educaţional Magister- Cultura digitală în şcoala 

secolului XXI, organizat în colaborare de ISJ Iaşi, CCD Iaşi şi Fundaţia 

SIVECO, 3 iunie 2014 

 participare la sesiunea de prezentare şi workshop din cadrul evenimentului 

My story-resurse digitale, organizat de ISJ Iaşi în colaborare cu Fundaţia 

EuroEd, 13 decembrie 2013 

 curs de formare profesională. Utilizare AEL, organizat de MECT și ISJ 

Iași și susținut de SIVECO România (8-12 septembrie 2008). 

 

 

INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE  
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Lucrări/articole de specialitate 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 autor: articolul Educaţie pentru mass-media? în revista „Un secol de 
educaţie, un secol de sindicalism”, CSDR, Iaşi, 2018, ISBN 978-973-0-

28000-5. 

 coautor: Materom, Ed. PIM, Iași 2009, ISBN- 978-606-520-484-3, 2017 

 coautor: Copilul-un bulgăre de creativitate, Editura StudIS, Iaşi 2014, 

(ISBN 978-606-624-587-6) 

 coautor: 50 de teste în vederea admiterii în clasa a V-a, Ed. PIM, Iași 

2014, ISBN- 978-606-13-1696-0. 

 autor: ”Dimensiunea europeană a educației la Liceul Teoretic „Miron 

Costin” în revista „Vremea școlii” anul IV, nr. 2 (7), 2012, ISSN 1454-
5152. 

 autor: „mMass-media în educaţie” în revista „Vremea școlii” anul IV, nr. 

2 (7), 2012, ISSN 1454-5152. 

 coautor: Arc peste timp. Monografia Liceului Teoretic „Miron Costin” 
Iași, , ISBN 978-606-624-115-1, 2012 

 autor: articolul Început de primăvară sub semnul armoniei... în revista 

„Vremea școlii”, anul III, nr. (4), 2011, ISSN 1454-5152. 

 autor: articolul Probleme ale textului narativ, azi în revista „Satele 

ieșene”, nr.9 / decembrie 2011, p.17-18, Ed. Spiru Haret, ISSN 1842-

6395. 

 coautor: Evaluare alternativă. Tezele cu subiect unic la limba și literatura 

română, Ed. Silva-Vic, Botoșani, 2008, vol. II,ISBN 978-973-88232-0-4. 

 coautor: Evaluare alternativă, pentru tezele cu subiect unic la limba şi 

literatura română, clasele VII-VIII, editura SILVA-VIC, 2009, vol.III, 

ISBN 978-973-88232-0-4. 

 coautor: Materom, Ed. PIM, Iași 2009, ISBN- 978-606-520-484-3. 

 coautor: în numărul 10, 2008, al revistei Relief  Educativ Moldav, ISSN 

1594-3904,  două articole: Precizări privind noile norme lingvistice 

conform DOOM 2 și Prietenul la nevoie se cunoaște. 

 autor: în numărul 22, aprilie-mai-iunie 2008, al ziarului Curierul Sindical, 

ISSN 1841-561, articolul Mediul-prezent și perspective ...la Liceul 

Teoretic Miron Costin, Iași. 

 autor: articolul editorial 50 de ani. Împreună în diversitate în revista 

Gânduri tinere pentru Europa, ISSN 1842-4501. 

  coautor: Natura. Ecouri horațiene în lirica eminesciană  publicată pe CD 

cu ISBN 978-973-576-135-3 ce a adunat toate lucrările prezentate la 

Simpozionul „Mediul prezent şi perspective pentru un viitor ecologic”, 

martie 2008. 

 autor: Natura în romanul sadovenian  publicată pe CD cu ISBN 978-973-

576-135-3 ce a adunat toate lucrările prezentate la Simpozionul „Mediul 

prezent şi perspective pentru un viitor ecologic”, martie 2009. 

  coautor: al lucrării Ce este Origami? publicată în cartea Simpozionului 

Internațional Univers Origami, Editura PIM, Iași, 2008, ISBN: 978-606-

520-240-5.   

 autor: lucrarea Interdisciplinaritatea- concept fundamental al reformei 

curriculare în volumul Simpozionului Național „Interdisciplinaritatea - 

condiție a învățământului modern”, septembrie 2007. 

 autor: lucrarea Probleme ale receptării textului narativ, azi prezentată în 

cadrul Colocviului Național de Didactică a limbii și literaturii române, 

Universitatea „Al.I. Cuza”, Iași, aprilie 2004. 
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Performanţe obţinute cu elevii 

la concursuri specific 

disciplinei/alte concursuri  

 

 menţiune, Olimpiada de limbă, comunicare şi literatura română, etapa 

judeţeană, 2018-2019, Huţupaş Iasmina, clasa a IX-a B 

 menţiune, Olimpiada de limbă, comunicare şi literatura română, etapa 

judeţeană, 2018-2019, Grigoraş Ştefania, clasa a IX-a C 

 premiul III, Olimpiada de limbă, comunicare şi literatura română, etapa 

judeţeană, 2017-2018, Ursu Ioana, clasa a XI-a C 

 menţiune, Olimpiada de lingvistică, etapa judeţeană, 2017-2018, Plămadă 

Fineas, clasa a IX-a C 

 menţiune, Olimpiada Lectura ca abilitate de viaţă, Ursu Ioana, clasa a X-a 

C, 2016-2017 

 menţiune, Olimpiada Lectura ca abilitate de viaţă, Fedor Elena, clasa a 

XI-a A, 2016-2017 

 menţiune, Olimpiada de limbă, comunicare şi literatura română, etapa 

judeţeană,Ursu Ioana, clasa a IX-a C, 2015-2016 

 menţiune, Olimpiada de limbă, comunicare şi literatura română, etapa 

judeţeană, Fedor Elena, clasa a X-a A, 2015-2016 

 menţiune, Olimpiada de limbă, comunicare şi literatura română, etapa 

judeţeană, Munteanu Cătălina, clasa a XII-a F, 2014-2015 

 premiul I, Olimpiada Lectura ca abilitate de viaţă, Şolescu Teona, clasa a 

X-a C, 2014-2015 

  menţiune, Olimpiada Lectura ca abilitate de viaţă, Eşanu Fabian, clasa a 

X-a C, 2014-2015 

 premiul II, Olimpiada de limbă, comunicare şi literatura română, etapa 

judeţeană, februarie 2014, Onică Mădălina, clasa a XII-a B 

 premiul III, Olimpiada de limbă, comunicare şi literatura română, etapa 

judeţeană, februarie 2014, Oprea Miruna, clasa a XII-a A 

 premiul III, Olimpiada de limbă, comunicare şi literatura română, etapa 

judeţeană, februarie 2014, Eşanu Fabian, clasa a IX-a C 

 premiul III, Olimpiada de limbă, comunicare şi literatura română, etapa 

judeţeană, februarie 2013,Vasiliu George,clasa a XII-a C  

 premiul III, Olimpiada de limbă, comunicare şi literatura română, etapa 

judeţeană, februarie 2013, Bostan Lavinia, clasa a XII-a C 

 premiul III, Olimpiada de limbă, comunicare şi literatura română, etapa 

judeţeană, februarie 2013,Oprea Miruna, clasa a XI-a A 

 

 


