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 0332804669     0740984091        

  luciana.antoci@isjiasi.ro; lucianaantoci@yahoo.com 

Data naşterii 05/06/1976 | Naţionalitatea română  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 
Perioada februarie 2017 – prezent 

 
Numele și adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Iași,  

str. Nicolae Bălcescu nr. 26, Iași 
 

Tipul activității sau sectorul de activitate Management educațional 
 

Funcția sau postul ocupat Inspector școlar pentru Management instituțional și 
Educație permanentă 
 

Principalele activități și responsabilități - activitate de îndrumare și control al demersului managerial 
și instructiv-educativ din cadrul unităților de învățământ din 
județul Iași 
 
- secretar al Consiliului consultativ la Inspectoratului Școlar 
Județean Iași, an școlar 2018-2019, 2019-2020 
 
- membru supleant în Colegiul de disciplină de pe lângă 
Inspectoratul Școlar Județean Iași, an școlar 2018-2019 
 
-  membru în grupul de lucru pentru corelarea cu legislația 
în vigoare a Regulamentelor de organizare și funcționare a 
unităților de învățământ preuniversitar din județul Iași 
 
- membru în grupul de lucru pentru formularea propunerilor 
înaintate de I.S.J. Iași în vederea modificării Legii educației 
naționale nr.1/2011 
 
- membru în Comisia pentru situații de urgență la nivelul 
Inspectoratului Școlar Județean Iași, an școlar 2018-2019, 
2019-2020 
 
- membru în Comisia de contestații în vederea reevaluării 
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portofoliilor candidaților la Concursul de selecție a cadrelor 
didactice pentru constituirea Corpului Național al Experților 
în Management Educațional, seria a IV-a, 2019 
 
- membru în Comisia județeană de organizare și 
desfășurare a examenului de admitere în învățământul 
liceal de stat, în învățământul profesional de stat și în 
învățământul dual de stat pentru anul școlar 2018-2019 
 
- membru în Comisia de soluționare a contestațiilor pentru 
acordarea gradației de merit personalului didactic din 
învățământul preuniversitar de stat, an școlar 2018-2019 
 
- membru în Comisia de prevenire a abandonului școlar la 
nivelul Inspectoratului Școlar Județean Iași, an școlar 2017-
2018 
 
- membru în echipa de implementare a proiectului „Școli 
prietenoase în comunități implicate” cod SMIS 106616 
 
- secretar în Comisia din Centrul de Contestații pentru 
organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea 
posturilor didactice/catedrelor vacante /rezervate din 
învățământul preuniversitar, sesiunea 2018 
 
- membru în Comisia județeană de organizare și 
desfășurare a Examenului național de definitivare în 
învățământ, sesiunea iulie 2018 
 
- secretar în Comisia județeană de organizare și 
desfășurare a Simulării examenului de Evaluare Națională, 
an școlar 2018-2019 
 
- secretar în Comisia județeană de organizare și 
desfășurare a examenului de Evaluare Națională, an școlar 
2018-2019 
 
- membru în Comisia județeană de organizare și 
desfășurare a examenului de Evaluare Națională, an școlar 
2017-2018 
 
- președinte în Centrul de examen, Bacalaureat, iunie-iulie 
2019 
 
- membru al Comisiei Județene a Olimpiadei de Limba și 
literatura română, etapa județeană, Colegiul Național 
„Costache Negruzzi” Iași, an școlar 2018-2019 
 
- participare la Consfătuirea națională a inspectorilor pentru 
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management instituțional, Brașov, 17-18 septembrie 2018 
 
- membru în grupul de organizare a Consfătuirii naționale cu 
inspectorii școlari generali adjuncți cu atribuții în domeniul 
politicilor de personal și inspectorii școlari pentru 
managementul resurselor umane, Iași, 10-12 octombrie 
2018 
 
- participare la Conferința națională „Educația azi”. Cariera 
didactică – noi perspective, Timișoara, 18 -19 mai 2018 
 
- membru în grupul de organizare a Balcaniadei de 
geografie, Iași, 24-29 iunie 2018 
 
- membru în Comisia de monitorizare, la nivelul 
Inspectoratului Școlar Județean Iași, a Programului-pilot de 
acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii 
din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat 
 
- membru în Comisia județeană pentru evaluarea 
activităților lunare desfășurate de către unitățile de 
învățământ ale județului Iași în cadrul proiectului I.S.J. Iași 
„Școala pentru valori autentice”, octombrie 2017- iunie 2018 
 
- activități de coordonare, consiliere și mentorat în 
management educațional cu directorii unităților școlare din 
județul Iași, februarie 2017 – decembrie 2019 
 
- organizator principal al Simpozionului Județean 
Mentoratul între deziderat didactic și realitate 
educațională. Dialoguri profesionale, 7 iunie 2017 
 
- organizator principal al Simpozionului Județean 
Mentoratul – imperativ educațional în școala 
contemporană. Dialoguri manageriale, 13-14 aprilie 2018 
 
- organizator, din partea I.S.J. Iași, în parteneriat cu 
facultatea de Psihologie și Științele educației din cadrul 
Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a Conferinței 
Naționale „Educația Azi”, Formarea profesorilor în era 
digitală, Iași, 30-31 mai 2019 
 

 
 
Perioada 2003 - prezent 
Numele și adresa angajatorului Liceul Teoretic  de Informatică „Grigore Moisil”– Iaşi 

str. Petre Andrei nr.9, Iași 
Tipul activității sau sectorul de activitate Activitate didactică 
Funcția sau postul ocupat Profesor de Limba și literatura română 
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Principalele activități și responsabilități - Membru în Corpul Național de Experți în 
Management Educațional 

- Membru în Comisia de evaluare și asigurare a 
calității  

- Membru în Consiliul de administrație al liceului  
- Responsabilul Comisiei metodice a profesorilor de  

Limba si literatura română  
- Responsabilul Comisiei metodice a diriginţilor 
- Metodist în cadrul I.S.J. Iași (2010 - prezent) 
- Mentor pentru practica pedagogică – I.S.J. Iași 

(2016 - prezent) 
- Membru în diverse structuri la nivel local, județean 

și național: 
 membru în Comisia națională a  Concursului 

Național Transcurricular de Lectură și 
Interpretare ”Ionel Teodoreanu” (propunător 
de subiecte, evaluator) 

 membru în comisiile județene pentru 
Evaluarea națională și Bacalaureat 

 membru în comisiile județene ale Olimpiadei 
de Limbă, Comunicare și Literatură română 
(evaluator, propunător subiecte, organizator) 

 membru în grupul de lucru al I.S.J. constituit 
în vederea elaborării subiectelor şi a 
baremelor de corectare şi notare pentru 
etapele locală şi judeteană ale Olimpiadei de 
Limba, Comunicare şi Literatură romană 

 
Perioada 2000 - 2003 
Numele și adresa angajatorului Grupul Şcolar „Mihail Sturdza”, str. Mihail Sturdza nr.2, Iași 
Tipul activității sau sectorul de activitate Activitate didactică 
Funcția sau postul ocupat Profesor de limba și literatura română 
 
 
Perioada 1999 - 2000 
Numele și adresa angajatorului Şcoala Generală „Alexandru Vlahuță”,  

str. Buridava nr. 10, Iași 
Tipul activității sau sectorul de activitate Activitate didactică 
Funcția sau postul ocupat Profesor de limba și literatura română 
 
 

EDUCAŢIE ŞI 
FORMARE   

 
Perioada 
Numele și tipul instituției de învățământ/ 
furnizorului de formare 
 
 

2018 – prezent 
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași, Facultatea de Psihologie și 
Științele Educației, Școala Doctorală 
 
Proiect de cercetare doctorală – Investigație asupra 
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Disciplinele principale studiate/ 
competențe profesionale dobândite 
 
 
Calificarea / diploma obținută 
 
 
 

stilurilor și comportamentelor manageriale în context 
educațional contemporan. Profesionalizarea 
managerilor școlari din sistemul de educație românesc 
 
Doctorand 
 
 
2007 - 2009 

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului de formare 

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

Disciplinile principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

 Literatură română și Literatură universală 

Calificarea / diploma obținută Master - Literatură și hermeneutică literară (în 
regim de studii postuniversitare) 

 
Perioada   1995 - 1999 
Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului de formare 

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

Disciplinile principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

  Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză 

Calificarea / diploma obținută Licenţiat in Filologie,  Diploma de Licenţă 
 
Perioada  1991 - 1995 
Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului de formare 

 Liceul Național ”Mihail Sadoveanu”, Iași 

Calificarea / diploma obținută Diplomă de bacalaureat 
 
 
Formare prin grade didactice Doctorand (2018 - prezent) 

Grad didactic I (2013) 
 Grad didactic II (2008) 
 Definitivat (2002) 
 
 
Formare continuă PROIECTE EDUCAȚIONALE INTERNAŢIONALE, NAȚIONALE ȘI 

JUDEȚENE 
 

  2019, 28 octombrie-1 noiembrie, The Education, 
Scholarships, Apprenticeships and Youth Entrepreneurship 
programme (ESAYEP) EEA GRANTS 2014-2021, The 
Teacher as a Change Agent, Oslo, Norvegia 
 

 2018, iulie - octombrie – membru în grupul de lucru pentru 
realizarea, în context transnațional, a produsului intelectual 
„Module de formare pentru profesori privind prevenirea 
dependenței de internet la elevi” din cadrul proiectului Erasmus 
”Log on Back to Life” 2017-1-TR01-KA201-046632 
 

 2018, martie – 2019, decembrie, activitate de expert în 
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management instituțional în cadrul proiectului județean „Școli 
prietenoase în comunități implicate”, Instrumente 
structurale 2014-2020 
 

 2014, 23 iunie  - 7 iulie, Mentoring and Creative Methodology, 
Londra, Marea Britanie – Program european Leonardo da Vinci 

  
  2012, 24 iunie – 7 iulie, Creating Hypermedia Digital 

Resources for Cross-Curricular Educational Activities, 
Florenţa, Italia - Program european Leonardo da Vinci 

  
  2004, 11 iulie – 17 iulie, Public Achievement - youth initiatives 

and methods of facilitating group work, Nowy Sacz, 
Cracovia, Polonia – Program european - East-East Program of 
Open Society 

  
  
 CURSURI DE PERFECŢIONARE ŞI SIMPOZIOANE 

 
 Strategii și practici educaționale centrate pe reducerea 

abandonului școlar și prevenirea segregării în mediul 
școlar, CCD Iași, 17.09.2019 
 

 Simpozionul Noi perspective ale educației în era digitală, 
Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași, 22.01.2019 
 

 Strategii de integrare a elevilor cu dificultăți de adaptare 
școlară, CCD Iași, 04.07.2017 – 20.07.2017, 

 
 Simpozionul Județean „Mentoratul – între deziderat didactic 

și realitate educațională. Dialoguri profesionale”, CCD Iași, 
07.06.2017 
 

 Conferința „Prevenția obezității la vârsta copilăriei”, proiect 
inclus în programul național „Tradiții sănătoase pentru copii 
sănătoși”, I.S.J. Iași, 20.05.2017 

 
 Conferința Smart Cities – Smart Comunities, Hotel Unirea Iași, 

24 martie 2017 
 

 Managementul stresului în organizațiile școlare, CCD Iași, 
12-27 ianuarie 2017 
 

 Educație incluzivă și programe educaționale suport, sesiune 
județeană de formare în cadrul proiectului strategic „Toți la 
grădiniță, toți în clasa I” , I.S.J. Iași 

  
 Management educațional participativ -  12.05 - 12.06.2016, 
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CCD Iași 
 

 Adaptarea curriculară în învățământul special – perspective 
teoretice și translare în procesul educațional, I.S.J. Iași, 
09.12.2015 

 
 Copiii cu tulburări din spectrul autist – dificultăți și 

posibilități de integrare în învățământ, I.S.J. Iași, 02.04.2015 
  

 Fii pregătit! Program educațional de sprijin pentru 
dezvoltarea competențelor cheie – conferința de lansare a 
proiectului, 12.02.2015 

 
 Învățământul special și special integrat în context european 

– modele educaționale din Danemarca, Franța și Portugalia, 
CCD Iași, 05.12.2014 

 
 Conferința Educația ieșeană – confluențe, metamorfoze, 

idealuri, I.S.J. Iași, 11.09.2014 
 

 „KREATIKON. Creativitate – Formare – Performanță”, 
Simpozion național, Universitatea „Petre Andrei”, Iași, 5-
6.04.2013, 10-11.04.2014, 19.09.2015 
 

 Metode și tehnici de comunicare, relaționare, intervenție și 
psihoprofilaxie în relația educator/învățător/profesor - copil 
– părinte în cazul copiilor cu vârsta între 0 și 18 ani, CCD 
Bihor, 10-12 noiembrie 2012 

  
 Programul național de dezvoltare a competențelor de 

evaluare, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în 
Învățământul Preunuversitar, 10.09-15.09.2010 

  
  Conferința Internațională „Limbi și literaturi slave în 

contextul cultural și comunicațional al noii Europe”, Univ. 
”Al. I. Cuza”, Iași , 30-31 oct. 2009 

  
  Program de specializare pentru ocupația de mentor, 

februarie, 2009 
  
  Curs de pregătire în vederea evaluarii tezelor cu subiect 

unic, septembrie 2008 
  
  Curs de pregătire în vederea utilizării AEL, 15.09.2008- 

19.09.2008 
  
  Simpozionul Naţional de Didactică – Cultivarea 

dimensiunilor interculturale şi multiculturale ale educaţiei în 
contextul consolidării identităţii naţionale, CCD – Botoşani, 
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11 – 12 aprilie 2008 
  
  Curs de pregatire pentru susţinerea gradului didactic II, 

Universitatea „Al. I Cuza”, iulie 2008 
  
  Sesiunea de comunicări şi referate – Iaşiul cultural – Iaşiul 

personalităţilor, 11 octombrie 2008 
  
  Programul de specializare pentru ocupaţia de formator, 

octombrie, 2007 
  
  Stagiul de perfecţionare Evaluarea progresului şcolar, 

C.C.D. – Iaşi, 2004 
  
  Metodologia lecturii şi scrierii pentru gandirea critică, 

C.C.D. – Iaşi, 23 februarie – 19 iunie 2001 
  
  Educaţia pentru viaţa de familie (etapele I şi II), 2000 – 2001 
  
  Probleme actuale ale aplicării refomei învăţămantului 

preuniversitar în activitatea didactică a profesorilor de 
Limba şi literatura romana, CCD – Iaşi, 2000 

 
 
Publicații 

 

 vol. ABC-ul succesului - culegere de teste pentru admiterea la 
clasa a V-a, coautor, Iași, editura Pim, 2008 

  
  vol. Destinul marilor scriitori după instalarea regimului 

comunist, Iași, editura Pim, 2015 
  
  

 art. Profesionalizarea managementului școlar – factor cheie 
și imperativ strategic pentru politicile educaționale actuale 
din întreaga lume, vol. Școala ieșeană și provocările erei 
digitale, Editura „Spiru Haret”, CCD, Iași, 2019 
 

 art. Receptarea lui Eminescu în școală și în afara ei, revista 
"Deschideri europene", periodic de didactică, anul V, nr. 1, 2009 

  
  art. Lecturile copilăriei - între literatura română și cea 

universală, revista "Deschideri europene", periodic de didactică, 
anul IV, nr. 1, 2008 

 
 
Rezultate obținute în 
activitatea didactică 

       Coordoanator al elevilor capabili de performanţă, obţinând, în ultimii  
ani, rezultate remarcabile cu aceştia (cf. bazei de date a ISJ Iaşi şi a 
Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi) : 

  Olimpiada de Limbă, Comunicare şi Literatură română - 
etapa judeţeană: 2 premii I, 7 premii II, 10 premii III, 14 
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menţiuni;  
  Olimpiada de Lectură ca abilitate de viaţă – etapa 

judeţeană: 1 premiu II, 1 premiu III, 4 menţiuni; 
  Olimpiada de Lingvistică, etapa judeţeană: 1 premiu I, 1 

premiu II, 1 premiu III. 
 
 
Activitate de coordonare și 
organizare de proiecte și 
concursuri 

 
 organizator în cadul Concursului regional interdisciplinar 

Religia în dimensiune virtuală, 4 octombrie 2019 
 

 coordonator al echipelor de elevi care au participat la Congresul 
Internațional Math.en.jeans, Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași, 10 -12 mai 2019 

 
 organizator în cadrul proiectului Scriitori în şcoli, 23-27 oct. 

2013; 1-5 oct. 2014; 1-5 oct. 2015 
 

 coordonator al Programului de Acțiune Comunitară 
desfășurat în anul școlar 2014 – 2015 

  
  coordonator al echipajului reprezentatival elevilor liceului la 

Conferinţa elevilor Tinerii, leadershipul şi media, 31 martie 
2014 

  
  colaborator în cadrul Sesiunii de informare Edmundo, a 

World of Education, 13 noiembrie 2014 
  
  organizator al Infofestivalului ştiinţelor şi artelor, 5 aprilie 

2014 
  

 profesor evaluator la Olimpiada de Limbă, Comunicare şi 
Literatură română - etapa judeţeană, Olimpiada de Lectură 
ca abilitate de viaţă – etapa judeţeană 

  
  secretar al Comisiei de evaluare din cadrul Concursului 

Literatura romană în dimensiune virtuală, etapa naţională, 
2013; membru în comisia de evaluare a lucrărilor din concurs, 
etapa națională, 2016 
 

 participant în cadrul proiectului „Șezătorile Traista cu sănătate”, 1 
noiembrie 2014 – 31 mai 2015 

 
  
  organizator al concursului Cangurul lingvist, 22 noiembrie 

2013 
  

 membru în Comisia de evaluare a Concursului naţional de 
interpretare şi critică literară Garabet Ibrăileanu, 3 aprilie 
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2012; 27 aprilie 2013 
  
  evaluator în cadrul concursului O mască rade, alta plange – 

secţiunea creaţie literară, 30 martie 2012 
 

 organizator al programului Eco-Şcoala, ianuarie – martie, 2012 
 

 
 participant în cadrul proiectului „ Împreună pentru o 

comunitate bazată pe participare, respect reciproc ți sprijin”  
- Salvați copiii, august 2009 – iulie 2011 
 

 organizator al campaniei Ai citit o carte? Dă-o mai departe!,         
martie 2010 

 
 
COMPETENȚE 
PERSONALE   

 

 
 
 

Competente şi abilităţi 
sociale 

Spirit de echipă : am experienţa muncii în echipă dobândită în 
numeroasele stagii de perfecţionare unde am participat activ la toate 
activităţile practice. Am continuat să-mi consolidez această experienţă 
în proiectele derulate ulterior în Liceul Teoretic de Informatică și în 
cadrul Inspectoratului Școlar Județean Iași. 
 

  
Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă bună a managementului de proiect şi a managementului  
echipei dobândită atât în urma cursurilor  de formare derulate în 
Polonia, Italia, Marea Britanie, Ungaria, Slovacia, Austria, Norvegia, cât 
şi pe parcursul activităţilor din cadrul instituțiilor de învățământ în care 
am lucrat 

  
Permis  de conducere Permis de conducere auto categoria AM, B1, B 
 

Limba maternă Limba română  
  

Alte limbi străine 
cunoscute 

ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba engleză 
Utilizator 

experimentat  

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

 C1  

Limba franceză 
Utilizator  
elementar 

Utilizator  
elementar 

Utilizator 
elementar 

Utilizator  
elementar 

Utilizator  
elementar 

 A1  


