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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Pârvan Anca-Nicoleta 

Adresă(e) Sat. Păncești, comuna Sascut, jud. Bacău, cod poştal 607523 

Telefon(oane) +40234281365  Mobil: +40764114639 

Fax(uri)  

E-mail(uri) anca.parvan@yahoo.com; parvananca@scoalasascut.ro;  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 08.12.1977 
  

Sex feminin 
  

 
 
 
 
 
 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Director adjunct  
Școala Gimnazială Sascut 

  
 
 
 
 

Experienţa profesională  
  

 
 
 
 
 

Perioada   2000-2002 Școala cu clasele I-VIII  Păncesti/ Sascut 
2002-2005 Grup Școlar Agricol „J. M. Elias” Sascut 
2005-2006 Școala cu clasele I-VIII nr.1 Târgu- Ocna/ Colegiul National Grigore Moisil Onești 
2006-2007 Școala cu clasele I-VIII nr. 7 Comănești 
2007-2008 Grup Școlar Construcții de Mașini Dărmănești 
2008-2010 Școala cu clasele I-VIII Sascut-Sat / Școala cu clasele I-VIII Nr. 1 Păncești 
2010 - prezent Școala Gimnazială  Sascut 
Profesor de biologie 
Gradul didactic I 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de biologie  

  

Activităţi şi responsabilităţi principale   Norma întreaga profesor de biologie; 
  Responsabilul ariei curriculare” Matematica si Științe” 2011-prezent 
  Responsabil catedra de ”Științe și Tehnologii” 2017 – prezent 
  Membru în Consiliul de Administrație al Școlii 2016 – 2019 
  Responsabil comisia ”Crucea Roșie” 2016-prezent 
  Consilier  educativ  2013 – 2019 
  Responsabil  PDI 2013-2017 
  Metodist ISJ Bacău 2014 – 2020 
  Membru CEAC  septembrie 2020-ianuarie 2021 
  Membru Comisia de Curriculum septembrie 2020-ianuarie 2021 
  Membru în Corpul Național de Experți în Management Educațional din martie 2020/            
3677/20.03.2020 

  

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Gimnazială Sascut, județul Bacău 

  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Învăţământ 
 

  
 
 
 

 
 

mailto:anca.parvan@yahoo.com
mailto:parvananca@scoalasascut.ro
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Educaţie şi formare  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Perioada 
 
 

29.11.2019 – 07.03.2020 

 
 
 
 

Calificarea / diploma obţinută 
 
 

Formarea competențelor de recunoaștere a învățării anterioare 
 -studii postuniversitare- 

 
 
 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- 07.03.30 

Competențele mentorului 
Competențe de evaluare 
Politici publice 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 
 
 

Universitatea „V. Alecsandri” Bacău” Facultatea de Litere – domeniu Științe a educației 

Perioada  octombrie 2018-iunie 2020 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de conversie profesională   -  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chimie  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „V. Alecsandri” Bacău” Facultatea de Inginerie -  ”Chimie”;  Cursuri Postuniversitare – 
Conversie ; 
 

Perioada Octombrie 2014- Iunie 2016 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de conversie profesională   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Informatică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „V. Alecsandri” Bacău” Facultatea de Inginerie -  ”Informatică”;  Cursuri Postuniversitare 
– Conversie ; 

 

Perioada Octombrie 2005 – iunie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

„ Protecția si valorificarea resurselor biologice” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Științe, Universitatea „V. Alecsandri” Bacău; 
 

Perioada Octombrie 1996 – iunie 2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Biolog 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi, Facultatea de Biologie; 
 

  

 CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ 

  

 
                                              Perioada 

 6.11.2020 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Practica utilizării G-Suite în activitatea didactică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Formare Continuă – Chisinău  Republica Moldova 

Perioada 23.10.2020 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Foi de lucru interactive în Wizer.me 



                                         3  /   Curriculum vitae al  
prof. Pârvan Anca-Nicoleta 

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Formare Continuă – Chisinău  Republica Moldova 

Perioada 30 mai – 20 octombrie 2020 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul integrării elevilor cu CES în clasa 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ 

Perioada  August - Septembrie 2020 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Digitalizarea activităților de învățare la științe 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Bacău 

Perioada 15 iulie- 15 august 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Proiecte educaționale – strategii de dezvoltare și promovare a unității de învățământ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociația Dascăli Emeriți 

Perioada 15 iulie- 15 august 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul educațional în instituțiile de învățământ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociația Dascăli Emeriți 

Perioada 22 iulie 2020 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 5 pași pentru a fi pregătiți de 1 septembrie  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Formare Continuă – Chisinău  Republica Moldova 

Perioada   02.03.2020-21.08.2020. 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul organizației școlare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

EDU ZECE PLUS 
 

Perioada 6-13 aprilie 2020 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Profesor în on.line 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Digital Nation 

Perioada Septembrie – decembrie 2020 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Strategii didactice de abordare a copiilor cu  CES în învățământul preuniversitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociația Preuniversitaria Formare Continuă 

Perioada  Noiembrie 2018-mai 2019 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Integrarea tehnologiei cloud în disighul educațional 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Bacău 

Perioada Octombrie noiembrie 2018 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Director de unitate invătământ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

EDU ZECE PLUS 
 

Perioada Octombrie 2018  

Calificarea / diploma obţinută Adeverință 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Abilitarea corpului de metodiști pentru realizarea inspecției de specialitate - biologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Bacău 

Perioada Martie – iunie 2018 

Calificarea / diploma obţinută  Atestat de formare continuă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Evaluarea cadrelor didactice din perspectiva contextelor profesionale didactice și a inspecției 

școlare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Bacău 

Perioada Ianuarie – iunie 2017 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihopedagogie – actualizări, contexte, perspective 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Bacău 

Perioada Noiembrie 2016 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Manager proiect 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociația ”Centru European de Educație si Traning” Bacău 
 

Perioada Iunie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Competențe în comunicare – performanțe în educație 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

   Univ de Artă Teatrală și Cinematografie ʺI.L.Caragialeʺ București 

Perioada Septembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută   Atestat de formare continuă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnologii de instruire on-line 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Bacău 

Perioada Octombrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Ajută-l să iasă în lume 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Bacău 

Perioada Mai 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Mentor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 S.C. Info Educațional S.R.L. 

Perioada Mai 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Formator 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. Info Educațional S.R.L. 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A1 
Utilizator 

independent 

Limba franceză  A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Având profesia de dascăl, este foarte important: cum comunic cu persoanele cu care vin în contact, 
modul în care reuşesc ca noţiunile abstracte din matematică să le transpun într-un limbaj comun 
tuturor elevilor. Rezultatele bune şi foarte bune ale şcolii în care lucrez nu ar fi fost posibile fără a 
munci tot personalul didactic şi nedidactic în echipă (lucru pe care l-am urmărit în toate 
resposabilitătile pe care le-am avut de-a lungul carierei profesionale). 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  Experiența in managementul clasei de elevi; 
Fiind responsabil de programe si proiecte educative am realizat la nivelul școlii numeroase activități 
extra-curriculare și extrașcolare; 
Am coordonat proiectul/concursul interjudețean „Mens sana in corpore sano” inscris in calendarul 
C.A.E.R.I. 2016 ȘI 2017; 
Coordonator proiectul ”Vă rugăm spuneți NU actelor violente!” înscries in CAEJ Bacău 2019; 
Coordonator cercul „Micii ecologiști”. 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

   Cunosc foarte bine programele: „Microsoft Word”„ şi „Internet Explorer” şi bine programele:  
   „Microsoft Excel”   şi „Microsoft Power Point” – învăţate prin cursuri de perfectionare,  precum și 
diferite alte aplicații folosite pentru școala on.line 

Permis(e) de conducere Categoria B 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

