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INFORMAŢII PERSONALE

Horoiţă-Jitcă Daniela-Rodica
Str. Pictor Adamiu, nr 41, loc Barlad, Jud. Vaslui, cod 731110
0335421308

0763671497

danajitca@yahoo.fr

Yahoo - danajitca
Sexul feminin | Data naşterii 09/08/1974 | Naţionalitatea Română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
1 aprilie – 31 iulie 2015

Expert Implementare Ghid Transdisciplinar în cadrul proiectului
POSDRU/162/2.2/S/136375 ”Educația – șansa către societatea cunoașterii”
I.S.J. Vaslui
 Elaborare ghid bune practici,
 Alte sarcini conform fișei postului.
Tipul sau sectorul de activitate Implementare proiect POSDRU

6 iulie– 30 septembrie 2015

Expert elaborare studii in cadrul proiectului POSDRU 154/1.1/S/135777 cu titlul
”De la mic la mare către mediul antreprenorial”
I.S.J. Vaslui Ministerul Educației și Cercetării Științifice – Unitatea de Management al Proiectelor cu
Finantare Externa





Elaborare materiale informative privind obiectivele orizontale,
Coordonare/ moderare Eveniment Obiective orizontale;
Elaborare, aplicare și interpretare chestionar feed-back;
Alte sarcini conform fișei postului.

Tipul sau sectorul de activitate Implementare proiect POSDRU

1 martie – 27 aprilie 2015

Expert Obiective Orizontale în cadrul Proiectului POSDRU/161/2.1/G/137251”Decizii Informate prin instrumente adecvate de orientare în carieră”
I.S.J. Vaslui
 Organizare grupe cursanti,
 Desfășurare sesiuni de formare ;
 Asigurarea de sprijin la clasă cursanților formați și de suport pentru elaborarea portofoliului pentru
concurs;
 Efectuare de vizite lunare pentru sprijinirea cursanților în aplicarea la clasă;
 Raportarea lunară a activității de sprijin la clasă : Raportare GT-elevi (persoane care au părăsit
timpuriu școala – ADS/ elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii – SDS) cu care au fost
desfășurarte activități și Raportare GT – părinți/ tutori (ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a
școlii – SDS) cu care au fost desfășurate activități ;
 Elaborarea rapoartelor de progres/ evaluare în funcție de solicitările beneficiarului ;
 Încărcarea documentelor de grup țintă ;
 Transmiterea către beneficiar a documentelor de grup țintă ;
 Alte sarcini conform fișei postului.
Tipul sau sectorul de activitate Implementare proiect POSDRU
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septembrie 2013 – prezent
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Profesor psihologie
Colegiul Naţional „Gh. Roşca Codreanu” - Bârlad
 susţinere ore de clasă la specialitatea Psihologie/ Cultură civică/ Studii sociale;
 planificare şi proiectare activităţi de specialitate/ore de clasă;
 profesor evaluator faza naţională a olimpiadei/membru Comisia centrala a Olimpiadei de științe
socio-umane (2014, 2015, 2016);
 pregatire elevi pentru concursurile/ olimpiadele judeţene;
 organizare si desfasurare activitati extraşcolare;
 organizare olimpiade (faze locale şi judeţene);
 Programe Junior Achievement de Educaţie Economică şi Anteprenorială (Tehnici de comunicare,
Succesul Profesional/ Job Shadow Day);
 Coordonator local eveniment/ proiect național de orientare profesională “Job Shadow Day” –
Junior Achievement (2014, 2015);
 Coordonator/ organizator Concurs interjudețean de creație artistică și științifică ”Lumea viitorului”,
concurs înscris în CAERI -2014 și în CAERI- 2015;
 Coordonarea Clubului de Inițiativă Comunitară pentru Tineri IMPACT Codreniștii și implicarea în
proiectele ”Vara începe cu IMPACT” în perioada 01.11.2014 – 30.06.2015
 Membru CA în anul școlar 2013-2014.
Tipul sau sectorul de activitate Educaţie

august 2012 – ianuarie 2017

Inspector şcolar pentru educaţie permanent/ pentru activități extrașcolare - ½
normă
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vaslui























Îndrumă şi controlează activitatea consilierilor educativi/ profesorilor diriginţi/ cadrelor
didactice din judeţ;
Evaluează propunerile de proiecte educaţionale locale, judeţene şi interjudeţene;
Monitorizează implementarea proiectelor educaţionale;
Coordonează implementarea proiectelor educaţionale incluse în C.A.E.R I. şi C.A.E.N.;
Identifică nevoile de formare a cadrelor didactice din subordine;
Organizează activităţi de iniţiere şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice;
Formează grupuri de metodişti şi coordonează activitatea acestora în vederea realizării
inspecţiior şcolare;
Coordonează activitatea responsabililor cercurilor pedagogice;
Asigură consilierea şi îndrumarea metodică a cadrelor didactice de specialitate;
Întocmeşte graficul propriu de monitorizare şi control al şcolilor din sectorul repartizat în
concordanţă cu graficul unic de monitorizare şi control al Inspectoratului Şcolar;
Membru în echipa de proiect LLP/Grundtvig Parteneriate pentru Învățare ”Violence
Prevention Club in Europe”;
Membru în echipa de implementare a proiectului LLP/Comenius Regio ”Wellbeing in
New Educational Research”;
Coordonator județean în cadrul Proiectului EDSANO ”Educație pentru Sănătate –
Dezvoltarea curriculei opționale modulare pentru învățământul preuniversitar”, ID Proiect
62075, finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2013 - 2014
Organizator, evaluator Concursuri incluse în C.A.E.N și C.A.E.R.;
Organizator al concursului Național Interdisciplinar ”Cultură și Spiritualitate” – faza
națională, desfășurat la Liceul Pedagogic ”Ioan Popescu” Bârlad, mai 2014;
Președinte al Consiliului Consultativ pentru disciplina Consiliere și orientare în perioada
2012 – 2016;
Membru în Consiliul Consultativ pentru Disciplinele Socio-Umane în perioada 2012 –
2016;
Profesor metodist pentru Disciplinele Socio-Umane 2012 – 2014
Vicepreședinte în Comisia de Bacalaureat din Centrul de Examen CE 659, de la Colegiul
Tehnic ”Al.I. Cuza” Bârlad, sesiunea august / septembrie 2015 (Decizia nr. 824/ 23.08.2015);
Președinte în Comisia de Bacalaureat din Centrul Zonal de Evaluare nr. 1119, de la Colegiul
Național ”Gh. Roșca Codreanu” Bârlad, sesiunea august / septembrie 2014 (Decizia nr. 2185/
24.08.2014);
Președinte în Comisia de Bacalaureat din Centrul de Examen C.E. 1102 de la Liceul Teoretic
”Emil Racoviță” Vaslui, an școlar 2013 – 2014, sesiunea iunie/ iulie; (Decizia nr.2084/ 8 din
29.06.2014);
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Membru în Comisia de Bacalaureat din Centru de Examen C.E. 659, Colegiul Tehnic ”Al. I.
Cuza” Bârlad, an școlar 2012 – 2013, sesiunea august/ septembrie; (Decizia nr.
4640/25.08.2013)
Secretar în Comisia de Bacalaureat din Centrul de Examen C.E. 659, Colegiul Tehnic ”Al. I.
Cuza” Bârlad, an școlar 2012 – 2013, sesiunea iunie/ iulie; (Decizia nr.4578/29.06.2013)
Secretar în Comisia de Bacalaureat din Centrul de Examen C.E. 1251, Grup Școlar Agricol
”Marcel Guguianu” Zorleni, an școlar 2011 – 2012, sesiunea iunie/ iulie; (Decizia
nr.1929/30.06.2012)
Membru în Comisia de Bacalaureat organizat la Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Bârlad, anul
școlar 2008 – 2009, sesiunea august/septembrie;
Membru în Comisia de Bacalaureat organizat la Grup Școlar Industrial ”Al. I. Cuza” Bârlad, an
școlar 2008 – 2009, sesiunea iunie/ iulie;
Președinte Comisia de Centrul Zonal de Evaluare pentru Evaluarea Națională de la Liceul
Tehnologic ”Petru Rareș” Bârlad, sesiunea iunie 2016; (Decizia nr. 366/25.06.2016);
Membru în Comisia de Centrul Zonal de Evaluare pentru Evaluarea Națională de la Colegiul
Național ”Gh. Roșca Codreanu” Bârlad, sesiunea iunie 2014; (Decizia nr. 2061/21.06.2014);
Membru în Comisia din Centrul Zonal de Evaluare pentru Evaluarea Națională de la Școala
Gimnazială ”Manolache Costache Epureanu” Bârlad, iunie 2013; (Decizia nr. 4559/ 24.06.2013)
Vicepreședinte Comisia de Organizare și Evaluare a Olimpiadei de Științe Socio-Umane –
etapa județeană, martie 2016 (Decizia 270/27.02.2016);
Membru în comisiade evaluare a proiectelor locale depuse în cadrul Competiției
Județene de Proiecte Locale de Incluziune ”O Școală pentru toți și pentru fiecare”,
activitate derulată în proiectul Wellbeing and Inclusion for New educational Resources,
noiembrie 2015, (Decizia 33/03.11.2015);
Președinte Comisia Județeană a Olimpiadei Naționle de Meșteșuguri Artistice
Tradiționale, iunie 2014 (Decizia 1292/03.06.2014);
Președinte Comisia Județeană a Concursului ”Cu viața mea apăr viața”, iunie 2014,
(Decizia 1291/03.06.2014);
Președinte Comisia Județeană a Concursului ”Prietenii Pompierilor”, iunie 2014,
(Decizia1290/03.06.2014);
Președinte Comisia Județeană a Concursului Național de Reviste Școlare, mai 2014,
(1262/26.05.2014);
Președinte Comisia Județeană a Concursului ”Cu viața mea apăr viața”, iunie 2013,
(Decizia 4544/19.06.2013);
Președinte Comisia Județeană a Olimpiadei Naționle de Meșteșuguri Artistice
Tradiționale, iunie 2013 (Decizia 4482/04.06.2013);
Președinte Comisia Județeană a Concursului ”Prietenii Pompierilor”, mai 2013,
(Decizia4460/27.05.2013);
Președinte Comisia Județeană a Concursului Național de Proiecte de Mediu, mai 2013,
(Decizia 4458/274.05.2013) ;
Coordonator Revista Județeană ProEducația, nr. 1 – 5, 2013 – 2016.

Tipul sau sectorul de activitate Educaţie - Inspecţie şcolară
2009 - 2015

Profesor
Şcoala Postliceală FEG Education Bârlad
▪ susţinere ore de curs/ laboratoare la disciplinele psihologie generală, sociologie, psihologie medicală,
pedagogie
Tipul sau sectorul de activitate Catedra de psihologie generală, sociologie, psihologie medicală,
pedagogie

5 mai 2008 – 31 august 2009

Inspector şcolar învăţământ special - ½ normă
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vaslui






Elaborează planul şi proiectele de activitate privind dezvoltarea de curriculum la învăţământ
special;
Îndrumă şi controlează activitatea profesorilor pentru învăţământ special şi special integrat din
judeţ;
Monitorizează performanţele educaţionale privind integrarea copilului cu nevoi pedagogice
speciale;
Administrează instrumente de evaluare în scopul sprijinirii dezvoltării instituţionale;
Identifică nevoile de formare a cadrelor didactice din subordine;
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Organizează activităţi de iniţiere şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice;
Formează grupuri de metodişti şi coordonează activitatea acestora în vederea realizării
inspecţiior şcolare;
Coordonează activitatea responsabililor cercurilor pedagogice;
Asigură consilierea şi îndrumarea metodică a cadrelor didactice de specialitate;
Întocmeşte graficul propriu de monitorizare şi control al şcolilor din sectorul repartizat în
concordanţă cu graficul unic de monitorizare şi control al Inspectoratului Şcolar;
preşedinte Consiliul Consultativ pentru învăţământul special, 5 mai 2008 – 31 august 2009;
Membru juriu Concurs Naţional de dans Împreună pentru viitor din cadrul Strategiei Naţionale
de Acţiune Comunitară (SNAC), 2008-2009, Arad, mai 2008.

Tipul sau sectorul de activitate Educaţie - Inspecţie şcolară
2001 – 2013

Profesor – psiholog/diriginte
Colegiul Naţional “Gh. Roşca Codreanu”, str. Nicolae Bălcescu, nr. 11, Bârlad







































Membru al C.A.al CJRAE Vaslui 2011-2012, 2012-2013;
Responsabil Cerc Pedagogic 2010/2011, 2011/2012;
Profesor Metodist pentru disciplina Consiliere Psihopedagogică 2005 – 2012;
Profesor Mentor pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funții
didactice, (decizia 1825/19.06.2012);
Responsabil Comisie Metodica profesori - psihologi 2007 – 2010;
Coordonator Programe Educative Școlare și Extrașcolare 2010/2011, 2011/2012;
Membru Consiliul Consultativ ”Consiliere și orientare” 2010 – 2012;
Responsabil Comisia Metodică de Prevenire a Violenței în Mediul Școlar 2010/2011, 2011/2012;
Membru CEAC (2008 – 2011)/ responsabil al C.E.A.C. (2011 – 2012)
Coordonator SNAC
Membru în echipa de proiect bilateral LLP/Comenius nr. COM-10_PBL-75-VS-RO-FR conform
contractului nr.4/ 17.08.2010 intitulat ”Proteger notre biodiversite en promouvant notre diversite
linguistique” în anul 2010 – 2011
evaluare psihologică;
consiliere individuală şi de grup;
consiliere şi orientare şcolară şi profesională;
consiliere cadre didactice şi părinţi;
acitivităţi de Consiliere şi Orientare;
susţinere ore de clasă la specialitatea Psihologie;
planificare şi proiectare activităţi de specialitate/ ore de clasă;
profesor evaluator faza naţională a olimpiadei/ membru în Comisia centrala a olimpiadei,
subcomisia Psihologie (2009, 2010, 2012, 2013);
activitate de mentorat (2010-2011);
pregatire elevi pentru concursurile/ olimpiadele judeţene şi naţionale:
2014 – Botezatu Ștefania, premiul III, Etapa județeană;
2014 – Cîrlan Andrada Maria, mențiune, Etapa județeană;
2011 – Candel Octav – menţiune – Psihologie - Etapa Naţională
2010 – Daniş Mădălina – Locul III - Psihologie – Etapa judeţeană
2009 – Creangă Răzvan – menţiune – Concurs Naţional Istorie şi Societate în Dimensiune
Virtuală – faza naţională
2007 – Carp Loredana – Locul II – Psihologie – Etapa Judeţeană
2006 – Carp Loredana – menţiune – Psihologie - Etapa Naţională
2004 - Goras Iuliana Laura – menţiune – Psihologie - Etapa Naţională
2003 - Goras Iuliana Laura – menţiune – Psihologie – Etapa Naţională
examinare Psihologică anuală vizând Screening-ul Problemelor Psihocomportamentale ale
Personalului din Învăţământul Preuniversitar;
activităţi în cadrul comisiilor şi cercurilor pedagogice;
organizare si desfasurare activitati extraşcolare;
organizare olimpiade (faze locale şi judeţene);
organizator Concurs naţional de dans, muzică şi costume eco „Fantezii de vară”, Bârlad, iunie
2011;
organizare Concurs Naţional “Istorie şi Societate în Dimensiune Virtuală”, faza națională, Bârlad,
februarie 2009;
Implementarea Inovativă Video Interaction Training şi E-learning în Context European – Proiect
“Leonardo da Vinci”;
Activitate de prezentare a metodei Video Interaction Trainingîin cadrul cercului Pedagogic cu
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Directorii – zona Barlad;
Programe Junior Achievement de Educaţie Economică şi Anteprenorială (Tehnici de comunicare,
Eco-nomia/Să fii lider. Proiecte Sociale, Succesul Profesional/ Job Shadow Day, Cheia
Succesului);
Eveniment “Job Shadow Day” – Junior Achievement (2005- 2013);
Seminarii interactive: “Festivalul Şanselor Tale”, “Factorii de Risc şi Abuzurile asupra Copilului”;
Simpozion HIV – SIDA şi Comunitatea;
Seminar training de Dezbateri Karl Popper – Elevi şi Profesori Începători;
Membru în echipa de proiect a Proiectului bilateral LLP/ Comenius ”Protegér notre biodiversité en
promouvant notre diversité linguistique”;
realizare fişe/ criterii de evaluare specifice;
stabilire calificative anuale pentru personal;
aprobare acordare salarii de merit.
monitorizarea şi controlul activităţilor şi acţiunilor la nivelul specialităţii
elaborarea programelor de activităţi semestriale şi anuale ;
consilierea cadrelor didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor
semestriale/ anuale;
întocmire Raport de autoevaluare; întocmire plan de acţiune; realizare proceduri;
monitorizare respectare proceduri, respectării termenelor acţiunilor incluse în plan;
realizarea, aplicarea şi interpretarea statistică a chestionarelor.;
întocmire Plan de Acţiune semestrial privind desfăşurarea activităţilor şi lecţiilor demonstrative;
organizare şi monitorizare derulare activităţi proiectate;
întocmire raport de activitate semestrial privind gradul de realizare a obiectivelor stabilite
selecţie voluntari din rândul elevilor liceului;
proiectare, organizare şi desfăşurare activităţi pentru copiii din Complexul de Servicii Comunitare
pentru Persoane cu Handicap Bârlad şi din Centrul de Primire in Regim de Urgenta pentru
Copilul Abuzat Neglijat, Exploatat;
organizare şi desfăşurare activitati de fund-raising pentru cadouri de Craciun, Paste si 1 Iunie
pentru beneficiarii proiectelor;

Tipul sau sectorul de activitate Educație
2006 – 2007

Coordonator serviciul social
Asociaţia “Buna Ziua, Copii din România”, Bd. Primaverii, nr.15, Bl C2, sc. B, ap.1, Barlad




















Elaborare propunere de finanţare;
Întocmire buget;
Achiziţionare bunuri mobile şi imobile;
Selectare echipă;
Organizarea şi planificarea activităţilor conform diagramei Gantt;
Întocmire fişe de post;
Elaborare proceduri şi metodologii de funcţionare;
Elaborare proceduri şi metodologii privind licenţierea serviciului social;
Monitorizare şi evaluatrea activităţii echipei de specialişti;
Supervizare şi consiliere de specialitate în elaborarea şi implementarea PPC;
Planificarea şi organizarea sedinţelor de analiza şi planificare;
Planificare şi organizare sedinţe de funcţionare;
Elaborare rapoarte narative şi financiare către finanţatori;
Identificare şi stabilire de parteneriate;
Planificarea şi organizarea întâlnirilor cu beneficiarii/ familiile de beneficiari;
Organizarea cursuri pentru adulţi;
Planificare şi organizare cursuri de instruire pentru voluntari;
Proiectare şi organizare evenimente;
Organizare evenimente de promovare şi mediatizare.

Tipul sau sectorul de activitate Serviciul Social de Consiliere pentru Parinti si Copii “Casuta cu Jocuri”
2006 – 2007

Formator „Consiliere si Orientare”
Casa Corpului Didactic Vaslui
 Elaborare suport curs;
 Organizarea şi desfăşurarea modulelor de pregătire;
 Evaluare cursanţi;
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 Formare şi dezvoltare de abilităţi de abordare a noii programe pentru Consiliere şi
Orientare;
 Formare şi dezvoltare de abilităţi de folosire a noilor tehnici de lucru cu elevii în cadrul
orelor Consiliere şi Orientare;
 Întocmire rapoarte de evaluare a cursului
Tipul sau sectorul de activitate Formare profesională continuă
2006 - 2007

Formator pe modulul „Generatia LMT: curajul actiunii civice!”
Fundaţia CODECS pentru Leadership








Selectare elevi participanţi
Organizarea şi desfăşurarea modulelor de lucru cu tematică diferită;
Formare de abilităţi de comunicare/ relaţionare/ lucru în echipă;
Motivarea şi stimularea elevilor;
Creare şi consolidare echipe;
Dezvoltarea spiritului de competiţie la elevi;
Formarea abilităţilor de scriere a unei propuneri de finanţare;
 Dezvoltarea culturii civice şi proiectarea unui ONG.
Tipul sau sectorul de activitate Leadership civic
2004 – 2006

Psiholog
Asociaţia “Buna Ziua, Copii din România”, Bd. Primaverii, nr.15, Bl C2, sc. B, ap.1, Barlad






Concepere documente şi materiale de specialitate;
Identificare nevoi beneficiari;
Întocmire cursuri de formare pentru diferite categorii de beneficiari;
Elaborare propuneri de finanţare;
Supervizare de specialitate pe proiectele de voluntariat;
 Sustinere training-uri pentru diferite categorii de beneficiari.
Tipul sau sectorul de activitate Departamentul de Training şi Dezvoltare Materiale
2001 – 2005

Cadru didactic asociat
Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi – Colegiul de Institutori Bârlad, str. Mihai Eminescu, nr.14, Bârlad
 Concepere – susţinere – evaluare pe cursurile de Psihologie Generală, Psihologia Vârstelor,
Consiliere Educaţională;
 Întocmire instrumente de evaluare a cursanţilor
Tipul sau sectorul de activitate Catedra de Psihologie

2003 – 2004

Psiholog
Asociaţia “Buna Ziua, Copii din România”, Bd. Primaverii, nr.15, Bl C2, sc. B, ap.1, Bârlad






Întocmire Plan Individualizat de Dezvoltare şi alte instrumente de evaluare;
Supervizare şi consiliere de specialitate;
Evaluare ţi consiliere psihologică a beneficiarilor;
Concepere şi elaborare P.I.D. şi alte instrumente de evaluare;
Elaborare şi susţinere traininguri de specialitate;
 Consiliere şi orientare vocaţională.
Tipul sau sectorul de activitate Proiectul de Integrare Socio-profesională a Tinerilor care Părăsesc
Centrele de Plasament
1998 – 2001

Profesor de psihologie
Liceul Pedagogic “Al. Vlahuţă”, str. Mihai Eminescu, nr.14, Bârlad
 Planificarea, proiectarea şi realizarea activităţilor de învăţare;
 Monitorizarea şi evaluarea progreselor realizate de elevi;
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Realizarea planificării anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare;
Concepere instrumente de evaluare;
Elaborarea planului managerial al activităţilor educative şi extracurriculare;
Rapoarte de analiză;
Organizare şi desfăşurare de activităţi educative şi extracurriculare;
 Selectare elevi pentru participarea la diferite concursuri.
Tipul sau sectorul de activitate Catedra de Psihologie
1997 – 1998

Profesor - psiholog
Şcoala Ajutătoare „Aurora” Vaslui






Evaluare psihologică a copiilor cu deficienţe de intelect;
Consiliere psihologică individuală şi de grup;
Psiho-terapii comportamentale;
Art – terapie;
Ludo-terapie;
 Monitorizarea individuală a copiilor cu deficienţe de intelect în cadrul unor activităţi
diverse.
Tipul sau sectorul de activitate Catedra de Psihodiagnoză

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
23 aprilie – 21 mai 2016

Adeverință
C.C.D. Vaslui
▪ Proiectarea Didactică Interdisciplinară bazată pe instrumente informatice specifice procesului de
predare – învățare - evaluare/ 20 credite

24 august – 04 septembrie 2015

Atestat formare continuă
Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă
▪ Management și politici publice în educație/ 20 credite

Iunie – iulie 2014

Atestat formare continuă
S.C. Info Educația S.R.L.
▪ Comunicare instituțională / 10 credite

19 – 22 noiembrie 2013

Certificat
Instituto Tecnico Statale “Enrico Fermi”, Isernia, Italia
▪ Let’s stop violence/ 25 credite in the frame of Life Learning Program, Grundtvig Learning
Partnership, entitled “Violence Prevention Club in Europe / VIP CE”

Mai 2013

Certificat
Curs POSDRU, Iaşi
▪ Manualul calităţii

octombrie – noiembrie 2013

Atestat formare contniuă
Fundaţia “Tineri pentru Tineri”
▪ Educaţie pentru sănătate – modulul I – abordarea conţinuturilor educaţiei pentru sănătate prin tehnici
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de învăţare experenţială / curs adresat echipei de management a Programului Naţional de Educaţie
pentru Sănătate în Şcoala Românească/ 40 ore/ 10 credite

19 aprilie – 14 iunie 2013

Adeverinţă
Asociaţia “Egomundi” Călăraşi
▪ Promanagement educaţional/ 60 credite

23 – 25 aprilie 2013

Diplomă
Programul Senior Expert and Service finanţat de Guvernul German
▪ Tehnici de evaluare şi lucru/ terapie cu copilul autist/ 25 ore

17 – 21 octombrie 2012

Atestat de formare continuă
Fundaţia “Tineri pentru Tineri”
▪ Educaţie pentru viaţa de familie – faza 1 Consilieri şcolari

septembrie 2012

Atestat formare continuă
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Şt. ale Educaţiei şi Insitutul de Educaţie
Continuă
▪ Strategii motivaţionale şi managementul stresului / 25 credite

iunie 2012

Decizie funcţia didactică de professor mentor

aprilie 2012

Decizie Membru al corpului naţional de experţi în management
educaţional

martie 2012

Adeverinţă
C.C.D. Vaslui
▪ Competenţe cheie T.I.C. în curriculum şcolar / 15 credite

ianuarie – martie 2012

Adeverinţă
EOS Timişoara, C.C.D Vaslui
▪ Calculatorul şi proiectele interdisciplinare / 15 credite

25-27 noiembrie 2011

Certificat
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Vaslui
▪ Eu şi copilul meu (40 ore)

Octombrie 2010- februarie 2011

Atestat de formare continuă
CCD Vaslui, Siveco
▪ Instruirea în societatea cunoaşterii" - Intel@Teach / 25 credite
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11-13 februarie 2011

Horoiţă-Jitcă Daniela-Rodica

Diplomă
Fundaţia Tineri pentru Tineri
▪ Responsabilitatea individuală: Prevenirea HIV/SIDA (20 ore)/ 6 credite

19 – 21 noiembrie 2010

Diplomă
CCD Vaslui
▪ Cursul de învăţare accelerată EQ IQ +

19 – 21 noiembrie 2010

Diplomă
CCD Vaslui
▪ Cursul de formare specialişti gifted education

mai 2010

Certificat
derulat în cadrul proiectului Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială, proiect strategic
2009 – 2010 finanţat din Fondul Social European, proiect al Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi,
Crownford Ltd UK, Camerelor de Comerţ, Industrie şi Agricultură din judeţele Neamţ, Bacău, Iaşi,
Suceava şi Vaslui
▪ Trainingul „Manager resurse umane” (30 ore)

aprilie 2010

Certificat
CCD Vaslui
▪ Cursul „Educaţia Caracterului” (24 ore)

martie - mai 2010

Atestat
CCD Vaslui, SIVECO Romania
▪ Cursul de Tehnologia Informaţiei şi Comunicării(100 ore)/ 30 credite

noiembrie – decembrie 2009

Mentor
Leokarma S.R.L
▪ Curs de formare pentru profesia de „Mentor” (50 ore)

iulie 2009

Certificat de participare/ Europass Mobilite
Minding International Ltd., Kappara, Malta
▪ Mobilitate individuala Comenius: “Gandirea laterala si creativitatea – Edward de Bono”

Martie – aprilie 2009

Atestat de formare continuă
C.N.E.E.

Dezvoltarea competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
▪ (60 ore)/ 15 credite
februarie – aprilie 2009

Atestat de formare continuă
Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Departamentul de pregătire a cadrelor didactice
▪ Strategii de educaţie nonformală (89 ore)/ 25 credite

februarie 2009

Certificat
Infoeducaţia, Iaşi
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▪ Auditor in domeniul calităţii (40 ore)
decembrie 2008 - februarie 2009

Adeverinţă
C.C.D. Vaslui
▪ Management educaţional (40 ore)

martie 2008

Certificat
Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
▪ Psihologie/ Grad I, media 10

martie 2008

Certificat
Infoeducaţia, Iaşi
▪ Manager de proiect (40 ore)

2006 – 2007

Formator de formator
C.C.D. Cluj
▪ Formatori 2006 (72 ore)- formarea ca formatori a responsabililor teritoriali pentru formarea continua a
profesorilor si a managerilor educationali in vederea stimularii producerii calitatii educative in
conditiile descentralizarii

martie - aprilie 2007

Formator
Asociaţia Română INFOED XXI
▪ Curs pentru ocupatia de formator/ pregatirea si efectuarea formarii/ evaluarea cursantilor/ revizuirea
si promovarea programului de formare

martie – octombrie 2006

Terapeut de familie sub supervizare
Asociaţia de Consiliere şi Terapie a Familiei
▪ Terapie Sistemica cuplu/copil/ familie (80 ore)

6 – 14 mai 2006

Formator pe Consiliere şi Orientare
C.C.D. Vaslui
▪ Consiliere şi Orientare

8 – 10 februarie 2006

Formator pe LMT Curajul Acţiunii Civice
Fundaţia CODECS pentru Leadership şi British Council
▪ Educaţie Alternativă în Arta de a Conduce/ Formator

19 – 20 Decembrie 2005

VIT- worker
Jarabee Olanda, D.G.A.S.P.C. Vaslui si Asociatia “Buna Ziua, Copii din Romania”
▪ Curs introductiv “Video-home-training si Video Interaction Guidance (16 ore)

Noiembrie 2005

Certificat de Participare
Salvaţi Copiii
▪ Promovarea metodelor alternative de educaţie a copiilor

Septembrie 2005 – Ianuarie

Certificat de Participare
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Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului
▪ Implementarea legii 272/2004 privind protectia si promovarea derepturilor copilului “Drepturile copiilor
sunt lege”

17 – 19 mai 2005

Certificat de Participare
Jarabee Olanda, D.G.A.S.P.C. Vaslui si Asociatia “Buna Ziua, Copii din Romania”
▪ Modalitati de lucru cu copilul şi familia în centrele de zi

18 – 20 martie 2005

Certificat de Participare
Asociaţia de Consiliere şi Terapie a Familiei şi Centrul de Consiliere, Asistenţă şi Aprofundare
Profesională “Universitas”
▪ Tehnici de Consilere a Copilului (20 ore);

Noiembrie - Decembrie 2004

Certificat de Participare
C.C.D.Vaslui
▪ Managementul proiectelor educaţionale

2003

Certificat de Participare
F.O.N.P.C. şi Universitatea de Vest Timişoara
▪ Comunicare emoţională cu copilul victimă a abuzului

2003

Certificat de Grad Didactic
Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
▪ Psihologie/Grad Didactic II, media 9,12

2001 – 2002

Atestat
Universitatea Paris X Nanterre, FRANŢA
▪ Bursa de mobilitate Socrates – Erasmus/ Les relations affectives entre pairs comme milieu de
developement ; Le cadre de travail du psychologue clinicien en institution de soin ; La
psyhopathologie de l’enfant et l’adolescent et outils d’investigation

2000 – 2002

Diploma de Masterat
Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
▪ Modul de masterat: “Interventie psihosociala si psihoterapie”, nota examenului de dizertatie 9,33
(2005)

8 – 10 martie 2001

Diplomă
Asociaţia Română de Psihoterapie
▪ Congresul A.R.P. – Depresia – Tristeţea între Dispoziţie Sufletească şi Categorie Diagnostică/
psihoterapie cognitiv-comportamentală, Somato-terapie, Hipno-terapie şi Relaxare, Psihoterapie
Experienţială

1999

Adeverinţă
C.C.D.Vaslui
Stagiu de Perfecţionare pe Componentele Informare Ştiintifică şi Metodică de Specialitate (40 ore)

1999

Certificat de Definitivat
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Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
▪ Psihologie/Definitivat, media 8,86
1993 – 1997

Diploma de Licenţă/ Psiholog
Universitatea “Al. I. Cuza”- Iaşi, Facultatea de Filosofie, Specializarea Psihologie
▪ Psihologie/ psiholog, media anilor de studii 9,61; media examenului de licenta 9,83

1989 – 1993

Diploma de Bacalaureat
Colegiul Naţional “Gh. Roşca Codreanu”, Bârlad
▪ Liceu teoretic, profil matematică- fizică

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Limba română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

Ascultare

Limba fraceză

C2

VORBIRE

SCRIERE

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

C2

C2

C2

C2

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.

Limba engleză

B2

B2

A2

A2

A2

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

 Abilităţi de comunicare eficientă – ca şi psiholog şi coordonator, profesor, diriginte, încheiere de
parteneriate cu diferite instituţii guvernamentale şi private;
 Abilităţi de lucru în echipă – coordonare echipe de voluntari, colective de elevi, în cadrul acţiunilor
comune cu alte cadre didactice, ca şi coordonator al unor proiecte, servicii sociale, etc.
 Managementul conflictelor – ca şi psiholog în cadrul activităţilor de consiliere, diferite seminarii de
specialitate, activităţi cu părinţii, ca şi coordonator al echipelor de voluntari şi specialişti;
 Abilităţi de mediere şi negociere: participarea la cursuri de specialitate, activităţi desfăţurate cu
elevii, încheiere de parteneriate cu diferite instituţii guvernamentale şi private;
 Comportament asertiv – în activităţile de consiliere cu elevi, cadre didactice, părinţi, cursuri de
formare profesională.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

 Abilitati de manageriere a timpului – implicarea simultană în mai multe activităţi/ locuri de muncă;
 Capacitate de decizie/ promptitudine în decizii: activitate de coordonator a unor proiecte,
programe, servicii sociale;
 Capacitate de planificare şi organizare a activităţilor: implicarea simultană în mai multe activităţi/
locuri de muncă;
 Rezistenţă la stres – în calitate de psiholog, implicarea simultana în mai multe activităţ/ locuri de
muncă implicând multe responsabilităţi;
 Obiectivitate – în calitate de coordonator, profesor, psiholog.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent fiind responsabil cu auditul calităţii)
▪ Lucrul cu camera video – curs Video Interaction Training

Competenţe informatice

▪ Abilităţi de lucru in Microsoft Office,
▪ Internet Explorer,
▪ SPSS
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 Empatie;
 Flexibilitate;
 Leadership;
 Creativitate;
 Spirit critic şi autocritic.

Alte competenţe

Permis de conducere

Horoiţă-Jitcă Daniela-Rodica

▪

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicaţiii

Articole publicate
















Conferințe

Ghid de bune practici Proiect POSDRU/154/1.1/G/135777 ”De la mic la mare către mediul
antreprenorial”, C.C.D. Vaslui (coautor) 2015
Despre interculturalitate (coautor) în volumul simpozionului internațional “Interculturalitatea și
interdisciplinaritatea, teme primordiale ale educației” organizat de Liceul Tehnologic “Petru Rareş”
Bârlad, mai 2016
Un mediu curat – o viață sănătoasă în lucrarea simpozionului interjudețean ”Copiii, prietenii
pădurii” organizat de C.Ș.E.I. “Constantin Pufan” Vaslui și C.C.D. Vaslui, mai 2016
Educația ecologică ”Natura – un bun ce trebuie păstrat” în lucrarea simpozionului
interjudețean ”Copiii, prietenii pădurii” organizat de C.Ș.E.I. “Constantin Pufan” Vaslui și C.C.D.
Vaslui, iunie 2015
Rolul important al interdisciplinarității în predarea disciplinelor socio-umane într-o școală
modernă, aceea a secolului XXI (coautor) în volumul simpozionului național cu participare
internațională “Interculturalitatea și interdisciplinaritatea, imperative ale învățământului actual”
organizat de Liceul Tehnologic “Petru Rareş” Bârlad, mai 2015;
Contribuţii ale şcolarilor privind ocrotirea şi conservarea mediului” în lucrarea “SOS natura
– Prietenii naturii” – Simpozionul Județean ”Copiii – prietenii pădurii”, organizat de C.Ș.E.I.
“Constantin Pufan” Vaslui și C.C.D. Vaslui, iunie 2014;
“Relaţia timiditate - reuşită şcolară în adolescenţă” – publicată în lucrarea ”Spre școala
secolului XXI prin învățarea centrată pe competențe cheie” - Simpozionul Internaţional
“Educaţia de calitate – o preocupare a şcolii de azi” – organizat de Şcoala Gimnazială
“Constantin Parfene” Vaslui, mai 2014;
”Competenţa interculturală” publicată în volumul simpozionului regional “Şcoala Românească
de astăzi, din perspectivele interculturalităţii şi interdisciplinarităţii” organizat de Liceul Tehnologic
“Petru Rareş” Bârlad, mai 2014;
”Un posibil scenariu didactic pentru modelarea comunicării”, articol publicat în lucrarea
Simpozionului Național Strategii de optimizare a managementului clasei, Ploiești, aprilie 2010;
”Conștientizarea prezenței barierelor în comunicarea interpersonală”, articol publicat în
lucrarea Simpozionului Național Strategii de optimizare a managementului clasei, Ploiești, aprilie
2010;
”Programul internațional Job Shadow Day în Colegiul Național ”Gheorghe Roșca
Codreanu”, articol publicat în revista ProEducația, nr.2, decembrie 2013.
”Argument pentru educație nonformală de calitate”, publicat în revista ProEducația, nr.1,
2013“
Relaţia timiditate - reuşită şcolară în adolescenţă”, articol publicat în revista C.J.R.A.E Vaslui
”Coordonate educaționale”, nr. 8, decembrie 2012;
”Descriere clinică a copiilor și adolescenților timizi”, articol publicat în revista C.J.R.A.E
Vaslui ”Coordonate educaționale”, nr. 7, iunie 2012;

Participări simpozioane/ conferințe

Simpozionului internațional “Interculturalitatea și interdisciplinaritatea, teme primordiale ale
educației” organizat de Liceul Tehnologic “Petru Rareş” Bârlad, mai 2016

Simpozionului interjudețean ”Copiii, prietenii pădurii” organizat de C.Ș.E.I. “Constantin Pufan”
Vaslui și C.C.D. Vaslui, mai 2016

Simpozionului interjudețean ”Copiii, prietenii pădurii” organizat de C.Ș.E.I. “Constantin Pufan”
Vaslui și C.C.D. Vaslui, iunie 2015

Simpozionului
național
cu
participare
internațională
“Interculturalitatea
și
interdisciplinaritatea, imperative ale învățământului actual” organizat de Liceul Tehnologic
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“Petru Rareş” Bârlad, mai 2015;
Simpozionul Județean ”Copiii – prietenii pădurii”, organizat de C.Ș.E.I. “Constantin Pufan”
Vaslui, 4 iunie 2014;
Simpozionul Internaţional “Educaţia de calitate – o preocupare a şcolii de azi” – organizat
de Şcoala Gimnazială “Constantin Parfene” Vaslui, 17 mai 2014;
Simpozionul regional “Şcoala Românească de astăzi, din perspectivele interculturalităţii şi
interdisciplinarităţii” organizat de Liceul Tehnologic “Petru Rareş” Bârlad, 8 - 10 mai 2014;
Simpozionul internațional ”Despre mine, despre tine, despre alegerile noastre, pentru viața
noastră …” Colegiul Economic ”Anghel Rugină Vaslui, 18 decembrie 2013;
Simpozionul „Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în
actul educaţional”, din cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/57406, simpozion organizat în
perioada 23-25 noiembrie 2012, la Botoşani.
Simpozionul Național Strategii de optimizare a managementului clasei, Ploiești, 24 aprilie
2010;
Conferința Internațională a LLP/Grundtvig Learning Partnership ”Violence Prevention Club in
Europe”, Vaslui, noiembrie 2012;
Conferința regională Euroguidance, Suceava, octombrie 2010;
Conferința S.N.A.C. Târgul Mureș , noiembrie 2008;
Conferința internațională a Grundtvig Learning Partnership ”European Parents School for
Lifelong Learning”, Vaslui, Octombrie 2008;
Întâlnire de proiect a Grundtvig Learning Partnership ”European Parents School for Lifelong
Learning”, Vaslui, 26 - 31 Octombrie 2008;












Proiecte



Coordonator Proiect Național de Orintare Școlară și Profesională ”Job Shadow Day”
2009 – prezent; (Coordonator local, coordonator la nivel de școală);
Responsabil la nivel județean ”Proiect Stil de viață sănătos” derulat de Centrul
pentru Politici și Servicii de Sănătate București (ianuarie – decembrie 2015);
Coordonator Concursul interjudeţean de creaţie artistic şi ştiinţifică Lumea viitorului
(CAER 2014, poziţia 1324).
Membru în echipa de implementare a Concursului Național de Dans și Costume Eco
”Fantezii de Vară”, 20 - 22 iunie 2014, organizat de Clubul Elevilor ”Spiru Haret”Bârlad,
Liceul teoretic ”Mihai Eminescu” Bârlad și Colegiul tehnic ”Al. I. Cuza” Bârlad, inscris în
C.A.E.N. 2014, domeniul A 5, poziția 5;
Membru comisia de organizare a Festivalului Internațional de Gimnastică și dans
”Prietenia”, Palatul copiilor Vaslui, inclus în C.A.E.N. 2014, Anexa F, poziția 8;
Membru Comisia de implementare a Concursului Național ”O zi, trei semnificații – 9
mai”, Școala Gimnazială ”Principesa Elena Bibescu” Bârlad, proiect înscris în C.A.E.R.I.
2014, poziția 1336;
Membru organizator Concursul Interjudețean de Creație Literară și Plastică ”Ion
Creangă, cel mai frumos mărțișor al românilor”, Școala Gimnazială ”C-tin Parfene
”Vaslui, inclus în C.A.E.R.I.2014;
Membru Comitetul de organizare al Concursului Județean de desen/ pictură ”Tonitza,
pictorul chipurilor de copii” din cadrul Proiectului educațional ”Copiii lui Tonitza
descoperă Bârladul”, Grădinița cu program prelungit nr. 7 Bârlad, aprilie – mai 2013;
Coordonator Judeţean în cadrul proiectului “EDSANO – Educaţie pentru Sănătate –
Dezvoltarea curriculei opţionale modulare pentru învăţământul preuniversitar”,
finanţat prin Fondul Social European POSDRU 2007 – 2013, ID proiect 62075;
Membru în echipa de proiect LLP/Grundtvig Parteneriate pentru Învățare ”Violence
Prevention Club in Europe”;
Membru în echipa de implementare a proiectului LLP/Comenius Regio ”Wellbeing in
New Educational Research”.
Membru în echipa de proiect a Proiectului bilateral LLP/ Comenius ”Protegér notre
biodiversité en promouvant notre diversité linguistique”;














Referinţe

Horoiță - Jitcă Daniela - Rodica

 Profesor Universitar Doctor Corneliu Havârneanu, Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, hcornel@psih.uaic.ro
 Profesor Gabriela Plăcintă, Inspector Şcolar General – I.S.J.Vaslui, gabriela.placinta@isj.vs.edu.ro

ANEXE




Diplome de studii
Certificate
Adeverințe
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