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Informaţii personale  

Nume / Prenume  Zărnescu Simona-Nicoleta 
  

Telefon(-oane)     
  
E-mail(uri) nicole.zarnescu@yahoo.com 
  
Nationalitate(-tati) Română 
  
Data naşterii 23.08.1973 
  
Sex Feminin 

 
Domeniul ocupațional 
 
Experiența profesională 
 

Perioada  
 
Domeniul ocupaţional 

 
Educație  

 
 
 
Ianuarie 2017-Prezent 
 
 Educatie  

  

Experienţa profesională 
 
Perioada 
 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Numele şi adresa angajatorului 

 
 
Septembrie 2016-ianuarie 2017 

 
    Director adjunct 
 

 Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău, Str G. Bacovia, nr. 45 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 
Domeniul ocupaţional 
 

Experienţa profesională 
 
Perioada 

 

Director adjunct 
 
Scoala gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău, str Logofăt Tăutu nr. 7 
 
 
Educație  
 

Aprilie 2012 –Septembrie 2016 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 
Domeniul ocupaţional 

 
Profesor titular de istorie, gradul didactic I, doctor în istorie 
Coordonator  Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii, profesor coordonator al 
proiectului de marketing educational, metodist, autor de articole de specialitate, 
evaluator concursuri si olimpiade, examen de bacalaureat, formator, evaluator 
Comisie Națională de specialitate istorie pentru obținere certificate profesionale, 
inițiator programe și proiecte europene 
 
Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău, Str G. Bacovia, nr. 45 

 
Administratie 
 

Perioada Octombrie 2010 – aprilie 2012 
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Funcţia sau postul ocupat Director Cancelarie Instituția Prefectului- județul Bacău 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Coordonarea activitatii Cancelariei prefectului : asigurarea conditiilor necesare 
desfasurarii sedintelor de lucru ale prefectului;  analizarea datelor oferite de 
sondaje, statistici, studii si informarea prefectului si a subprefectilor, cu privire la 
principalele probleme si tendinte ale mediului social si economic din judet;  
organizarea intalnirilor prefectului cu reprezentantii locali ai societatii civile, ai 
sindicatelor, ai patronatelor si ai partidelor politice;  elaborarea sintezelor mass-
media pentru informarea rapida si corecta a prefectului si a subprefectilor;  
organizarea, la solicitarea prefectului, a evenimentelor de natura sa informeze 
opinia publica si mass-media cu privire la actiunile prefectului; punerea la dispozitia 
mijloacelor de informare in masa a informatiilor destinate opiniei publice, in vederea 
cunoasterii exacte a activitatii prefectului, prin informari si conferinte de presa 
organizate lunar sau ori de cate ori este nevoie;  realizarea, întretinerea si 
actualizarea site-ului oficial al Institutiei prefectului; realizarea documentarii 
necesare in vederea elaborarii raportului semestrial al prefectului referitor la stadiul 
indeplinirii obiectivelor cuprinse in Strategia guvernamentala de imbunatatire a 
situatiei romilor. 

Numele şi adresa angajatorului Institutia Prefectului - judet Bacau 
 

Perioada 2009-octombrie 2010 
 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular de istorie, gradul didactic I / Inspector şcolar specialitatea istorie 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Şef catedra istorie-geografie, organizator si evaluator de concursuri si olimpiade 
scolare,bacalaureat şi tezele naţionale la nivel județean si naţional, autor de articole 
de specialitate şi monografii, îndrumare şi pregătire elevi pentru olimpiada 
judeţeană şi naţională de istorie (loc I/etapa judeţeană, menţiune/etapa naţională), 
îndrumare şi pregătire elevi pentru concursuri naţionale (locul I şi II/judeţ la 
concursul „Istorie şi Societate în dimensiune virtuală”, secţiunile soft educaţional şi 
pagina web), coordonare debate şi workshop la Casa Corpului Didactic Bacău cu 
tema „Democraţia în dezbatere”, susţinerea unei lecţii moderne de istorie 
naţională(Relaţii româno-franceze în secolele XIX şi XX) în limba franceză, 
împreună cu elevii, din cadrul proiectului european desfăşurat Colegiul de La Salle 
din Rennes, Franţa, coordonator al echipei de elaborare a Regulamentului de 
Ordine Interioară; profesor metodist; inspecţii curente pentru evaluarea profesorilor 
şi pentru obţinerea gradelor didactice 

  
Numele şi adresa angajatorului Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău, Str G. Bacovia, nr 45 

 
Perioada 2003-2009 

 
Funcţia sau postul ocupat Profesor titular de istorie, gradul didactic I, doctorand în istorie modernă 
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Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sef arie curriculară „Om si Societate”, sef catedra istorie-geografie, membru in 
Consiliul de Administrație, coordonator de programe și proiecte 
educative,organizator si evaluator de concursuri si olimpiade scolare, la nivel 
județean si național, membru în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, 
coordonator de programe și proiecte școlare și extrașcolare la nivel național și 
internațional, autor de articole de specialitate (revista de istorie „Carpica”, revista de 
istorie „Variante” și monografii (monografia Colegiului N. V. Karpen, „Arc peste 
timp”), coordonator sau membru al echipelor de proiecte internaționale Comenius, 
Leonardo, Euroscola (coordonarea, pregătirea și însoțirea unei echipe de 25 de 
elevi participanți la programul Euroscola, la Strasbourg, la Parlamentul European), 
coordonare proiect de creare a cabinetului ariei curriculare , coordonare proiect de 
înființare cabinet de marketing și contabilitate, coordonare proiect „Caravana 
Europeană”, în colaborare cu Consiliul Județean , coordonare proiect „Viata ca o 
scenă” în colaborare cu Consiliul Local, coordonare și colaborare proiecte în 
parteneriat cu O.N.G – uri, Asociația ProDemocrația, Eurocivica, Inspectoratul 
Școlar Bacău, Casa Corpului Didactic Bacău, Universitatea Vasile Alecsandri 
Bacău, Universitatea George Bacovia, Universitatea Spiru Haret, Casa de Cultură, 
Teatrul G. Bacovia; coordonare programe și proiecte artistice „Balul Bobocilor”, 
„Preuniversitaria”, cursuri festive; activități de voluntariat Crucea Roșie, Tășuleasa 
Social (Verde 003), F.S.C Bacău, SOS Salvați copiii! etc. 
Coordonare proiect „management de proiect. Management antreprenorial” – 1 
echipă de elevi, premiată de British Council 
 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu Karpen”, Str. Mioriței , nr 76 bis 
 

Perioada  1991-2003 
Funcţia sau postul ocupat Învățătoare titulară , grad didactic II 

 
Numele şi adresa angajatorului Școala Generală nr. 1 Onești, Str. Cașinului, nr 14 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 
 

Calificarea obtinuta/diploma 
obtinuta 

 
 
 

Perioada 

2012- prezent 
 
Doctor in istorie 
Teza – „Activitatea guvernamentală din Principatele Unite (1859-1862)” 
Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iasi – Ordin de confirmare al 
CNATDCU: nr. 5743/12.09.2012 
 

 2007-2012 
 Studii Doctorale 
Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

 

Istorie Modernă (teza cu titlul „Activitatea guvernamentală din Principatele Unite 
1859-1862”) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

 

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

Nivelul in clasificarea naţionala 
sau internaţionala 

 

Doctorand 
 

Perioada 
 

 Februarie 2011 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Manager financiar 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Managementul şi analiza costurilor; Analiza financiară pe bază de bilanţ; Control 
financiar; Bugetul de Venituri şi Cheltuieli – Instrument de planificare şi control; 
Monitorizarea eficientă a capitalului circulant. Previzionarea Cashflow-ului 

 
Perioada Aprilie 2010 
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Calificarea / diploma obţinută Curs ECDL, Permisul European de Conducere a Computerului Start 

 
Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

 

Utilizare aplicaţiilor MSOffice: Word, Excel, PowerPoint, WindowsExplorer, Windows 
 

Perioada 
 

2.06.2011- 20.09.2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Programul de formare specializată pentru ocuparea unei 
funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici -Curs 
postuniversitar 
 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Managementul resurselor umane, managementul proiectelor, structurile Uniunii 
Europene, comunicare, managementul funcţiei publice; dezvoltarea carierei 
manageriale a viitorilor înalţi funcţionari publici, obţinerea de competenţe şi abilităţi 
necesare susţinerii şi continuării procesului de reformă a administraţiei publice 
româneşti. 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

 

Institutul Naţional de Administraţie Bucureşti –Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici 

Perioada 
 

7.07 – 15.07.2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Elaborarea strategiilor de dezvoltare a capacităţii 
administrative   
 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Creşterea capacităţii de implementare a strategiilor de dezvoltare şi modernizare 
instituţională şi organizaţională, dezvoltarea resursei umane, implementarea 
strategiilor de comunicare, de organizare, de accesare fonduri nerambursabile 
 

Perioada 
 

2011 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Certificat de absolvire Manager proiect  

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Identificarea şi analiza problemelor, transformarea problemelor în obiective; 
Stabilirea scopului, obiectivelor, rezultatelor şi impactului viitorului proiect; 
Analiza factorilor interesaţi; folosirea instrumentelor de analiză SWOT şi PEST; 
analiza riscurilor;diagrama Gantt; identificarea surselor de finanţare pentru proiecte; 
condiţiile ce trebuiesc îndeplinite pentru accesarea surselor de finanţare – reguli de 
eligibilitate; achiziţii publice 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

 

Asociaţia Repere Bacău  

Perioada 
 

2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Competente social civice ; Competente antreprenoriale  
Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Dezvoltarea capacităţii de a elabora si implementa un proiect;de a lucra în mod 
cooperant si flexibil in cadrul unei echipe; de iniţiativă şi capacitatea de a răspunde 
pozitiv la schimbări; abilitatea de a identifica punctele slabe si forte; de a evalua 
riscurile in diverse situaţii 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

 

Şcoala de Studii Comerciale Bacău  

Perioada 2002-2003 
 

Calificarea / diploma obţinută Master Studii Europene- Centrul de Studii Europene 
Studii Aprofundate – „Românii în relaţii internaţionale” 
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Discipline  principale studiate / 
competenţe dobândite 

Cunoaşterea interdisciplinară a construcţiei europene şi a politicilor comunitare printr-
o abordare complementară care combină formarea interdisciplinară cu aprofundarea 
unui domeniu specific (economie europeană; drept european; politica şi integrare 
europeană; dezvoltare regională; istorie, cultură şi civilizaţie europeană; administraţie 
publică în Europa); dezvoltarea competenţelor de cercetare în domeniul studiilor 
europene şi de aplicare a modelelor teoretice la procesele specifice ale integrării 
europene; formarea competenţelor de expertiză şi analiză comparativă în domeniul 
european şi internaţional; dezvoltarea abilitaţilor de informare, comunicare şi 
diseminare a informaţiilor despre Uniunea Europeană; dezvoltarea capacităţilor de 
întelegere a diversităţii culturale, lingvistice, economice, administrative, politice a 
Uniunii Europene şi de a lucra în mediul multicultural public şi privat.  

  
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Facultatea de Istorie, Universitatea Al I. Cuza, Iași 

  
Perioada 1998-2002 

 
Calificarea / diploma obţinută Diploma licenţă  
Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

istoria universală; arheologia preistorică şi antică , editarea izvoarelor Evului Mediu 
românesc, genealogia istorică, fenomene şi evenimente importante ale istoriei 
moderne şi contemporane; istoria socială şi a mentalului colectiv, istoria culturii şi a 
ideilor, istoria comunismului şi post-comunismului în România, etc. 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

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

  
Perioada 1987-1991 

 
Calificarea / diploma obţinută Diploma bacalaureat  

 
Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Limba română, limba franceza, limba engleza, psihologie, pedagogie,didactică, 
matematică, fizica, chimie, istorie, geografie etc  
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Liceul Pedagogic „Ștefan cel Mare” , Bacău 
 

  
Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  
Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba maternă (daca este cazul specificaţi a doua limbă maternă) 

  
Limba(i) străină(e)  

Autoevaluare  
Nivel european (*)  Înţelegere Vorbire Scriere 
  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleză  C1 
 

Utilizator 
experimentat 

 
B2 

Utilizator 
independent 

 

B2 
 

Utilizator 
independent 

 

B2 
 

Utilizator 
independent 

 

B2 
 

Utilizator 
independent 

 
Limba Franceză 

 

 

B2 Utilizator 
independent C1 Utilizator 

experimentat A2 Utilizator 
elementar A2 

Utilizator         
elementar 
 

B1 Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 
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Competente şi abilităţi sociale - spiritul de echipă dezvoltat prin colaborarea sau coordonarea echipelor de derulare 
de proiecte dar și prin activitățile pe echipe desfășurate la nivelul orelor la clase, grupe 
de adulţi, programe de formare ; 
- capacitate de adaptare la medii multiculturale, obținută prin experiența de muncă în 
proiectele naţionale şi internaționale, cu aplicare în domeniile administraţiei publice 
aantreprenoriale, civice şi artistice; 
- o bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei ca şef de arie 
curriculară și coordonator de programe şi proiecte educative, formator, evaluator  

  
Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- leadership (conducător) (responsabilul unei echipe compuse din mai mult de 10 
persoane) în calitate de coordonator cu programe și proiecte educative, socio-
culturale, administrative sau coordonator de comisii, echipe şi grupuri de lucru; 
- spirit organizatoric (experiență în logistică) dezvoltat în calitate de membru al 
Consiliului de Administrație, membru al diferitelor comisii la nivel județean și național, 
director Cancelarie Prefectura Bacau, formator şi evaluator în comisiile de bacalaureat 
sau al cursurilor de formare derulate prin proiecte europene; 
-experiență bună a managementului de proiect sau al echipei, în cadrul concursurilor 
școlare și extrașcolare la nivel județean, național și internațional, în activități de 
voluntariat sau formare profesională, organizarea a 25 de excursii și tabere 
- organizare de evenimente de natură locală, judeţeană, naţională şi internaţională 

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ și 
PowerPoint™); 

  
Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Teatru, dans, creație literară; participare la diferite cercuri și cenacluri artistice, 
coordonare de proiecte și programe artistice pentru elevi şi adulţi;  

  

Alte competenţe şi aptitudini Organizare şi coordonare team-building, cursuri, evenimente, banchete,cursuri 
festive, excursii și tabere ; aptitudini dobândite în timpul liceului și facultății, dar 
dezvoltate în datorită funcției de coordonator cu programe şi proiecte educative 
școlare și extrașcolare, director educativ, inspector şcolar şi director Cancelarie 
Prefect 
Coordonare echipe de elaborare strategii şi planuri manageriale 
Managementul proiectelor – coordonare și implementare proiecte educaționale și 
de dezvoltare a bazei materiale și umane la nivelul organizațiilor 

  
Permis(e) de conducere Categoria B 

  

Informaţii suplimentare Persoane de contact: prof. Mirela Berza, prof. Remus Cazacu, inspector Jenny 
Ghioc, prof. Univ. Dr. Gheorghe Cliveti, conf. Univ. Dr. Mihai Cojocaru  
 

  
  

  

  
Data,                                                   Semnatura, 
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